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Boodschap van De LMC*

“Laat	ons	in	ons	eigen	levenswerk	er	voortdurend	naar	streven	om	het	gebed	van	Christus	te	be-	
antwoorden,	dat	we	verenigd	kunnen	zijn	met	elkaar	en	met	Hem.	Laten	we	altijd	voordat	we	iets		
ondernemen	onszelf	de	vraag	stellen:	“Zal	dit	mijn	Verlosser	behagen?	Is	het	in	harmonie	met	de	
wil	van	God?”	Het	besef	dat	we	het	Christelijk	leven	in	onze	dagelijkse	ervaringen	brengen	zal	een		
heilige	waardigheid	aan	onze	dagelijkse	taken	geven.	Alles	wat	we	doen	zal	gedaan	worden	met	
trouw,	waardoor	de	Meester	geëerd	mag	worden.	Zo	zullen	we	aan	de	wereld	laten	zien	wat	het	
christendom	kan	bereiken	voor	zondige	mensen”...	-	Manuscript	1,	January	7,	1903,	“An	Appeal”.		

“Als	 u	 nu	 met	 Christus	 opgewekt	 bent,	 zoek	 dan	 de	 dingen	 die	 boven	 zijn,	 waar	 	
Christus	 is,	 Die	 aan	 de	 rechterhand	 van	 God	 zit.	 Bedenk	 de	 dingen	 die	 boven	 zijn	 en	 niet	
die	op	de	aarde	zijn,	want	u	 bent	gestorven	en	uw	 leven	 is	met	Christus	verborgen	 in	God.	 	
Wanneer	 Christus	 geopenbaard	 zal	worden,	 Die	 ons	 leven	 is,	 dan	 zult	 ook	 u	met	Hem	ge-
openbaard	 worden	 in	 heerlijkheid.”	 Kolossenzen	 3:	 1-4.	 Wat	 een	 rijke	 belofte	 is	 hiermee	
aan	 ons	 gepresenteerd!	 Laten	wij	 daarom	 tonen	dat	we	 deze	 beloften	waarderen	 en	 blijven	
werken	tot	het	punt	waar	we	volledig	oprecht	en	dankbaar	zijn	voor	een	dergelijke	zekerheid.		
Het	is	voor	ons	welzijn	en	voor	het	welzijn	van	iedereen	met	wie	we	omgaan,	op	alle	plekken	waar	
we	ons	werk	doen,	dat	wij	laten	zien	dat	we	uitzien	naar	de	hemelse	dingen.”	-	Manuscript	173,	
January	7,	1905,	diary.

Geliefde	lezer	wij	hopen	dat	de	Sabbatwachter	tot	ondersteuning	kan	zijn	voor	jouw	leven.	Dat	de		
artikelen	je	gedachte	mogen	prikkelen	om	de	waarheid	van	het	Woord	van	God	te	onderzoeken	
en	jouw	dagelijks	leven	verrijkt	mag	worden.	Wij	wensen	jou	de	rijke	beloftes	en	zegeningen	van	
God	en	veel	leesplezier.

* Literatuur en Media Commissie

“Niet met ogendienst, als mensenbehagers, 
maar als slaven van Christus; doe zo van 

harte de wil van God, en dien met bereid-
willigheid de Heere en niet de mensen.  

Efeze 6:6, 7
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Na Bijbelstudie is de Gemeente 
van Zevende Dags Adventisten  
Reformatiebeweging tot een aantal  
geloofsprincipes gekomen, waaronder 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 liefde-
vol leiderschap aan door de wereld 
met Hem te verzoenen door het leven,  
sterven en opwekken van Zijn Zoon, het 
vleesgeworden Woord.

De Heilige Geest, Jezus vertegenwoordi-
ger op aarde, overtuigt van zonde, leidt 
ons in waarheid en geeft  kracht om de 
ongerechtigheid te overwinnen.

De Bijbel is het verslag van Gods  
handelen met de mensheid en de maat-
staf van alle beginselen, 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 verzoenen door het geloof in Je-
zus.

Bijbelse profetieën tonen dat de 
geschiedenis van deze aarde spoedig 
zal worden afgesloten met de zichtbare 
wederkomst van Jezus Christus als  
koning om diegenen tot Hem te roep-
en die Hem als enige Verlosser en Heer  
hebben aangenomen.
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Het  
verbranden 
van de magische 
boeken

In	 de	 tijd	 van	 de	 apostelen	 stond	 de	 stad	 Éfeze	 	
bekend	om	de	aanbidding	van	de	godin	Diana	en	de	
beoefening	van	magie.	De	 tempel	van	Diana	werd,	
vanwege	zijn	grootte	en	pracht,	beschouwd	als	een	
van	 de	 wereldwonderen.	 De	 buitengewone	 pracht	
maakte	 het	de	 trots	van	 zowel	de	 stad	als	 het	 rijk.	
De	afgod	zelf	was	slechts	een	primitief	houten	beeld	
waarop	 mystieke	 karakters	 en	 symbolen	 stonden.	
Deze	zouden	over	grote	macht	moeten	beschikken;	
als	deze	werden	uitgesproken,	zouden	ze	wonderen		
laten	 gebeuren.	 Toen	 ze	 werden	 opgeschreven,	
werden	ze	gekoesterd	als	een	krachtig	amulet	die	de	
bezitter	beschermde	tegen	rovers,	ziekte	en	zelfs	de	
dood.	De	Efeziërs	schreven	talloze	kostbare	boeken	
om	de	betekenis	en	het	gebruik	van	deze	mysterieuze	
symbolen	te	verklaren.	

Geschiedenis
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E.G White	
Vertaling:	V.	Guldemeester
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In	 	deze	 	 stad,	het	bolwerk	van	bij-
geloof	en	tovenarij,	werkte	de	apos-
tel	 Paulus	 meerdere	 jaren.	 Hier	
werd	Gods	kracht	groots	uitgedrukt	
door	Zijn	dienaar.	De	zieken	werden	
genezen	en	boze	geesten	werden	uit-
geworpen.	

De	wonderen	die	Paulus	in	de	naam	
van	 Jezus	 deed,	 veroorzaakten	 een	
grote	 beroering	 in	 Éfeze.	 Onder	
degenen	 die	 magie	 beoefenden,	 	
bevonden	 zich	 bepaalde	 Joodse	
exorcisten	 die	 beweerden	 dezelf-
de	 macht	 te	 bezitten	 die	 Paulus	 	
uitoefende.	Ze	geloofden	dat	de	naam	
van	Jezus	als	een	toverwoord	werkte	
en	 ze	 besloten	om	 boze	 geesten	op	
dezelfde	manier	uit	te	drijven	als	de	
apostel	had	gedaan.		

Er	 werd	 een	 poging	 gedaan	 door	
zeven	 broers,	 de	 zonen	 van	 Sceva,	
een	overpriester	van	de	 Joden.	Toen	
ze	een	man	vonden	die	bezeten	was	
door	 een	 boze	 geest,	 spraken	 ze	
hem	aan:	“Wij	bezweren	u	bij	Jezus,	
Die	 door	 Paulus	 gepredikt	 wordt.”	
Maar	 de	 boze	 geest	 antwoordde	
minachtend:	 “Jezus	 ken	 ik	 en	 van	
Paulus	weet	 ik	af,	maar	u,	wie	bent	
u?”,	 en	 de	 bezeten	 man	 viel	 hen	
aan	met	zoveel	geweld	dat	ze	naakt	
en	 gewond	 het	 huis	 uit	 vluchtten.	 	
Handelingen	19:13,	15.	

De	 nederlaag	 en	 vernedering	 van	
hen	die	 de	 naam	van	 Jezus	 hadden	
ontheiligd	werd	al	snel	bekend	bij	de	
Joden	en	heidenen	in	heel	Éfeze.	Het	
leverde	 onmiskenbaar	 bewijs	 van	
de	heiligheid	van	deze	naam	en	het	
gevaar	 dat	 degenen	 liepen	 die	 deze	
zouden	 aanroepen,	 als	 zij	 geen	 ge-
loof	hadden	 in	de	goddelijke	missie	
van	Christus.	

Velen	 durfden	 de	 naam,	waarop	 zij	
tot	 nu	 toe	 aansluitend	 smaad	 en	
godslastering	 hadden	 geroepen,	
niet	 meer	 hardop	 uit	 te	 spreken.	
Een	 groot	 aantal	 was	 ervan	 over-	
tuigd	dat	Christus	alles	was	wat	Paulus		
getuigde	 en	 zij	 besloten	 het	 evan-
gelie	 te	ontvangen.	Zij	deden	open-
lijk	 afstand	 van	 tovenarij	 en	 be-	
kenden	 dat	 hun	 geheime	 kunsten	 	
misleidend	 en	 duivels	 waren.	 Ze	
verzamelden	 de	 boeken	 over	 ma-
gie,	 de	 kostbare	 boeken	 met	 mys-
tieke	 symbolen	 van	 Diana,	 en	 de	
geheimen	 van	 hun	 magische	 kun-
sten,	 en	 verbrandden	 ze	 in	 de	 aan-
wezigheid	van	heel	het	volk.	Dit	of-
fer	dat	werd	gebracht,	werd	geschat	
op	 een	 waarde	 van	 vijftigduizend	 	
zilverstukken,	 gelijk	 aan	 ongeveer	
tienduizend	dollar	(in	1882).	

“De kracht van de 
waarheid zegevierde 

over de  
vooringenomenheid,  
lievelingsbezigheden 
en liefde voor geld.”

De	bekering	van	deze	Efeziërs	werd	
gekenmerkt	 door	 de	 uitwerking	 die	
altijd	 volgt	 op	 een	 echte	 bekering.	
Toen	 ze	 ervan	 overtuigd	 waren	 dat	
hun	magische	boeken	bedrieglijk	en	
kwaadaardig	waren,	wilden	 ze	deze	
niet	 verkopen	 om	 zo	 de	 verleiding	
op	 iemands	anders	pad	 te	plaatsen.	
Direct	verbrandden	ze	de	boeken	van	
waarzeggerij	 als	 een	groot	persoon-	
lijk	offer.	De	kracht	van	de	waarheid	
zegevierde	 over	 de	 vooringenomen-
heid,	 lievelingsbezigheden	en	 liefde	
voor	geld.

Deze	magische	boeken	bevatten	re-
gels	 en	 vormen	 van	 communicatie	
met	boze	geesten.	Zij	waren	 in	 feite	
de	voorschriften	voor	de	aanbidding	
van	satan,	aanwijzingen	voor	het	vra-
gen	 om	 hulp	 en	 het	 verkrijgen	 van	
zijn	informatie.	De	toenmalige	werk-
wijze	van	magie	of	tovenarij	is	in	wer-	
kelijkheid	dezelfde	als	wat	nu	bekend	
staat	als	spiritisme.	In	de	dagen	van	
Paulus	werden	velen	misleid	door	dit	
satanisch	 bedrog,	 en	 velen	 worden	
vandaag	de	dag	door	dezelfde	macht	
misleid.	“Magische	boeken”	zijn	niet	
beperkt	tot	het	apostolische	tijdperk,	
of	 volken	 die	 heidenen	worden	 ge-	
noemd.	 De	 tovenaars	 van	 onze	 tijd	
profiteren	van	de	persvrijheid	om	hun		
gevaarlijke	 literatuur	 in	 het	 buiten-
land	 te	 verspreiden.	 Als	 alle	 uit-
gebrachte	 werken	 van	 het	 he-
dendaagse	 spiritisme	 behandeld	
zouden	 worden	 als	 de	 magische	
boeken	 van	 de	 Efeziërs,	 dan	 zou	
een	 van	 satans	 meest	 succesvolle	 	
manier	 om	 zielen	 te	 vernietigen	
worden	weggenomen

Hekserij	 en	 tovenarij	 worden	 in	
dit	 christelijke	 tijdperk	 en	 deze	
christelijke	 natie2	 nog	 gewaagder	 	
uitgeoefend	 dandoor	 de	 oude	
magiërs.	Satan	vindt	toegang	tot	dui-
zenden	 zielen	door	 zichzelf	 voor	 te	
doen	onder	het	mom	van	overleden	
vrienden.	 De	 Schrift	 der	 waar-	
heid	 verklaart	 dat	 ‘de	 doden	 van	
niets	 weten’.	 Prediker	 9:5.	 Hun	 ge-
dachten,	liefde	en	haat	zijn	vergaan.	
De	 doden	 hebben	 geen	 omgang	
met	de	levenden.	Maar	satan,	trouw		

2  Het gaat hier om de Verenigde Staten, het 
land waar de schrijfster woonde. 

Geschiedenis| Het verbranden van magische boeken
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gebleven	aan	zijn	vroegere	sluwheid	toen	hij	in	
de	vorm	van	een	slang	de	moeder	van	ons	ras	
misleidde,	maakt	gebruik	van	dit	hulpmiddel	
om	de	controle	te	krijgen	over	de	geest	van	de	
mens.	

Paulus	 waarschuwt	 zijn	 Korinthische	 	
broeders	 voor	 de	 misleidende	 macht	 van	
hun	 grote	 tegenstander.	 Hij	 zegt;	 ‘Ik	 vrees	
dat,	 zoals	 de	 slang	 met	 zijn	 sluwheid	 Eva	 	
verleid	 heeft,	 zo	 misschien	 ook	 uw	 	
gedachten	bedorven	worden,	weg	van	de	een-
voud	die	in	Christus	is.’	2	Korinthe	11:3.	

Hij	 schrijft	 aan	 zijn	 volgeling	 Timothéüs,	
‘Maar	 de	 Geest	 zegt	 uitdrukkelijk	 dat	 in	 	
latere	tijden	sommigen	afvallig	zullen	worden	
van	het	geloof	en	zich	zullen	wenden	tot	mis-
leidende	geesten	en	 leringen	van	demonen.’	 1	
Timothéüs	4:1.	

In	 zijn	 tweede	 brief	 waarschuwt	 hij	 aan	 de	
Thessalonicenzen	 dat	 de	 tweede	 komst	 van	
onze	 Heer	 voorafgegaan	 zal	 worden	 door	
de	 werken	 van	 satan,	 ‘met	 allerlei	 kracht,	 	
tekenen	en	wonderen	van	de	 leugen,	 en	met		
allerlei	misleiding	van	de	ongerechtigheid	 in	
hen	die	verloren	gaan,	omdat	zij	de	liefde	voor	
de	 waar-heid	 niet	 aangenomen	 hebben	 om	
zalig	te	worden.	En	daarom	zal	God	hun	een		
krachtige	dwaling	zenden,	zodat	zij	de	leugen	
geloven.’		2	Thessalonicenzen	2:9-11.

Omdat	de	mensen	de	overduidelijke	 leer	van	
Zijn	woord	verwerpen	en	Zijn	wet	vertrappen,	
laat	God	het	aan	hen	over	om	te	kiezen	wat	zij	
willen.	Ze	wijzen	de	waarheid	af	en	Hij	laat	het	
toe	dat	ze	geloven	in	een	leugen.	Ze	weigeren	
zich	over	te	geven	aan	de	overtuigingen	van	de	
Heilige	Geest.	 Satan	verandert	 zichzelf	 in	de	
gedaante	van	een	engel	des	lichts	en	maakt	hen	
gevangenen	van	 zijn	wil.	Als	de	mensen	ver-	
trouwd	zouden	zijn	met	het	woord	van	God	en		
gehoorzaam	 zouden	 zijn	 aan	 Zijn	 leer,	 zou-
den	zij	niet	misleid	kunnen	worden;	maar	ze	
verwaarlozen	 de	 grote	 openbaarmaking	 van	

bedrog.	 De	 geest	 raakt	 in	 de	 war	 en	 ver-	
ontreinigd	door	de	misleidende	listen	van	de	
mens	en	de	geheime	macht	van	de	vader	der	
leugen.		

Intelligente	mensen	 berusten	 zich	 vandaag	
de	 dag	 net	 zozeer	 op	 satanische	 tovenarij	
als	 in	de	dagen	van	Paulus.	Duizenden	ne-
men	de	mening	van	de	prediker	aan	of	ge-	
hoorzamen	de	bevelen	van	de	paus	of	priester,	
verwaarlozen	 Gods	 woord	 en	 verachten	
Zijn	waarheid.	 God	 laat	 Zijn	 volk	 zelf	 hun	 	
verantwoordelijkheden	 leren.	 De	 Bijbel	 ge-
tuigt	van	Zijn	wil	aan	de	mensen,	en	het	 is	
zowel	 ons	 voorrecht	 als	 onze	 verantwoor-
delijkheid	om	die	wil	te	leren	net	zoals	pre-
dikanten,	 pausen	 en	 priesters	 het	 moeten	
leren.	Wat	zij	uit	Gods	woord	kunnen	lezen,	
kunnen	wij	allemaal	lezen.	

Toen	de	bekeerde	Efeziërs	hun	boeken	van	
tovenarij	 verbrandden,	 lieten	 ze	 zien	 dat	
ze	 haatten	 wat	 ze	 ooit	 hadden	 liefgehad,	
en	dat	ze	nu	 liefhadden	wat	ze	eerder	had-
den	gehaat.	Het	 licht	van	de	waarheid	ver-
lichtte	 hun	geest	en	overtuigde	 hen	van	de	
onrechtmatigheid	van	hun	werken,	en	 hun	
ziel	 werd	 beroerd	 met	 afschuw	 voor	 hun	 	
onheilige	daden.	 Zo	een	verandering	 is	 het	
beste	bewijs	van	een	echte	bekering.	

Het	 kan	 zijn	 dat	 iemand	 niet	 meer	 	
precies	weet	waar	of	wanneer,	of	dat	diegene	
niet	 meer	 kan	 herleiden	 door	 welke	 om-	
standigheden	 het	 proces	 van	 bekering	 in	
gang	is	gezet;	dit	bewijst	echter	niet	dat	die-
gene	niet	bekeerd	is.	Christus	zei	tegen	Nico-
demus:	“De	wind	waait	waarheen	hij	wil	en	u	
hoort	zijn	geluid,	maar	u	weet	niet	waar	hij	
vandaan	 komt	en	waar	 hij	 heen	gaat;	 zo	 is	
het	met	iedereen	die	uit	de	Geest	geboren	is.”		
Johannes	 3:8.	Hoewel	 het	werk	van	genade	
stil	en	bijna	onmerkbaar	 is,	 kan	het	net	zo	
effectief	 zijn	 als	wanneer	de	werking	ervan	
zichtbaarder	is.	Als	het	hart	vernieuwd	is	door	
de	Heilige	Geest	zal	de	 levenswijze	hiervan	

Wie heeft u betoverd

de waarheid niet teGehoorzamen?
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getuigen.	 “Zo	zult	u	hen	dus	aan	hun	vruch-
ten	herkennen”.	Matthéüs	7:20.	Licht	en	dui-	
sternis	zijn	net	zo	verschillend	van	elkaar	als	de		
staat	van	bekeerd	en	onbekeerd.	In	het	karak-
ter,	de	gewoonten	en	de	bezigheden	zal	een	ver-	
andering	 te	 zien	 zijn.	 Het	 contrast	 zal	 hel-
der	 zijn	 en	 het	 wordt	 duidelijk	 hoe	 ze	 eerst	 	
waren	en	hoe	ze	nu	zijn.

De	 wereld	 en	 de	 kerk	 hebben	 het	 recht	 om	
een	dergelijk	bewijs	van	ware	bekering	te	ver-
wachten	zoals	aan	de	Efeziërs	is	gegeven,	een	
bewijs	dat	er	een	nieuwe	moraal	is	gecreëerd.	

Je	 hebt	 misschien	 geen	 tovenarij	 be-	
oefend	 of	 je	 ingelaten	 met	 spiritisme;	
maar	 onthoud	 dat	 “Aan	 wie	 u	 uzelf	 als	
slaaf	 ter	 beschikking	 stelt	 tot	 gehoorzaam-
heid,	 u	 slaaf	 bent	 van	 wie	 u	 gehoorzaamt.”	 	
Romeinen	6:16.	Als	 je	 je	overgeeft	aan	prakti-
jken	die	in	Gods	Woord	verboden	zijn,	ben	je	
gehoorzaam	geweest	aan	satan	en	ben	 je	zijn	
dienaar.		

Iedereen	die	onbekeerd	is,	is	verblind	en	ont-
daan	door	de	betoverende	kracht	van	de	grote	
misleider.	Paulus	schreef	aan	de	Galaten:	“Wie	
heeft	 u	 betoverd	om	de	waarheid	 niet	 te	 ge-
hoorzamen?”.	 Galaten	 3:1.	 Iedereen	 die	 een	
bewuste	 dwaling	 koestert,	 in	 geloof	 of	 in	 de	
praktijk,	 is	 onder	 de	macht	 van	 tovenarij	 en	
beoefent	deze	ook	op	anderen.	Satan	gebruikt	
hen	om	andere	zielen	te	misleiden.	

Als	we	werkelijk	kinderen	van	God	zouden	wil-
len	worden,	moeten	we	voor	eens	en	voor	altijd	
afstand	doen	van	elk	zondig	genot.	

We	 moeten	 elke	 weg	 waardoor	 satan	 de	
controle	 kan	 krijgen	 over	 onze	 gedach-	
ten	 of	 gevoelens	 afsluiten.	 Velen	 la-	
ten	 grote	 afkeer	 zien	 van	 sommige	 zonden	
die	 in	 het	 woord	 van	 God	 beschreven	 zijn,	 	
terwijl	ze	zich	tegelijkertijd	overgeven	aan	hun		
lievelingszonde.	Dit	deden	de	bekeerde	Efeziërs	
niet.	 Hun	 specifieke	 zonde	 was	 tovenarij.	

Via	deze	weg	 hield	 satan	 hen	 in	 zijn	macht.	 	
Misschien	waren	 ze	 ijverig	 en	waakzaam	om	
andere	zonden	te	verbeteren,	maar	als	ze	deze	
ene	 zonde	 hadden	 ontzien,	 zouden	 ze	 snel	
hun	geloof	hebben	opgegeven.	Maar	ze	plaat-
sten	 de	 bijl	 aan	 de	 wortel	 van	 de	 boom;	 ze	
deden	afstand	van	de	verborgen	dingen	van	de	
duisternis	en	vernietigden	datgene	wat	hen	tot	
zonde	had	geleid.	

Deze	 gebeurtenis	 werd	 als	 een	 belang-	
rijke	 les	 voor	 alle	 leeftijden	 vastgelegd.	 De	
Efeziërs	 richtten	 hun	 inspanningen	 tegen	
de	 zonde	 waaraan	 zij	 schuldig	 waren.	 Han-
delt	 Gods	 volk	 in	 deze	 tijd	 op	 dezelfde	 ma-	
nier?	Velen	geven	hun	grootste	toewijding	aan	
geld,	 zaken	 of	 huizen	 en	 landerijen.	 De	 eer-	
zuchtige	aanbidt	roem	of	eer	als	zijn	afgod.	De	
hebzuchtige	koestert	gierigheid.	De	wellustige	
is	 verbonden	met	 zijn	 lust.	 Zij	 houden	meer	
van	hun	gekoesterde,	 nagejaagde	 bezittingen	
dan	van	God.	Ze	zijn	afgodendienaars.	

Degenen	die	zich	wagen	aan	het	koesteren	van	
hun	 lievelingszonde,	 spelen	met	satans	 tove-
narij.	De	betoverende	kracht	van	de	verleiding	
heeft	het	geweten	verlamd	en	het	verstand	ver-
blind	 zodat	 ze	 het	 gevaar	 niet	meer	 kunnen	
zien.	De	magische	boeken	zijn	niet	vernietigd.	

Wanneer	 de	 waarheid	 aan	 het	 verstand	
wordt	 gebracht,	 werkt	 haar	 heiligende	
kracht	in	het	hart	en	worden	de	zonden	weg-	
gedaan	 die	 ooit	 gekoesterd	 werden,	 zodat	
Jezus	 in	 de	 tempel	 van	 de	 ziel	 kan	 binnen-
gaan.	 Als	 hebzucht	 wordt	 gekoesterd,	 zal	
het	 opgegeven	 worden.	 Als	 de	 liefde	 voor	
de	 wereld	 het	 verstand	 heeft	 betoverd,	 zal	
een	 grotere	 inspanning	 zijn	 kracht	 breken.	 	
Bedrog,	 onwaarheden	 en	 onzuiverheid	 	
zullen	gereinigd	worden	uit	het	hart.	Degene	
die	 trouw	blijft	aan	Christus	kan	geen	dienst	
bewijzen	aan	de	bitterste	vijand	van	Christus.	

Velen	 bevinden	 zichzelf	 op	 betoverde	 grond	
door	 plaatsen	 van	 amusement	 te	 bezoe-

“Ik vrees zoals de slang met 
zijn sluwheid Eva  

verleid heeft, zo misschien 
ook uw gedachten bedorven 

worden, weg van de  
eenvoud die in Christus is.” 

2 Korinthe 11:3
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ken	 waar	 gevallen	 geesten	 samenkomen.	
Onthoud	 als	 belijdend	 Christen,	 dat	 wan-
neer	je	naar	het	theater	gaat,	satan	aanwezig	
is	en	het	toneelstuk	als	regisseur	leidt.	Hij	is	
daar	om	de	passie	te	prikkelen	en	het	slechte	
te	verheerlijken.	De	sfeer	is	doordrenkt	met	
losbandigheid.	 Satan	 heeft	 ook	 de	 leiding	
bij	de	maskerades	en	dans;	op	de	kaarttafel	
werpt	hij	zijn	betoverende	kracht.	Als	er	een	
invloed	wordt	uitgeoefend	op	de	mens	om	te	
zorgen	dat	zij	hun	Schepper	vergeten,	is	sa-
tan	aan	het	werk.	Hoe	onschuldig	het	voor-
komen	ook	lijkt	waarachter	hij	zijn	doel	ver-
bergt.	

Velen	die	niet	aangetrokken	worden	door	de	
verleidingen	van	plezier,	worden	verstrikt	in	
de	 ‘tegenstellingen	 der	 valselijk	 genaamde	
wetenschap’.	 Deze	 leiden	 tot	 het	 verheffen	
van	het	menselijk	verstand	boven	goddelijke	
openbaring;	het	verheffen	van	de	natuur	en	
de	God	van	de	schepping	te	vergeten.	Vindt	
er	geen	magie,	geen	 tovenarij	om	ons	heen	
plaats?	

De	 media	 verspreidt	 nu	 veel	 artikelen	 en	
boeken	 die	 de	 onwetenden	 en	 nietsver-	
moedenden	 leert	 hoe	 ze	 satan	 kunnen	 	
dienen.	Er	zijn	werken	die	het	gif	van	scep-
ticisme	en	ontrouw	verspreiden.	Er	gaat	veel	
geld	om	in	het	vullen	van	de	gedachten	met	
fantasieën	 en	 dwaasheden	 van	 duizenden	
zielen.	Het	maakt	velen	krankzinnig	van	be-
geerte	om	rijker	te	worden.	Het	zijn	fasciner-
ende	getallen	die,	met	alle	kracht	van	mens-	
elijke	welsprekendheid,	de	levens	weergeven	
van	degenen	die	hun	god	beroemd	hebben	
gemaakt.	 En	wat	 alle	 uitgaven	 van	 de	 pers	
overtreft,	 zoals	 de	 zwermen	 sprinkhanen	
het	hele	land	verduisterde,	is	de	stroom	van	
romans	 en	 romantiek	 om	 bij	 de	 jeugd	 een	
verliefdheidsgevoel	 te	 ontwikkelen.	 Om	
hen	 aan	 te	 leren	dat	 verkering	 en	 huwelijk	
het	doel	 van	 hun	 bestaan	 is	 en	 ze	op	deze		
manier	 ongeschikt	 te	maken	 voor	 de	 prak-
tische	plichten	van	een	nuttig	leven.	

Satan	zoekt	met	alle	mogelijke	middelen	die	
hij	kan	bedenken	een	manier	om	twijfels	te	
zaaien	 over	 de	 waarheid	 van	 Gods	 woord.	
Degenen	 die	 van	 nature	 geneigd	 zijn	 tot	
scepticisme,	moeten	 vooral	 alles	 vermijden	
dat	deze	gevaarlijke	neiging	kan	versterken.	
Velen	 lezen	met	een	 sceptische	 ijver	 litera-	
tuur	die	een	misleidende,	betoverende	kracht	
uitoefent	en	proberen	tevergeefs	een	manier	
te	vinden	hun	geest	te	bevrijden	of	het	hart	
te	 zuiveren	 van	 de	 goddeloze	 betovering.	
Boze	 engelen	 die	 eenmaal	 toegang	 hebben	
gekregen	zaaien	twijfels.	Het	menselijk	ver-
stand	heeft	niet	de	kracht	deze	twijfels	weg	
te	 halen.	Wanneer	 God	 tot	 de	 ziel	 spreekt	
zullen	diegenen	die	vrij	 zijn	 elk	 koord	ver-
breken	dat	 hen	onder	 satans	macht	 houdt.	

Ze	zullen	datgene	vernietigen	dat	bijna	hun	
ondergang	werd,	of	anders	wel	de	ondergang	
van	anderen.	

Veel	 werken	 worden	 zeer	 geprezen	 om	
de	 rijkdom	 en	 schoonheid	 van	 de	 taal,	 	
terwijl	 deze	 slechts	 als	 een	 mooi	 	
kledingstuk	 zijn	 om	 standpunten	 te	 ver-
hullen	 die	 in	 hun	 oorspronkelijke	 vorm	de	
lezer	zouden	choqueren.	Deze	standpunten	
hebben	de	 auteur	 stap	 voor	 stap	weggeleid	
van	God,	 hoop	en	van	de	 hemel.	 Zullen	 ze	
niet	 dezelfde	 invloed	 hebben	 op	 de	 lezer?	
De	richting	die	de	Efeziërs	namen	was	voor	
hen	de	enige	veilige	weg;	het	 is	ook	de	eni-
ge	 veilige	weg	 voor	 ons.	 Vernietig	 deze	 in-	
strumenten	van	satan.	Hou	buiten	je	bereik	
wat	de	kracht	heeft	om	je	te	verleiden.	

De	auteurs	van	een	aanzienlijk	deel	van	de	
huidige	 literatuur	 zijn	mensen	die	 leven	 in	
een	 omgeving	 van	 gebreken	 en	 slaven	 zijn	
van	 passie.	 Dichters	 met	 prachtige	 talen-
ten	hebben	hun	macht	verdorven	ten	dien-
ste	van	satan.	Over	alles	wat	goed,	puur	en	
nobel	 is,	 hebben	 ze	 de	 duisternis	 van	 hun	
eigen	 gedachten	 geworpen.	 Ze	 moedigen	
losbandigheid	 aan	 en	 bekrachtigen	 verdor-
venheid.	

De	 verblindende	 pracht,	 het	 misleidende	
pathos2	van	menig	getalenteerd	auteur	is	sa-
tans	lokaas	om	zielen	te	verleiden	en	te	ver-
nietigen.	 Velen	 die	 geen	 gevaar	 lopen	 voor	
de	voortbrengselen	van	de	massa	en	het	sen-	
sualisme	 worden	 alsnog	 bedrogen	 door	 	
schrijvers	 die	 satan	 hullen	 in	 engelen	
klederen	en	hem	een	weldoener	van	het	ras	
laten	lijken.	Zulke	werken	zijn	talrijk.	

Hebben	 de	 volgelingen	 van	 Christus	 de	
magische	 boeken	 verbrand?	 Hebben	 ze	
een	 bewuste	 verandering	 in	 hun	 principes	
en	 gewoonten	 in	 hun	 leven	 aangebracht?	 	
Hebben	ze	zich	losgemaakt	van	de	betoverin-
gen	van	de	wereld?	Degenen	die	zich	bewust	
zijn	van	het	gevaar	en	zich	toch	wagen	naar	
plaatsen	 van	 werelds,	 demoraliserend	 ver-
maak,	 of	 die	 hun	 geest	 vergiftigen	 met	 de	
literatuur	van	de	scepticus	of	sensualist,	zijn	
bij	 voorbaat	 schuldig.	 God	geeft	 Zijn	 enge-	
len	niet	de	opdracht	om	diegenen	te	bewaren	
die	ervoor	kiezen	om	op	verboden	paden	te	
lopen.	

Als	 we	 worden	 vervolgd	 wanneer	 we	 onze	
plicht	 vervullen,	 zoals	 Daniël	 aan	 het	 hof	
van	de	koning,	kunnen	we	er	zeker	van	zijn	
dat	God	ons	zal	behoeden.	Maar	als	we	door	
koppigheid,	 hardheid	 of	 zelfverzekerdheid	

2  Emotionalisme, melodrama. 
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onszelf	 onder	 de	 macht	 van	 de	 verzoeking	
plaatsen,	zullen	we	vroeg	of	laat	vallen.	

We	leven	in	een	tijd	waarin	satans	macht	groot	
is.	 “Als	 een	 brullende	 leeuw,	 gaat	 hij	 rond,	
op	zoek	naar	wie	hij	zou	kunnen	verslinden”.	
	 1	 Petrus	 5:8.	 Binnenkort	 zal	 hij	 zijn	 gebrul	
onderdrukken	 tot	 een	 zacht	 gefluister	 zodat	
hij	 de	 nietsvermoedende	 met	 zijn	 duivelse	 	
kunsten	 kan	 misleiden.	 Wat	 hebben	 ware	
christenen	 gedaan	 om	 elke	weg	 af	 te	 sluiten	
waarop	satan	hen	kan	naderen?	Hebben	ze	be-
wijs	gegeven	van	het	werk	dat	de	Heilige	Geest	
in	hen	heeft	verricht?	

Hebben	 ze	 stevige	 en	 sterke	 barrières	 	
gebouwd	tussen	hun	ziel	en	elke	wereldse	af-
god?	

Als	 de	 ongelovige	 bekeerd	 is	 zal	 hij	 een	
hekel	 hebben	 aan	 de	 boeken	 die	 hem	 er-
toe	 brachten	 om	 aan	 het	 woord	 van	 God	
te	 twijfelen.	 De	 losbandige	 mens	 die	 zijn	
ziel	 gezuiverd	 heeft	 door	 gehoorzaam-
heid	 aan	 de	 waarheid,	 zal	 zich	 niet	 wagen	
aan	 het	 toegeven	 aan	 lichtzinnigheid	 door	 	

nieuwsgierigheid	 of	 gewoonte.	 Evenmin	
zal	 hij	 zijn	 geest	 toestaan	 om	 stil	 te	 staan	
bij	 zulke	 taferelen,	 afgebeeld	 op	 de	 blad-	
zijden	 van	 de	 sensualist.	 Hij	 zal	 waken	
voor	 gevaar,	 de	 verleiding	 mijden	 en	 an-
deren	 ernstig	 waarschuwen	 voor	 de	 beto-	
verende	kracht.	Welke	afgod	het	ook	was	die	
werd	 gekoesterd,	 de	 bekeerde	 mens	 zal	 niet	 	
alleen	 het	 kwade	 weerstaan,	 maar	 zal	 zich,	
voor	 zover	 mogelijk,	 buiten	 de	 macht	 van	 	
satan	 plaatsen.	 Opnieuw	 zouden	 we	 de	 	
volgelingen	van	Christus	moeten	vragen,	‘Heb	
je	de	magische	boeken	verbrand?’	

Hebben de ware volgelingen van 
Christus de magische boeken

Verbrand?

Artikel uit: 
 

Signs of the 
Times,		

	
18	mei	1882.	SW
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DIEP GEWORTELD IN  
VERMOMMING 

Als	 we	 terug	 gaan	 in	 de	 tijd	 meer	 dan	
2000	 jaar	 geleden,	 terug	 naar	 de	 tijd	
van	 de	 Kelten,	 vinden	 we	 op	 31	 ok-	
tober	 een	 heel	 bijzonder	 feest	 genaamd;	
“Samhain”	 (uitgesproken	 as	 Sow-hin).	
Het	 was	 een	 oogstviering	 en	 het	 be-
gin	 van	 een	 nieuwjaar,	 maar	 dat	 is	 waar	
de	 viering	 bij	 bleef.	 Op	 de	 avond	 van	 31	 	
oktober	 geloofde	 de	 Kelten	 dat	 de	 sluier	
tussen	de	doden	en	levende	het	dunst	was.	
Volgens	 de	 Brittanica	 Encyclopedie	 (on-
line)	geloofden	de	Kelten	dat;	 “de	wereld	
van	de	goden	zichtbaar	werd	gemaakt	voor	
de	mensheid	en	dat	de	goden	hun	mense-	
lijke	 aanbidders	 plaagden	 met	 hun	 be-	
driegerijen	 (tricks).	 Het	 was	 een	 tijd	 vol	
gevaren,	angst	en	vol	van	bovennatuurlijke	
gebeurtenissen.”2		
Druïde	 Priesters	 ontstaken	 grote	 vreug-	
devuren	en	voorspelden	aan	de	Kelten	of	
hun	dorp	de	winter	zou	overleven.	De	Kel-	
ten	 verkleedden	 zichzelf	 op	 die	 dag	 in	 	
beangstigende	 kleding,	 om	 de	 geesten	
af	 te	 weren	 en	 te	 verwarren	 en	 lieten	 	
voedsel	achter	voor	hun	deuren	voor	dwa-
lende	[boze]	geesten	in	de	hoop	met	rust	
gelaten	 te	worden.	Dit	heidense	 feest	ve-
randerde	 zijn	 kostuum	 toen	 Rome	 het	
territorium	 van	 de	 Kelten	 veroverde	 en	
later	met	haar	pauselijke	macht	probeerde	
de	Kelten	ervan	 te	weerhouden	hun	hei-
dense	 feest	 te	 vieren.	 Dit	 deed	 Paus	 	
Gregorius	 IIII	 door	 het	 verplaatsen	 van	

2	 	www.britannica.com/topic/Samhain	

hun	 katholieken	 gedenkdagen	 van	 de	 dode		
Heiligen	 en	 martelaren	 te	 verplaatsen	 naar	
1	 november	 (oorspronkelijk	 werd	 het	 ge-	
vierd	in	mei).	Deze	dag	staat	vandaag	bekend	
als	 ‘Allerheiligen,	 gevolgd	 door	 ‘Allerzielen’	
en	de	dag	 van	de	doden.	Verandering	 stopte	
niet	 daar,	 ook	 de	 naam	 onderging	 een	 ver-	
andering.	 Allerzielen	 was	 toen	 der	 tijd	 ge-
noemd	“All	Hallowmas”	en	de	Nacht	van	Sam-
hain	was	toen	genaamd	“	All	Hallows’	eve”,	wat	
transformeerde	 tot	 “Halloween”.	 Dit	 van	 or-	
igine	 Europees	 feest	 landde	 ook	 in	 Ame-	
rika	maar,	door	de	sterke	invloed	van	het	pu-	
ritanisme	 werd	 het	 nauwelijks	 ge-	
vierd.	 	 Daar	 kwam	 verandering	 in	 toen	
in	 de	 twintigste	 eeuw	 de	 Aardappel-	
hongersnood	 in	 Ierland	 uitbrak	 en	 veel	
Ierse	 migranten	 met	 de	 tradities	 van	 hun	
voorouders	 (de	 Kelten)	 naar	 Amerika	
kwamen	 en	 het	 feest	 daardoor	 in	 popula-	
riteit	 toenam.	 In	de	 jaren	vijftig	was	dit	 feest		
inmiddels	 seculair	 geworden	 en	 gecentreerd	
rondom	 gemeenschap	 en	 plezier,	 en	 uit-	
eindelijk	 is	 het	 de	 miljarden	 industrie	 ge-
worden	 welke	 het	 nu	 is.	 En	 nu	 is	 ook	 ons	 	
kikkerlandje	bekend	met	dit	feest.3	

Is het Masker de waarheid of 
dat wat er achter schuilt? 

Fascinerende overgang vind je niet? Ooit ge- 
houden	 uit	 noodzaak	 en	 angst	 voor	 de	 ach-
tervolging	van	de	onderwereld,	totdat	de	Kerk	
besloot	het	een	nieuwe	betekenis	te	geven	door	
het	 te	 vermengen	 met	 haar	 eigen	 versie	 van	
dodenherdenking,	tot	een	feest	waar	geen	één	
van	zijn	wortels	wordt	herdacht	(door	de	grote	

3 History Channel articles and videos: www.history.com/
topics/halloween/history-of-halloween

Op 31 oktober viert een groot deel van de  
(westerse) wereld op welke manier dan ook 
Halloween. Hoewel het in Nederland niet zo 
uitbundig gevierd word als in bijvoorbeeld 
Amerika of Mexico, krijgt het feest steeds meer 
populariteit en is in de ogen van veel mensen  
onmisbaar geworden. Onze supermarkten zijn 
bekleed en versierd met uitgeholde pom-
poenen, spoken en andere griezels, er worden 
speciale evenementen gehouden in pretparken 
en bioscopen, kostuumfeestjes, noem het maar 
op, en dat alles voor de avond van 31 oktober. 
De culturele invloed van dit feest heeft zich bijna 
over de hele wereld uitgespreid. Vandaag is het 
een cultureel fenomeen geschikt voor alle leef- 
tijden, maar dit feest was oorspronkelijk eigenlijk  
helemaal niet zo kindvriendelijk.

Actueel | De waarheid struikelt op straat
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meerderheid).	Door	het	oorsprongsverhaal	te	
verplaatsen	met	de	 fundamentele	menselijke	
behoefte	voor	saamhorigheid	en	gemeenschap,	
naast	het	feit	dat	het	miljarden	oplevert,	heeft	
het	nu	zijn	eigen	betekenis	gekregen.	Maar	be-	
tekent	 het	 feit	 dat	 de	 originele	 betek-
enis	 van	 dit	 feest	 is	 veranderd	 om	 het	 zo	 te	
rangschikken	 voor	 onze	 eigen	 behoeftes,	 	
automatisch	 dat	 de	 ware	 betekenis	 daarmee	
ook	is	veranderd?
Is	dit	niet	onze	wereld	vandaag	de	dag?	In	onze	
autonome	westerse	wereld,	een	wereld	zonder	
Gods	autoriteit	in	het	leven	van	de	mens,	zijn	
wij	degene	die	alles	zelf	kunnen	bepalen.	Wij	
zijn	degene	die	bepalen	wat	waarheid	is	en	wat	
geen	waarheid	is.	Wat	echt	is	en	wat	onecht	is.	
Wat	goed	is	en	wat	slecht	is.

Deze	 sectie	 van	 Sabbatswachter	 probeert	
jou	 als	 lezer	 te	 laten	 zien	 hoe	 het	 Woord	
van	 God	 zich	 toont	 in	 de	 (actuele)	 gebeur-
tenissen	 van	 vandaag	 de	 dag.	 Wij	 geloven	
namelijk	 dat	 het	 Woord	 van	 God	 de	 waar-
heid	 is.	 Maar	 tegenwoordig	 heeft	 de	 meer-
derheid	 van	 onze	 westerse	 wereld	 niet	
langer	 dit	 fundament.	 Tegenwoordig	 zijn	
er	 vele	 “waarheden”	 met	 allen	 hetzelfde	
recht	om	waar	 te	zijn,	hoe	 	 	 tegengesteld	ze	
soms	 ook	 kunnen	 zijn.	 Winston	 Church-
ill	 zei	 dat“	 de	 waarheid	 zo	 kostbaar	 is	 dat	
zij	 altijd	 beschermd	 moet	 worden	 met	 een	 	
bodyguard	aan	leugens”.2		
In	 onze	 Post-Truth3	 	 wereld	 kunnen	 we	 de	
betekenis	van	alles	veranderen,	Halloween	is	
hiervan	 slechts	 een	 voorbeeld.	 Wij	 geloven	
over	het	algemeen	niet	meer	dat	geesten	ons	
kunnen	 achtervolgen,	 dat	 folklore	 vervang-
en	 is	 door	 wetenschap	 en	 daardoor	 niet	 	
werkelijk	 heeft	 bestaan,	 en	 nu	 kunnen	 we	
onze	 kinderen	 plezier	 laten	 hebben	 door	 ze	
de	 straten	 te	 laten	 bewandelen	 in	 griezelige	
(of	 niet	 griezelige)	 kostuums,	 op	 zoek	 naar	
snoep	 of	 saamhorigheid.	Want	 ze	 zijn	 veilig		
van	 de	 klauwen	 van	 de	 vijand,	 omdat	 we	
niet	 geloven	 dat	 zo	 een	 entiteit	 bestaat,	 of	
dat	hij	die	macht	niet	heeft	ons	te	vernietig-	
en	 of	 omdat	 het	 simpelweg	 niet	 meer	 	
belangrijk	is.	

Trick or Treat? 

Maar wat de reden ook is, kunnen wij daad- 
werkelijk	 deze	 diepe	 wortels	 verwijder-
en,	 met	 onze	 goede	 bedoelingen	 en	 verlan-
gens	 naar	 saamhorigheid,	 gemeenschap	 en	 	
plezier?	 Of	 kan	 het	 zijn	 dat	 dit	 de	 grootste	
truc	is	die	met	ons	wordt	uitgehaald?	Een	be-	

2 Gehoord via: Rzim.org/just-a-thought-broadcasts/a-bo- 
dyguard-of-lies/  Originele Quote van Winston Churchill “In wartime, 
truth is so valuable that it needs to be protected with a bodyguard of 
lies.”

3 Post-truth: https://rzim.org/global-blog/a-post-truth-socie-
ty-responses-from-ravi-zacharias-abdu-murray-and-vince-vitale/.

drieglijke truc die de wortels van onze goede 
bedoeling ontworteld en ons langzaam slaaf 
maakt tot wij sterven?
En hoe zit het met ons als gelovigen? Laten 
wij onze trouw aan God en liefde voor onze 
naasten zien, en reflecteren we Gods licht, de 
waarheid, door slechts niet mee te doen? Is 
onze afwezigheid dé manier hoe wij ons licht 
schijnen in de duisternis van satans bedrog, 
terwijl de wereld om ons heen danst met de 
duisternis en valt in de muil van de leeuw?(1 
Petrus 5:8) 
Wordt de grootste truc niet met ons gedaan en 
worden wij beloond met moderne afgoderij? 
Wij als Adventisten4  vieren geen Halloween, 
omdat wij niet de occulte praktijken van dit 
feest op welk punt ook in de geschiedenis 
ontkennen en geloven dat de duivel, satan, 
een ware entiteit is die erop uit is ons te ver- 
nietigen. En hoewel het nog (over het al- 
gemeen) gerespecteerd wordt dat wanneer 
je niet meedoet vanuit religieuze beweeg- 
redenen, zal het nog steeds gerespecteerd 
worden wanneer ik zeg dat je dit feest niet 
zou moeten vieren, vanwege de gevaren die op 
de loer liggen in de duisternis, en Jezus niet 
wil dat je voor satans bedriegerijen valt, waar 
Hij zijn leven voor heeft gegeven om juist jou 
vrij van te maken? Of wordt dit gezien als het 
opleggen van mijn religie?

De uitdaging van onenigheid 

Het oneens zijn met elkaar is vandaag 
de dag een moeilijke uitdaging ge-
worden. In het boek “Jesus among secu-
lar gods” schrijven de auteurs over de [af]
goden van onze tijd, waar wij als chris- 
tenen tegenover staan en tegen strijden, zeker 
wanneer wij niet buigen voor deze goden.

4 Internationaal zendingsgenootschap Gemeente van de 
Zevendedags Adventisten Reformatie.
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De	vijf	seculaire	goden	die	worden	be-schreven	
zijn:

 
Atheïsme  

Er is geen God 
Sciëntisme 

Wetenschap heeft God verworpen 
Pluralisme  

Alle wegen zijn gelijk 
Humanisme 

We hebben God niet nodig 
Relativisme 

Het is waar voor jou maar niet voor mij 
Hedonisme

Als het jou maar gelukkig maakt.5

 
Deze	 goden	 regeren	 krachtig	 en	 mis-	
leiden	 velen.	 Christen	 of	 niet,	 wij	 allen	 	
hebben	 op	 een	 of	 andere	 manier	 ons	 ge-
mengd	 met	 deze	 afgoden,	 omdat	 ze	 mach-
tige	 heersers	 zijn.	 Het	 oneens	 zijn	 met	 de	
culturele	 normen	 vandaag	 de	 dag	 door	 te	
beweren	 dat	 Jezus	 de	 waarheid	 is	 en	 de	
enige	waarheid	 is	tot	redding	van	zielen,	kan		
leiden	tot	een	hoeveelheid	aan	moeilijkheden,	
van	spot	en	 laster	tot	gevangenschap	en	zelfs	
de	 dood.	 Staan	 voor	 de	 waarheid	 van	 het	
Evangelie	 is	 een	 uitdaging	 die	 slechts	 wein-
ig	Christenen	aangaan.	Ook	 ik,	als	schrijfster	
van	dit	artikel	betrap	mijzelf	hier	op.	Ons	stil-	
zwijgen	 leid	 tot	 een	 onaangename	 stilte	 en	
strijd,	 ook	 binnen	 onze	 eigen	 kerkgemeen-
schappen.	We	proberen	soms	met	onze	eigen	
tradities	te	laten	zien	dat	we	de	waarheid	heb-
ben,	maar	 in	het	proces	 juist	daarmee	eerder	
“de	 geboden	 van	 God	 nalaten”	 Markus	 7:86	
,waardoor	onze	liefde	voor	God	en	onze	naaste	
eerder	 kouder	 wordt.	 	We	 zijn	 niet	 meer	 in	
staat	om	de	waarheid	te	brengen	en	te	verde-
digen	uit	angst	voor	spot	en	laster,	of	het	ver-
liezen	van	onze	geliefde	of	andere	redenen	en	
we	denken	 goed	 te	 doen	door	 de	mensen	 in	
hun	zonden	te	laten,	want	we	bidden	bijvoor-
beeld	wel	voor	ze.	Nu	komen	 langzaam	deze	
goden	ook	onze	eigen	kerken	binnen	en	wordt	
de	waarheid	moeilijker	te	verdedigen	 in	onze	
gemeenschappen,	en	er	heerst	veel	verwarring.	
Terwijl	wij	saamhorig	geloven	dat	de	Waarheid	
van	God	ons	vrijmaakt	(Johannes.	8:32),		raken	
wij	steeds	meer	gevangen	en	zijn	wij	ons	hier	
nauwelijks	van	bewust.

Het harde werk van  
Opoffering en dienstbaarheid 

Gemeenschap is een menselijke behoefte die God	
ons	heeft	gegeven.	Daarom	zijn	we	soms	liever	
het	tijdelijk	eens	met	elkaar	(ten	koste	van	de	
waarheid),	om	de	eenheid	en	gemeenschap	te	
bewaren,	dan	dat	we	op	de	 juiste	manier	het	
oneens	zijn	met	elkaar.	

5 R. Zacharias, V.Vitale, Jesus among secular gods, blz. 31, 63, 
93, 137, 161, 183

6 Matteus. 22:36-40/ Deuteronomium. 6:5/ Leviticus. 19:18

Vince	Vitale	 beschrijft	 in	 het	 hoofdstuk	 plu-
ralisme	 de	 gevolgen	 van	 het	 aannemen	 van	 	
(tijdelijk)	pluralistische	houding	als	volgt:	
“…	 door	 liever	 onenigheden	 te	 vermijden	 en	
te	weigeren	 om	verschillen	 te	 erkennen,	 dan	
met	 elkaar	 aan	 deze	 dingen	 te	 werken,	 kan	
dit	 alleen	maar	 leiden	 tot	 een	 façade	 van	de	
gemeenschap	 die	 we	 daadwerkelijk	 verlang-	
en….	 Doen	 als	 of	 er	 een	 diepgang	 is	 van	 	
relationele	 eenheid,	 wanneer	 die	 eenheid	
niet	 hard	 gewonnen	 is,	 is	 promiscuïteit.	We	 	
willen	de	voordelen	van	gemeenschap	zonder	
het	 harde	werk,	 zonder	de	opoffering	en	 het	
dienstwerk	 voor	 anderen	 om	 ons	 daar	 te	 	
krijgen.	 Maar	 de	 schijn	 van	 relationele	 een-
heid	 wanneer	 het	 niet	 de	 diepte	 van	 ware	
relaties	 weerspiegelt	 zal	 niet	 meer	 bevredi-	
ging	 brengen	 dan	 seksuele	 eenheid	 zonder	
weerspiegeling	 van	 oprechte	 zelfovergave.	
In	 beide	 gevallen,	 kan	 de	 façade	 van	 een-
heid	 alleen	 onderhouden	 worden	 door	 niet	
lang	 genoeg	 te	 blijven	 plakken,	 of	 het	 nu	 in	
een	gesprek	is	of	 in	de	vorm	van	elkaars	aan-
wezigheid,	 voordat	 de	 werkelijkheid	 realiteit	
wordt.	 In	 wat	 we	 geloofspromiscuïteit	 kun-
nen	 noemen,	 springen	 we	 van	 het	 ene	 ge-
loof	 naar	 ander	 geloof,	 afhankelijk	 van	 met	
wie	 we	 zijn.	We	 zijn	 bereid	 om	 tijdelijk	 ons	
te	 verenigen	 met	 verschillende	 andere	 waar-
heden	 zo	 lang	 de	 relatie	 makkelijk	 en	 ple-	
zierig	 is…	 Pluralisme	 ruilt	 fysieke	afgoden	 in	
voor	ideologische,	maar	de	kern	ervan	is	heel	
erg	gelijk.”	
Het	 bouwen	 van	 waardevolle	 relaties	 ver-	
eist	hard	werk,	opoffering	en	dienstbaarheid.	
In	 deze	 wereld	 werken	 we	 harder	 voor	 onze	
wereldse	 banen	 of	 studies,	 dan	 	 voor	 onze	
eigen	 kerkgemeenschappen	 of	 zelfs	 onze	 	
relatie	 met	 God.	 En	 God	 wilde	 dit	 niet	
voor	 ons	 en	 van	 ons.	 Als	 we	 een	 ware	 ge-
meente	 van	 God	 willen	 zijn,	 als	 wij	
ware	 Christenen	 willen	 zijn,	 met	 op-	
rechte	 liefde	 voor	 onze	 naasten,	 oprechte	
diepe,	 rijke	 en	 waardevolle	 relaties	 willen	 	
hebben	 en	ware	 liefde	 voor	 God,	moeten	we	
onze	 God	 dienen	 met	 opoffering	 en	 dienst-	
baarheid.

“Wat is waarheid?” 
 
Is	het	nu	niet	een	goed	moment	om	de	vraag	
van	 	 Pilatus	 	 te	 beantwoorden	 voor	 onszelf	
wanneer	hij	aan	Jezus	vroeg		“Wat	is	waarheid?”	
–Johannes	 18:28-40	 terwijl	 hij	 een	 ma-	
nier	 zocht	 om	 hem	 vrij	 te	 spreken	 van	 de	
straf	 die	 wij	 verdienen.	Wat	 ga	 jij	 vanaf	 nu	
doen?	 Was	 je	 je	 handen	 	 in	 onschuld	 ter-
wijl	 de	 waarheid	 voor	 jouw	 neus	 staat,	 uit	
angst	 voor	 de	 woedende	 menigte?	 Of	 loop	
je	 net	 zoals	 Pilatus	 weg	 voor	 de	 waarheid,	
en	 laat	 je	 zo	 jouw	 vraag	 op	 “wat	 is	 waar-
heid”	 onbeantwoord,	 wanneer	 de	 waarheid	
voor	 je	 staat,	 omdat	 de	 waarheid	 die	 voor	
je	 staat	 niet	 is	wat	 je	wil	dat	 het	 is,	ondanks	
het	 feit	 dat	 je	 geen	 valsheid	 in	 hem	 vindt?!	
(Johannes	18:38)		

Actueel | De waarheid struikelt op straat
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Het	is	soms	eng	om	te	staan	voor	Jezus,	of	om	van	
Hem	te	horen,	zeker	in	een	vijandige	setting.	Het	
is	 niet	makkelijk	om	 iemand	 te	vertellen	dat	hij	
zondigt	of	om	te	horen	dat	je	zelf	zondigt.	Het	is		
misschien	moeilijk	om	te	horen	dat	wanneer	we	
Jezus	niet	aannemen	het	leidt	tot	de	dood,	terwijl	
men	gelooft	dat	we	zonder	hem	eeuwig	leven	kun-
nen	krijgen.	Onenigheid	met	iemand	anders	zijn	
manier	van	geloven,	het	tegemoet	gaan	van	deze	
moderne	afgoden,	of	het	nu	buiten	de	kerk	of	binnen	
de	kerk	is	kan	een	beangstigende	en	pijnlijke	erva-	
ring	 zijn.	 De	 enige	 vrees	 die	 we	 echter	 zouden	 	
moeten	 hebben,	 is	 voor	 God	 zelf.(Openbaring	
14:6)	 Echter	 dezelfde	 God	 die	 we	 vrezen,	 om-
dat	 “onze	overtredingen	vele	zijn”	voor	Zijn	aan-	
gezicht,(Jesaja.	59:12)	is			ook	de	God	die	zegt	dat	
Hij	ons	liefheeft	terwijl	wij	nog	zondaars	zijn		en	dat	
Zijn	liefde	voor	ons,	wanneer	dat	in	ons	volmaakt	
is	door	Hem,	vrees	zal	uitdrijven.(Romeinen	5:8)			
De	God	die	wij	vrezen,	omdat	Hij	ons	eerst	liefhad,	
maakt	deze	liefde	volmaakt,	zodat	wij	Zijn	oordeel	
niet	hoeven	te	vrezen,	doordat	Zijn	liefde	ons	ge-
hoorzaam	maakt.	Zij	die	God	liefhebben	houden	
Zijn	 geboden,	 (1	 Johannes	 4:18-19)	 wanneer	 die	
liefde	in	ons	volmaakt	is,	houden	we	zijn	geboden	
en	wandelen	we	 in	de	waarheid.(1	 Johannes	 5:3)		
En	 die	waarheid	 zal	 ons	 vrij	 maken.(1	 Johannes	
8:23)	

Jesaja	heeft	een	passende	beschrijving	voor	de	uit-
daging	voor	ons	handelen:
“…het	overtreden	en	het	liegen	tegen	de	HEERE
en	 het	 zich	 afkeren	 bij	 onze	 God	 vandaan,	 het	
spreken	 van	 onderdrukking	 en	 afvalligheid,	 het	
zwanger	 zijn	en	melding	maken	van	 leugenach-
tige	 woorden	 vanuit	 het	 hart.	 Daarom	 is	 het	 	
recht	 teruggeweken,	 en	 de	 gerechtigheid	 	
blijft	 van	 verre	 staan.Want	 de	 waarheid	 strui-
kelt	 op	 de	 straat,	 en	wat	 recht	 is,	 kan	 niet	 bin-
nenkomen.	 Ja,	 de	 waarheid	 ontbreekt,	 en	 wie	
zich	 afkeert	 van	 het	 kwade,	 wordt	 beroofd.”	 	
	
[Maar]	“de	hand	van	de	HEERE	is	niet	te	kort	dat	ze	
niet	zou	kunnen	verlossen”	ondanks	onze	zonde.	
Maar	God	zag	[en	ziet]	het,	en	het	was	kwalijk	in	
Zijn	ogen	dat	er	geen	 recht	was.	Omdat	Hij	 zag	
dat	 er	 niemand	was,	 ontzette	 Hij	 Zich,	 want	 er	
was	 geen	 voorbidder	 [KJV	 Middelaar].	 Daarom	
bracht	Zijn	arm	Hem	heil,	en	Zijn	gerechtigheid,	
die	ondersteunde	Hem.	Want	Hij	trok	de	gerech-
tigheid	aan	als	een	harnas	en	zette	de	helm	van	het	
heil	op	Zijn	hoofd.”(Jesaja	59)

GODS ONENIGHEID MET ONS IS NIET 
GROTER DAN ZIJN LIEFDE VOOR ONS 

God	heeft	ons	voorzien	van	een	Middelaar,	Zijn	ei-
gen	Zoon,	om	de	zonden	van	de	wereld	weg	te	ne-
men,	om	de	schei-ding	van	ons	weg	te	nemen	die	wij		
hebben	 gecreëerd,	 door	 naar	 deze	 wereld	 te	

komen	als	één	van	ons,	om	zo	te	leven	in	de		
waarheid	 die	 ons	 vrij	 maakt.	 Hij	 heeft	 de	
spot,	laster	en	onenigheid	doorstaan,	Hij	is	
zelf	“beroofd”,	en	hij	is	vandaag	nog	steeds	
de	 bemiddelaar,	 die	 klaar	 staat	 om	ons	 te	
bevrijden,	 om	 u	 lief	 te	 hebben	 met	 ware	
liefde.	Het	maakt	niet	uit	hoe	hard	we	ook	
proberen	 hem	 uit	 onze	 levens	 te	 halen;	
omdat	 Hij	 de	 Waarheid	 is,	 en	 de	 wereld	
steeds	meer	wordt	verduisterd	door	leugens		
hebben	we	dat	licht	van	de	Waarheid	nodig.	
Misschien	nu	meer	dan	ooit.

Hoe	 doen	 wij	 dit?	 Als	 mens,	 als	 gemeen-
schap?	
Door	 te	 doen	wat	 Hij	 doet.	 Gods	 onenig-
heid	 met	 ons	 woog	 nooit	 meer	 als	 Zijn	 	
liefde	 voor	 ons.	 Sta	 voor	 de	 waarheid,	 uit	
liefde	voor	God.	En	meng	het	niet	ten	kostte	
van	de	 liefde	die	hij	voor	 jou	en	een	ander	
heeft.

Het gezicht achter het masker

Halloween	 is	 een	 feest	 van	 de	 doden.	 Jezus	
kwam	zodat	Hij	degene	die	de	macht	heeft	over	
de	dood,	 de	duivel,	 kon	 vernietigen	 en	 hen	 te	
bevrijden	 die	 door	 de	 angst	 voor	 de	 dood	 en	
hun	leven	lang	onderworpen	zijn	aan	deze	sla-
vernij	 (Hebreeën	 2:14).	 De	 Kelten	 vreesden	 en	
geloofden	dat	zij	zich	moesten	voordoen	als	de	
[enge]	geesten	die	 hen	 belaagden,	 hun	gewas-
sen	moesten	opofferen	en	moesten	vertrouwen	
op	het	woord	van	de	priesters,	 in	de	hoop	dat	
het	hun	leven	zou	kunnen	sparen.	Maar	wat	als	
zij	dit	hadden	geweten,	dat	Jezus	Zijn	dood,	de	
dood	overwon	en	zij	niet	meer	gebonden	hoe-
ven	te	zijn,	hoe	zou	31	oktober	er	dan	voor	hen	
uit	hebben	gezien?	En	hoe	zou	het	er	voor	ons	
uit	hebben	gezien	vandaag	de	dag,	als	hun	tra-
ditie	werd	vervangen	door	het	leven	van	Jezus?	

Geliefde lezer, de	duivel	die	 zich	achter	
het	masker	verschuilt	viert	het	wanneer	een	ziel	
zijn	leven	geeft	aan	de	dood	die	hém	te	wachten	
staat.	Welke	God	wil	je	dienen?	Welke	waarheid	
kies	je	om	voor	te	staan?	Het	is	een	kwestie	van	
leven	of	dood.
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Onze  
jeugd is de 

Toekomst
“Mijn geliefd en trouw kind in de Heer”

Jeugd & Gezin

D. Beets

Uit	 de	 Bijbel	 kunnen	 wij	 opmaken	 dat	 jonge	
mensen	 belangrijk	 waren	 in	 de	 ogen	 van	 de	
Heer,	 en	 dat	 het	 belangrijk	 was	 hen	 op	 te	
voeden	 tot	 sterke,	 standvastige	 personen	 in	
het	geloof.	Het	speerpunt	‘onze	jeugd	is	dé	toe-
komst’,	horen	wij	vaak	binnen	de	gemeente.	Als	
wij	 geloven	 dat	 de	 jeugd	 de	 toekomst	 is,	 hoe	
kunnen	wij	dan	het	beste	met	onze	 toekomst	
omgaan?	Hoe	goed	zorgen	wij	voor	onze	 toe-
komst?	In	kerken	en	in	gemeentes	is	het	vanzelf-	
sprekend	geworden	om	te	denken	dat	jongeren	
of	jeugdigen	wellicht	nog	niet	klaar	zijn	voor	be-	
langrijke	taken	in	de	gemeente,	of	om	te	werken	
voor	God.	Laten	wij	aan	de	leiders,	arbeiders	en	
ouders	de	kritische	vraag	stellen	of	er	niet	vaak	
bepaalde	gedachten,	of	vooroordelen	zijn	over	
jonge	 mensen	 en	 wat	 zij	 aankunnen.	 Komen	
deze	gedachten	wel	overeen	met	de	Bijbel	en	de	
Geest	der	profetie?	

De	Bijbel	is	een	niet	zo	zachte	herinnering	voor	
ons	 als	 ouders,	 leiders	 en	 arbeiders	 dat	 God	
juist	 vaak	 degenen	 kiest	 die	 wij	 zelf	 wellicht	
over	het	hoofd	zien.

Ellen	White	 geeft	 aan	 in	 Gospel	Workers,	 op	
blz.	207,	208,	210,	dat	er	“voor	de	grote	zaak	van	
de	waarheid	veel	verloren	is	gegaan	door	gebrek	
aan	 belangstelling	voor	de	geestelijke	 behoef-	
ten	van	de	 jeugd.”	Zij	 stelt	verder	vast	dat	 “de	
vraag	 hoe	 de	 jeugd	 te	 behandelen	 zorgvuldig	
bestudeerd	moet	worden,	 en	 dat	 ernstige	 ge-	
beden	om	wijsheid	nodig	zijn.
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Jeugdigen uit de Bijbel

Er	zijn	prachtige	voorbeelden	in	de	Bijbel	te	vin-
den	van	jonge	mensen	die	hun	leven	gaven	voor	
het	 dienen	 van	 God.	 Denk	 aan	 Daniël	 en	 zijn	
drie	vrienden,	maar	ook	aan	de	jonge	David	die	
duidelijk	door	God	werd	uitgekozen	om	gezalfd	
te	worden	 tot	 koning.	Ook	Timothéüs	 laat	 ons	
zien	dat	 leeftijd	er	niet	 toe	doet	om	belangrijk	
werk	voor	de	Heer	uit	te	kunnen	oefenen.

Wat	 kunnen	 wij	 leren	 uit	 het	 verhaal	 van		
David?	 In	 1	 Samuël	 16:7	 lezen	 wij	 dat	 de	
Heere	 tegen	 Samuël	 zegt	 dat	 “er	 niet	 naar	 zijn		
uiterlijk	 en	 ook	 niet	 naar	 de	 hoogte	 van	
zijn	 gestalte	 moest	 worden	 gekeken…Het	 is		
namelijk	 niet	wat	 de	mens	 ziet,	want	 de	mens	
ziet	aan	wat	voor	ogen	is,	maar	de	Heere	ziet	het	
hart	aan.”	Samuël	was	een	leider,	een	profeet,	en	
zelfs	hij	zou	David	hebben	gepasseerd,	als	God	
niet	had	ingegrepen.	Samuël	dacht	dat	hij	de	vol-
gende	koning	vond	op	basis	van	wie	de	sterkste	
en	bijvoorbeeld	de	oudste	was.	Een	vraag	die	wij	
onszelf	kunnen	stellen	als	leiders	en	arbeiders	is:	
doen	wij	dat	soms	ook?

Laten	wij	het	verhaal	van	koning	David	kort	her-	
halen.	Koning	David	was	de	koning	die	het	Joodse	
volk	honderden	jaren	na	zijn	leven	als	de	koning	
zou	aanduiden;	toch	was	hij	niet	de	eerste	keuze.	
Voor	er	überhaupt	aan	David	werd	gedacht,	ging	
Samuël	 samen	 met	 de	 va-der	 van	 David	 alle		
oudere	broers	 in	volgorde	van	 leeftijd	af.	David	
was	 zelfs	 niet	 aanwezig	 bij	 dit	 tafereel	 en	 was	
bezig	 met	 het	 hoeden	 van	 zijn	 schapen.	 Maar	
God	had	David	uitgekozen	 toen	niemand,	zelfs	
niet	Davids	vader,	hem	ooit	overwogen	had.

‘Vereerder van God’ – Timothéüs

Een	ander	verhaal	in	de	Bijbel	van	een	jongeman	
die	door	God	werd	uitgekozen	om	voor	Hem	zeer	
belangrijk	werk	te	doen,	was	Timothéüs.	Wie	was	
deze	 jongeman?	 Timothéüs	 was	 een	 metgezel	
van	de	apostel	Paulus.	Timothéüs	had	een	Joodse	
moeder	en	een	Griekse	vader,	en	een	belangrijke	
grootmoeder,	met	 de	 naam	 Loïs.	 De	 naam	Ti-	
mothéüs	betekent	‘vereerder	van	God’.	Hij	kwam	
uit	 Klein	 Azië,	 het	 tegenwoordige	Turkije.	 In	 2	
Timothéüs	3:15	 lezen	wij	dat	hij	werd	opgevoed	
uit	de	Bijbelse	ge-schriften:	“en	u	van	jongs	af	de	
heilige	 Schriften	 kent,	 die	 u	wijs	 kunnen	mak-
en	tot	zaligheid,	door	het	geloof	dat	in	Christus		
Jezus	is.”	

Wat weten we precies over  
Timothéüs? (Handelingen 14)

Hij	 was	 een	 vrij	 jonge	 jongen	 toen	 hij	 samen	
met	 Paulus	 aan	 zijn	 zendingsreizen	 begon,	
en	 hij	 respecteerde	 Paulus.	 Uit	 de	 Bijbel	 kun-
nen	 wij	 opmaken	 dat	 Timothéüs	 woonde	 in	
een	stadje	genaamd	Lystre.	Paulus	en	Barnabas	
kwamen	 in	de	 buurt	 van	 Ikonium	 (een	grotere	
stad	 in	 de	 buurt	 van	 Lystre)	 om	 te	 prediken.	
Paulus	 genas	 in	die	 stad	 een	 kreupele	man	die	
een	 groot	 geloof	 toonde.	 De	 inwoners	 van	 het	
stadje	 Lystre	geloofden	 in	plaatselijke	 legenden	
over	 goden,	 en	 dachten	 dat	 Paulus	 en	 Barna-
bas	Griekse	goden	waren.	De	moeder	van	Tim-
othéüs	 echter,	 samen	met	 haar	 eigen	moeder,	
Loïs,	 geloofden	 niet	 dat	 Paulus	 en	 Barnabas	
heidense	 goden	 waren,	 maar	 juist	 dat	 de	 pro-	
fetieën	over	de	Messias	waren	uitgekomen.	

De	 moeder	 en	 grootmoeder	 van	 Timothéüs	
hielpen	hem	in	zijn	jongere	jaren	al	liefde	voor	
de	 Hebreeuwse	 geschriften	 te	 ontwikkelen.	
Timothéüs	 zag	 in	 Paulus	 een	 groot	 voorbeeld	
en	 herkende	 de	 Messias	 in	 hem.	 In	 Lystre	
werd	 Paulus	 gestenigd	 en	 voor	 dood	 achter-	
gelaten.	De	discipelen	in	Lystre	kwamen	Paulus	
te	hulp	en	hij	vervolgde	zijn	reis	naar	Derbe	om	
daar	verder	 te	prediken.	Toch	ging	Paulus	 later	
weer	terug	naar	Lystre.	Hij	moedigde	in	Lystre	de	
discipelen	aan	om	vooral	in	het	geloof	te	blijven.	
Wat	een	voorbeeld	had	Timothéüs	in	Paulus!	
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Hij werd naar Thessalonika gezonden en bouwde 
‘getrouwe christenen op’ 

(1 Tessalonicenzen 3:1-3); 

Paulus droeg hem op om ‘verkeerde leringen in 
de gemeente krachtig aan te pakken (1 Timo-
théüs1:3-4), oftewel zich tegen dwaalleren te 

verzetten; 
 

Paulus riep Timothéüs op om het Woord van 
God te volgen 

(1 Timothéüs 1:18)
 

Hij mocht gemeenten aanmoedigen en sterken, 
en geschikte mannen als dienaar of ouderling 

aanstellen 
(1 Timothéüs. 5:22); 

 
Hij moest een voorbeeld zijn voor anderen, on-

danks zijn jeugdige leeftijd; 
 

Hij kreeg les in hoe hij zich diende te gedragen in 
het vermanen en het bejegenen van oude man-
nen, jongeren en oude vrouwen. Hij leerde ook 

hoe hij zich moest gedragen tegenover weduwen, 
ook met betrekking tot hun onderhoud 

(1 Timothéüs. 5:1-16) 

Wat voor soort  
opdrachten kreeg  

Timothéüs?

Timothéüs
Vereerder van God

Jeugd &Gezin | De jeugd is onze toekomst

Wat was de reputatie  
van Timothéüs?

Paulus	 kwam	 later	 samen	met	 Silas	 terug	 naar	
Lystre.	 In	 Handelingen	 16:2	 staat	 dat	 er	 van	
“hem	 een	 goed	 getuigenis	 gegeven	 werd	 door	
de	 broeders	 in	 Lystre	 en	 Ikonium.”	 Timothéüs	
had	 goed	 onderwijs	 gekregen	 van	 zowel	 zijn	
moeder	 als	 van	 zijn	 grootmoeder.	 Het	 viel	
niet	 alleen	 Paulus	 op	 dat	 Timothéüs	 geestelijk	
gegroeid	 was,	 maar	 de	 broeders	 in	 de	 stad	
waren	ook	zeer	te	spreken	over	Timothéüs,	met	
als	 resultaat	 dat	 ze	 hem	 de	 handen	 oplegden:	
“Dit	 gebod	 leg	 ik	 u	 op,	 mijn	 zoon	 Timothéüs,	
in	 overeenstemming	 met	 de	 profetieën	 die	
voorheen	 over	 u	 uitgesproken	 zijn,	 opdat	
u	 in	 deze	 dingen	 de	 goede	 strijd	 strijdt.”	 1	 Ti-	
mothéüs	 1:18.	 Wat	 een	 verantwoordelijkheid	
kreeg	 deze	 jonge	 Timothéüs	 opgelegd,	 en	weg	
van	 zijn	 familie,	 ging	 hij	 op	 weg,	 een	 reizend	
leven	tegemoet	met	Paulus.	Niet	met	de	auto,	of	
het	vliegtuig,	maar	te	voet.	

Het leven en de  
verantwoordelijkheden van Tim-
othéüs

Paulus	 erkende	 dat	 Timothéüs	 heel	 bruikbaar	
was	 en	 gaf	 hem	 veel	 verantwoordelijkheden.	
Timothéüs	 deed	 zijn	 naam	 –	 vereerder	 van	
God	 –	 oprecht	 eer	 aan.	De	 Bijbel	 laat	 ons	 zien	
welke	 verantwoordelijkheden	 hij	 al	 kreeg	 op	
jonge	 leeftijd.	 Belangrijk	 om	 te	 realiseren	 is	
dat	 hij	 eerst	 een	 goede	 reputatie	 opgebouwd	
had	 in	zijn	 jonge	 jaren	en	dat	goed	was	onder-
wezen	 door	 zijn	 opvoeders.	 Wij	 zien	 hier	 hoe		
belangrijk	 die	 rol	 is	 van	 ouders	 en	 groot-	
ouders.	 Paulus	 schrijft	 in	 Filippenzen	 2:20	over		

Timothéüs	dat	“hij	niemand	anders	van	gelijke	
gezindheid”	 heeft	 aangetroffen	 “als	 hij,	 die	
echt	 zorg	 zal	 dragen	 voor	 de	 dingen	 die	 u	
betreffen.”	

Hoe ging Paulus (als leider) om 
met Timothéüs?	
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Hij	drukte	Timothéüs	op	het	hart	zijn	
geestelijke	gaven	te	koesteren	en	zich	te	

blijven	ontwikkelen		
(1	Timothéüs	4:15,	16);

Hij	moedigde	Timothéüs	aan	om	zich	
bij	het	innemen	van	een	standpunt	
nooit	te	laten	tegenhouden	door	zijn	
jeugd	of	een	gebrek	aan	zelfvertrouwen		

(1	Timothéüs	1:3;	4:6,	7,11,	12);

Hij	gaf	belangrijke	voorschriften	aan	
Timothéüs	hoe	zich	omtrent	het	hand-
haven	van	de	zuiverheid	van	de	leer	te	

gedragen;

Hij	spoorde	in	feite	Timothéüs	aan	om	
het	Woord	van	God	te	blijven	onder-
wijzen,	en	dat	deed	hij	door	het	Woord	
voor	te	lezen.	(1	Timothéüs	4:6-16);

Hij	leerde	Timothéüs	hoe	hij	moest	
handelen	ten	opzichte	van	de	ouderlin-
gen,	en	vooral	ook	ten	opzichte	van	hen	

die	arbeiden	in	woord	en	leer;

Hij	gaf	een	vriendelijke	raad	aan	Timo-
théüs	zijn	lichaam	niet	te	verwaarlozen.	

(1	Timothéüs	5:	17-25)	;	

Hij	leerde	Timothéüs	om	geen	woor-
denstrijd	te	voeren,	en	twistvragen	te	
verwerpen;Hij	leerde	hem	in	tegen-

stelling	tot	een	harde	mond	vriendelijk	
te	laten	zijn	voor	allen,	een	vat	tot	eer,	
geheiligd	en	bruikbaar	voor	de	Meester		

(2	Timothéüs	2:14-26).	

Paulus	was	erg	op	Timothéüs	gesteld.	
Paulus	noemt	hem	“zoon	in	het	geloof”	
(1	Timothéüs	1:2;	1	Korinthe	4:17)	Hij	gaf	
hem	“als	vader	in	het	geloof”	veel	nut-
tige	raad	en	advies.	Uit	de	Bijbel	wordt	
duidelijk	hoe	‘coachend’	Paulus	wel	niet	
was	naar	Timothéüs	toe.	

Hij	moest	vasthouden	aan	Gods	Woord,	en	
zich	daar	niet	voor	schamen	(2	Timothéüs	

1:6-14);
Hij	moest	aan	getrouwe	mensen	doorgeven	

wat	hij	zelf	had	gehoord	van	Paulus		
(2	Timothéüs	2:1-13);

Hij	moest	blijven	in	wat	hij	geleerd	had	en	
moest	

	blijven	in	wat	door	de	Schrift	ingegeven	was	
	(2	Timothéüs	3:10-4:5);

18



“laat niemand u minachten

vanwege uw jeugd...”
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Jeugd &Gezin | De jeugd is onze toekomst

Wat is onze verantwoor- 
delijkheid als gemeente om de 
jeugd daadwerkelijk onze  
toekomst te laten zijn?

Ellen	 White	 is	 hieromtrent	 heel	 duidelijk.	 Zij	
schrijft	 in	 Gospel	workers,	 op	 blz.	 210	 het	 vol-
gende:	 “onze	 verantwoordelijkheid	 voor	 de		
jeugd	 eindigt	 niet	 wanneer	 ze	 haar	 hart	 aan	
God	geeft.	Er	moet	in	hen	belangstelling	gewekt	
worden	en	het	 inzicht	dat	God	ook	van	hen	de	
bevordering	van	Zijn	rijkszaak	verwacht.	Het	 is	
niet	genoeg	dat	men	de	 jonge	mensen	laat	zien	
hoeveel	 er	 gedaan	 moet	 worden;	 dat	 men	 hen	
aanspoort	een	deel	van	het	werk	op	zich	te	ne-
men.	 Hen	 moet	 geleerd	 worden	 hoe	 voor	 de	
Heere	 te	werken;	 ze	moeten	worden	opgevoed,	
geleid	en	geoefend,	 hoe	men	op	de	 beste	wijze	
zielen	 voor	 Christus	 kan	winnen.	 Leer	 hen	dat	
zij	rustig	en	onopvallend	hun	 jonge	kameraden	
helpen.	Deel	de	verschillende	takken	van	het	ze-
ndingswerk	waar	ze	aan	kunnen	deelnemen	sys-
tematisch	in	en	onderricht	en	help	hen.	Op	deze	
wijze	leren	ze	voor	de	Here	te	werken.”	(Christian	
Service,	blz.	30).	

Boodschap voor begeleiders van 
de Jeugd

Als	 (bege)leiders	 moeten	 wij	 ons	 eerst	 bewust	
zijn	 van	 de	 neiging	 om	 anderen	 te	 labelen,		
omdat	God	hun	hart	ziet.

God	ziet	zoveel	meer	dan	de	dingen	waar	wij	voor	
kiezen	om	hen	te	definiëren.	Begeleid	en	coach	
de	jeugd,	leef	je	in,	in	wat	zij	nodig	hebben.	Geef	
hen	taken,	voed	hen	op	in	het	Woord	van	God.	
Bestudeer	 de	werkwijze	 hoe	 Paulus	 Timothéüs	
opleidde	voor	het	belangrijke	werk	dat	hij	voor	
God	kon	doen,	en	voor	de	gemeente.

Lessen voor de Jeugd

Misschien	 ben	 jij	 een	 “David”	 -	 degene	 die		
iedereen	onderschat,	of	ben	je	een	Timothéüs	die	
al	jong	voor	de	Heere	wilt	werken.	Dat	dit	artikel	
je	eraan	mag	herinneren	dat	God	je	hart	ziet.	

Neem onderstaande Bijbelse 
tips ter harte:

1	Timothéüs	4:12		
“Laat	niemand	u	minachten	vanwege	
uw	jeugdige	leeftijd,	maar	wees	een	

voorbeeld	voor	de	gelovigen	in	woord,	in	
wandel,	in	liefde,	in	geest,	in		
geloof	en	in	reinheid.”;

Titus	2:15:		
“Spreek	over	deze	dingen,	bemoedig	en	

wijs	met	alle	gezag	terecht.	Laat		
niemand	u	verachten.”;

Titus	2:7:		
“Betoon	uzelf	in	alles	een	voorbeeld	van	
goede	werken.	Betoon	in	het	onderwijs	
zuiverheid,	waardigheid,	oprechtheid.”;

1	Petrus	5:3:	
	“Ook	niet	als	mensen	die	heerschappij	
voeren	over	het	erfdeel	van	de	Heere,	
maar	als	mensen	die	voorbeelden	voor	

de	kudde	geworden	zijn.”;	

Prediker	12:1		
“Denk	aan	uw	Schepper	in	de	dagen	
van	uw	jeugd,	voordat	de	kwade	dagen	
komen	en	de	jaren	naderen,	waarvan	u	
zeggen	zult:	Ik	vind	er	geen	vreugde	in.”	
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Natuurlijke 
Antibiotica

A.J. Lazar 

In	het	voorjaarsnummer	van	2018	zijn	de	antibiotische	eigenschappen	van	
knoflook,	gember	en	ui	behandeld.	In	dit	vervolg	worden	de	werkingen	
van	een	aantal	andere	natuurlijke	alternatieven	behandeld.	In	de	PDF-ver-
sie	van	de	sabbatwachter	zijn	de	bronnen	eenvoudig	te	raadplegen	door	te	
klikken	op	een	hyperlink.

Gezondheid

Deel 2
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Waarschijnlijk	 kent	 iedereen	 het	 wel:	 orega-
no,	 het	 aromatische	 kruid	 dat	 gebruikt	 wordt	 als	
smaakmaker	 in	 veel	 gerechten.	 In	 de	 oudheid	
gebruikten	de	Grieken	en	de	Romeinen	het	 kruid	
al	 voor	 medische	 toepassingen.	 Sterker,	 de	 her-
komst	 van	 de	 naam	 is	 van	 de	 Griekse	 woorden	
“όρος”	 (óros)	en	γάνος	 (gános)	die	respectievelijk	
“berg”	en	“vreugde”	betekenen;	de	 letterlijke	bete-
kenis	van	oregano	 is:	vreugde van de berg.	Wist	u	
ook	 dat	 dit	 kruid	 verwerkt	 kan	 worden	 tot	 een	
olie	 met	 een	 groot	 aantal	 nuttige	 toepassingen?	 	
Natuurlijk	 is	 het	 kruid	 zelf	 ook	 heilzaam	 maar	
volgens	 de	 wetenschap	 is	 de	 olie	 afkomstig	 van	
oregano	 een	 van	 de	 beste	 en	 krachtigste	 natuur-	
lijke	antibiotica,	en	in	veel	gevallen	is	het	mijn	per-
soonlijke	favoriet.

De	 olie	 wordt	 verkregen	 uit	 de	 bloemen	 en	 bla-
deren	van	oregano.	Er	zijn	meer	dan	veertig	soorten	
oregano,	 maar	 de	 olie	 met	 de	 meeste	 therapeu-
tische	voordelen	wordt	geproduceerd	uit	de	wilde	
oregano,	de	Origanum vulgare.	Olie	die	gewonnen	
is	uit	deze	soort	 is	 in	staat	om	verscheidene	ziek-
teverwekkers	 te	 doden	 die	 farmaceutische	 med-
icatie	 niet	 kan	bestrijden.	 Een	onderzoek	van	het	
Amerikaanse	ministerie	van	Landbouw	heeft	laten	
zien	dat	oregano	olie	een	sterke	werking	heeft	die	
gemakkelijk	Salmonella,	Eschericia	Coli	en	andere	
ziekteverwekkers	kan	bestrijden.2

Oregano	 olie	 roeit	 zelfs	 in	 kleine	 hoeveelheden	
allerlei	 ziekteverwekkers	 uit:	 bacteriën,	 schim-
mels,	 parasieten	 en	 virussen.3	 Twee	 bijkomende	
voordelen	 zijn	 dat	 deze	 ziekteverwekkers	 geen	
immuniteit	 kunnen	 ontwikkelen	 tegen	 oregano	
olie,	 in	 tegenstelling	 tot	 farmaceutische	 antibio-	
tica,	en	dat	er	geen	bijwerkingen	zijn.	

Oregano	 dood	 velerlei	 typen	 ziekteverwekkende	
microbes.	Bewijs	hiervoor	kan	–	naast	andere	pub-
licaties	–	gevonden	worden	in	Quarterly Review of 
Biology,	maart	1998	en	in	Indian Journal of Experi-
mental Biology,	juni	1977.

In	 onderzoeken	 met	 zowel	 mensen	 als	 muizen	
met	een	hoge	cholesterol	is	aangetoond	dat	orega-
no	 olie	 de	 cholesterolwaarden	 in	 het	 bloed	 ver-
laagt.4	 Daarnaast	 bevat	 verse	 oregano	 een	 hoge	
hoeveelheid	 antioxidanten,	 die	 tegen	 vrije	 ra-	
dicalen	 werken,	 veel	 hoger	 dan	 de	 meeste	 fruit-	
en	 groentesoorten.	 Deze	 grote	 hoeveelheid	 anti-	
oxidanten	is	geconcentreerd	in	de	olie.

2  Moore-Neibel, K. e.a. (2013) “Antimicrobial Activity of 
Oregano Oil Against Antibiotic-Resistant Salmonella Enterica on 
Organic Leafy Greens at Varying Exposure Times and Storage Tem-
peratures.” Food Microbiology, vol. 34, no. 1, blz. 123–129. 

3  Preuss, H.G., e.a. (2005)“Minimum Inhibitory Concentra-
tions of Herbal Essential Oils and Monolaurin for Gram-Positive and 
Gram-Negative Bacteria.” Molecular and Cellular Biochemistry., vol. 
272, blz. 29–34. 

4  Cho, Soomin, e.a. (2012) “Carvacrol Prevents Diet-In-
duced Obesity by Modulating Gene Expressions Involved in Adi-
pogenesis and Inflammation in Mice Fed with High-Fat Diet .” The 
Journal of Nutritional Biochemistry, vol. 23, no. 2, blz. 192–201.

In	 een	 onderzoek	 dat	 volledig	 plaatsvond	 in	 het	
lab,	bleek	verder	dat	oregano	olie	kan	werken	tegen	
zestien	 verschillende	 rassen	 van	 Candida	 schim-
mel.5	 Daarnaast	 kan	 oregano	 olie	 de	 gezondheid	
van	de	darmen	bevorderen	doordat	het	beschermt	
tegen	een	lekkende	darm.

In	 een	 ander	 onderzoek	 werd	 de	 aanwezigheid	
van	parasieten	 in	het	 lichaam	gedurende	zes	wek-
en	 onderzocht.6	 Nadat	 de	 resultaten	 waren	 ver-
zameld,	 bleek	 dat	 bij	 de	 deelnemers	 die	 elke	
dag	 600	 mg	 oregano	 olie	 innamen	 de	 parasieten	
volledig	 uit	 het	 lichaam	 verdwenen	 waren.	 Deze	
olie	 kent	 niet	 alleen	 inwendige	 toepassingen;	 het	
kan	 ook	 uitwendig	 gebruikt	 worden	 als	 middel	 	
tegen	schimmel	op	nagels	of	voeten.	Een	zalfje	om	
aan	 te	brengen	op	de	nagels	kan	worden	gemaakt	
door	een	druppel	oregano	olie	te	mengen	met	een	
theelepel	kokosnootolie.

5  Moore-Neibel, K. e.a. (2013) “Antimicrobial Activity of 
Oregano Oil Against Antibiotic-Resistant Salmonella Enterica on 
Organic Leafy Greens at Varying Exposure Times and Storage Tem-
peratures.” Food Microbiology, vol. 34, no. 1, blz. 123–129.

6  Force, Mark, e.a. (2000) “Inhibition of Enteric Parasites 
by Emulsified Oil of Oregano in Vivo.” Phytotherapy Research, vol. 
14, no. 3, blz. 213, 214.

	 	 	 	
Vanwege	 het	 tamelijk	 prikkelende	 aroma	 van	
oregano	olie	wordt	aanbevolen	om	de	olie	verdunt	
te	 gebruiken	 voor	 alle	 toepassingen.	 2	 druppels	
oregano	olie	per	dag	bij:	griep,	keelpijn	of	infec-
ties	 (schimmel,	 bacterieel,	 viraal).	 Ikzelf	 houd	
ervan	om	een	groot	glas	limonade	te	maken	(300-
400	ml	water	met	honing	en	citroensap)	waaraan	
ik	 alleen	 1	 druppel	 oregano	 olie	 toevoeg,	 goed	
meng	en	niet	te	snel	opdrink.	Dit	kan	vervolgens	
nog	één	keer	op	dezelfde	dag	herhaald	worden.	
Vermijd	contact	met	de	ogen.

	 	 	 	
Bij	infecties	kunnen	4-6	druppels	per	dag	verdunt	
gebruikt	worden,	maar	alleen	tot	maximaal	 tien	
dagen	achter	elkaar.

	 	 	 	
De	olie	kan	ook	worden	geïnhaleerd:	Bereid	een	
thee	met	munt	of	rozemarijn,	voeg	 1-2	druppels	
oregano	toe	terwijl	de	thee	nog	heet	is	en	adem	de	
vrijgekomen	stoom	in.

	 	 	 	
Voor	ontsteking	in	de	mond,	tanden	of	kiezen	kan	
een	mondspoeling	bereid	worden	met	1	druppel	
oregano	olie	met	een	eetlepel	olijf-	of	kokosolie.		
	
	 	 	 	
LET OP! Het	gebruik	van	oregano	en	daarvan	
afgeleide	 producten	 (oliën,	 vluchtige/essentiële	
oliën,	 concentraten	 en	 dergelijke)	 wordt	 afge-	
raden	tijdens	zwangerschap.

Toepassing

Oregano Olie
De Sabbatwachter| 2018Jo
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Echinacea	 is	 een	 natuurlijk	 antibioticum	 met	
antimicrobiële	eigenschappen	waardoor	het	een	
echt	alternatief	is	voor	chemische	producten.	Het	
is	uitstekend	geschikt	om	bacteriële-	en	schim-
melinfecties	 te	 bestrijden,	 de	 huid	 te	 behan-	
delen,	het	immuunsysteem	te	versterken,	griep	te	
genezen,	en	voor	nog	veel	andere	toepassingen.	
Echinacea	 heeft	 het	 vermogen	 om	witte	 bloed-	
cellen	 te	versterken	en	de	productie	daarvan	 te	
verhogen,	korter	gezegd:	het	verhoogt	de	algehele	
afweer.7	Daarnaast	is	deze	plant	in	staat	om	de	vi-
taliteit	te	verhogen.	Wist	u	dat	de	Indianen	deze	
plant	gebruikten	om	de	effecten	van	slangengif	en	
insectenbeten	 te	 bestrijden?	 Zij	 gebruikten	 het	
ook	als	een	antibioticum	en	antiviraal	middel.	In	
feite	helpt	deze	plant	om	elke	ziekteverwekkende	
microbe	in	ons	lichaam	te	bestrijden.	Echinacea	
is	ook	een	uitstekende	plant	om	winterkwaaltjes	
te	bestrijden.8	Verkoudheid,	griep,	ontstekingen	
aan	het	ademhalingskanaal,	en	veel	meer.	Deze	
plant	kan	helpen	om	ziektes	te	voorkomen	als	het	
2-4	weken	voor	het	begin	van	de	winter	wordt	ge-

7  National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
(2007) “The common cold, health matters fact sheets.”

8  Caruso TJ, Gwaltney Jr., JM, (2005) “Treatment of 
the common cold with echinacea: a structured review”, Clin. 
Infect Dis. Nr. 40, blz. 807-810; Melchart, D., Linde K., Fischer P., 
Kaesmayr J., (2000) “Echinacea for preventing and treating the 
common cold”, Cochrane Database Syst Review, 2. 

ECHINACEA

Naast	 het	 feit	dat	 rozemarijn	een	uitstekende	
smaakmaker	 is,	 heeft	 dit	 kruid	 meer	 dan	
twintig	 antivirale	 eigenschappen.	 Dit	 medi-	
cinale	kruid	draagt	bij	aan	het	versterken	van	
ons	 immuunsysteem,	 het	 bestrijden	 van	 in-	
fecties,	 het	 verlichten	 van	 hoofdpijn	 en	
het	 bevorderen	 van	 het	 herstel	 na	 ziekte.		
Rozemarijn	 is	 in	 staat	 om	 ons	 geheugen	 en	
onze	leercapaciteit	te	stimuleren,	is	diuretisch	
(urinedrijvend),	 beschermt	de	 lever,	 en	meer.	
Het	kan	inwendig	gebruikt	worden	door	theeën	
te	bereiden	of	gerechten	op	smaak	te	brengen,	
maar	 kent	 ook	 uitwendige	 toepassingen.	 Het	
is	 een	 natuurlijk	 en	 effectief	 geneesmiddel.	
De	bloemen	van	de	rozemarijn	kunnen	gebruikt	
worden	 om	 ademhalingsproblemen	 zoals		
astma	te	behandelen,	zijn	heilzaam	bij	depres-
sies	en	ondersteunen	een	juiste	bloedcirculatie.

Toen	 ik	 rozemarijn	 onderzocht	 in	 het		
laboratorium	 viel	 het	 mij	 op	 dat	 roze-	
marijn	 zeer	 goede	 bestanddelen	 bevat	 zoals		
antioxidanten,	 antibacteriële,	 ontstekings-
remmende,	 carminatieve	 (winddrijvend,	 ver-	
licht	 druk	 in	 het	 darmkanaal),	 antiseptische,	
schimmel	 bestrijdende	 stoffen	 en	 meer.

TOEPASSING
Vergeet	 niet	 om	 een	 aantal	 keer	 per	
week	 een	 kop	 rozemarijn	 thee	 te	 nemen.		
Het	 is	 goed	 als	 je	 je	 lichaam	 in	 vorm	 wilt		
brengen	 maar	 helpt	 ook	 tegen	 de	 gevolgen	
van	elektromagnetische	straling	 (bijvoorbeeld		
Wi-Fi)	waaraan	wij	altijd	blootgesteld	worden.	

ROZEMARIJN 

nuttigd	 (aanbevolen	gebruik:	 1-2	capsules	per	dag	
van	400-800	mg).	Met	deze	dosis	is	het	mogelijk	om	
het	immuunsysteem	te	versterken.

TOEPASSING 
De	 behandeling	 met	 Echinacea	 dient	 niet	
langer	 dan	 5-7	 weken	 te	 duren	 –	 dit	 is	 vol-	
doende	 om	 het	 immuunsysteem	 te	 versterken	 en	 	
verschillende	 infecties	 te	 bestrijden.	 Deze	 plant	
kan	op	verschillende	manieren	genuttigd	worden,	
maar	 de	 meest	 aanbevolen	 wijze	 is	 door	 het	 in-	
nemen	van	capsules	of	tabletten;	deze	bevatten	alle	
noodzakelijke	componenten	van	de	plant.	De	aan-
bevolen	dosis	kan	verschillen	naar	persoon,	leeftijd	
of	gewicht.	Een	dosis	van	800-2000	mg	in	de	vorm	
van	een	capsule	wordt	aanbevolen.	

Neem	 het	 altijd	 in	 met	 water	 en	 tijdens	 de	 	
maaltijd.	

Voor	 kinderen	 gebruik	 ik	 persoonlijk	 Echinacea	
Tinctuur,	ongeveer	7	druppels	per	dag	toegevoegd	
aan	water	om	griep	te	voorkomen	of	te	bestrijden.	

Gezondheid| Natuurlijke antibiotica
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Twee	 andere	 bekende	 antibiotica	 die	 God	
ons	 heeft	 gegeven	 zijn	 citroen	 en	 vitamine	 C.	 	
Citroen	 is	een	krachtig	bactericide	die	helpt	ziek-
tes	 te	 voorkomen	 en	 daarnaast	 de	 hersteltermijn	
van	 ziekteverschijnselen	 verkort.	 Citroen,	 limoen	
en	alle	vruchten	met	een	hoog	zuurgehalte	hebben	
een	neutraliserende	werking	in	onze	maag.	Het	is	
waar	dat	deze	vruchten	zuur	smaken	–	ik	herinner	
nog	dat	ik	de	zuurgraad	van	citroen	mat	in	het	lab-
oratorium	die	pH	3	was,	ver	van	de	neutrale	7	en	
dus	zuur	–	maar	 in	onze	maag	hebben	deze	zure	
vruchten	een	alkaliserende	werking	en	helpen	zij	
bij	het	reguleren	van	de	zuurgraad	in	ons	lichaam.	

Zure	 vruchten	 zijn	 diuretica,	 ze	 verdrijven	 de	
vloeistoffen	 en	 giftige	 stoffen	 die	 een	 orga-	
nisme	vasthoudt,	ze	reinigen	de	bloedvaten	en	het	
bloed,	 verhogen	 de	 weerstand	 en	 doen	 nog	 veel	
meer.	Waarschijnlijk	heeft	een	aantal	van	u	weleens	
een	scheutje	citroensap	opgelost	in	een	glas	water	
gedronken,	wat	een	effectieve	remedie	is	tegen	op-
komend	maagzuur,	 slechte	 spijsvertering,	 en	 een	
opgeblazen	gevoel.	Door	zijn	zure	aard	is	citroen-
sap	 ook	 een	 zeer	 effectief	 ontsmettingsmiddel	 –	
een	klein	sneetje	 in	uw	vinger,	wat	ontsmet	beter	
dan	een	paar	druppels	citroensap.

De	 citroen	 is	 daarnaast	 een	 van	 de	 beste	 bond-	
genoten	 voor	 de	 gezondheid	 van	 de	 luchtwegen	
doordat	het	antibacteriële	en	antivirale	eigenschap-
pen	heeft	en	calcium,	ijzer,	magnesium,	mangaan,	

kalium,	 fosfor,	 natrium,	 vitamine	 c	 en	 voedings-	
vezels	bevat.	

Vitamine	c	speelt	een	zeer	belangrijke	rol	bij	ont-
stekingen.2	 Het	 is	 dan	 belangrijk	 om	 ten	 minste	
1000	mg	 (of	 zelfs	 2000	mg)	vitamine	 c	 in	 tablet-
vorm	per	dag	in	te	nemen,	los	van	wat	het	dieet	kan	
voorzien.	Deze	vitamine	versnelt	het	herstelproces,	
versnelt	het	ontgiften	en	versnelt	de	genezing	van	
infecties.	

2  Braunig B., Knick E., (1993) “Therapeutic 
experiences with Echinacea pallida in influenzal in-
fections”, Naturheilpraxis mit Naturmedizin, nr. 1, blz. 
72-75; Ströhle A., Wolters M., Hahn A., (2011) “Micro-
nutrients at the interface between inflammation and 
infection-ascorbic acid and calciferol: part 1, general 
overview with a focus on ascorbic acid”, Inflammation 
Allergy Drug Targets, nr. 10 (1), blz. 54-63.

TOEPASSING:
	

	Ik	geloof	dat	citroen	een	van	de	essentiële	ingrediënten	van	onze	recepten	is,	wat	nog	meer	geldt	bij	
griep.	Het	dagelijks	gebruik	van	citroen,	bijvoorbeeld	als	dressing	bij	salades,	is	heel	erg	belangrijk	
voor	het	op	peil	houden	van	de	gezondheid	van	onze	nieren	door	nierstenen	te	voorkomen	of	op	te	
lossen,	kankercellen	weg	te	houden,	de	leverfunctie	te	stimuleren,	en	boven	al:	om	ijzer	op	te	nemen!		
Wanneer	 vitamine	 c	 aanwezig	 is	 nemen	 wij	 ijzer	 veel	 beter	 op!	 Een	 salade	 van	 spinazie	 of	 	
kropsla,	met	een	dressing	gemaakt	van	citroenolie,	gistvlokken,	oliehoudende	zaden	 (bijvoor-
beeld	lijnzaad,	koolzaad	of	raapzaad)	en	kruiden	zoals	basilicum	en	oregano	zijn	voor	iedereen	
aan	te	bevelen.	

Wanneer	er	sprake	is	van	verhoging	of	griep	is	het	aan	te	bevelen	om	een	thee	te	bereiden	met	
hetzij	munt,	rozemarijn,	gember	of	kamille	(gebruik	niet	alle	kruiden	samen).	Kook	400	ml	water,	
voeg	1	of	2	eetlepels	kruiden	toe	en	bedek	dit	vervolgens.	Hierna	kan	de	thee	gezoet	worden	met	
honing	en	citroensap,	mits	de	temperatuur	niet	meer	dan	40	˚C	bedraagt.	Drink	zoveel	u	wilt.

Ten	aanzien	van	de	citroenkuur	het	volgende.	Ik	ben	persoonlijk	overtuigd	van	de	heilzaamheid	
van	het	nemen	van	meerdere	citroenen,	tot	zelfs	7	citroenen	op	een	dag,	maar	alleen	in	het	geval	van		
artritis	(om	het	gekristalliseerde	ureumzuur	op	te	lossen),	vergiftiging,	kanker	(om	het	extreme		
zuur-gehalte	 van	 het	 lichaam	 te	 alkaliseren),	 	 	 gal-	 en	 nierstenen	 (om	 de	 stenen	 op	
te	 lossen)	 en	 bij	 sepsis	 (om	 de	 algehele	 infectie	 te	 neutraliseren).	 In	 het	 geval	 van	 ge-
zonde	 personen	 raad	 ik	 het	 niet	 aan	 om	 meer	 dan	 1-2	 citroenen	 op	 een	 dag	 te	 ne-
men,	 aangezien	 dit	 mogelijk	 kan	 leiden	 tot	 het	 verlies	 van	 botmassa.	 Ik	 ken	 zelf	 mensen	
die	 een	 citroenkuur	 hebben	 gedaan	 (1-10	 citroenen	 per	 dag)	 een	 aan	 het	 einde	 ge-	
diagnosticeerd	werden	met	osteoporose	 (verlies	van	 botmassa).	 Iedere	persoon	 reageert	wel-
iswaar	anders,	maar	voor	gezonde	mensen	is	het	beter	om	–	als	zij	zo	een	kuur	willen	doen	–		
sinaasappels	of	grapefruits	te	gebruiken	in	plaats	van	citroenen.	
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Voordat	 ik	 een	 aantal	 eigenschappen	 be-	
schrijf,	 is	 het	 erg	 belangrijk	 om	 te	 vermel-
den	dat	deze	plant	giftig	is	bij	inname.	Deze	
plant	mag	op	geen	enkele	manier	ingenomen	
of	 verwerkt	 worden!	 Waarom	 deze	 plant	
toch	 in	 dit	 artikel	 genoemd	 wordt	 is	 van-	
wege	 de	 grote	 antibiotische	 en	 heilzame	
werking	bij	 infecties	wanneer	dit	alleen	uit-
wendig	wordt	toegepast.	In	het	aloude	Egypte	
werd	 de	 pijpbloem	 gebruikt	 om	mensen	 te	
genezen	 van	 de	 beten	 van	 giftige	 slangen.
Deze	 plant	 heeft	 bladeren	 in	 de	 vorm	
van	 een	 hart	 en	 heeft	 een	 grote	 anti-	
biotische	werking	wanneer	 in	een	 thee	ver-
werkt	 en	 alleen	 extern	 wordt	 aangewend.	

TOEPASSING	

Voeg	 2-3	 bladeren	 van	 de	 pijpbloem	 toe	
aan	een	glas	kokend	water	en	laat	het	koud	
worden.	 Vervolgens	 wordt	 de	 thee	 aan-	
gebracht	 in	 geweekte	 kompressen	
op	 een	 uitwendige	 plek	 op	 de	
huid,	 op	 de	 plaats	 van	 de	 infectie.		
De	 kompressen	 dienen	 iedere	 2-4	 uur	
vervangen	te	worden	en	altijd	uitwendig	op	
de	huid	–	dag	en	nacht	–	op	de	plaats	van	
infectie	te	worden	aangebracht	totdat	deze	
is	genezen.	

Elke	 keer	 wanneer	 ik	 deze	 plant	 heb	 ge-
bruikt	 was	 het	 resultaat	 zeer	 positief	
–	 algehele	 genezing	 in	 een	 paar	 dagen,		
maximaal	 een	 week	 –	 en	 zonder		
bijwerkingen.	

PIJPBLOEM  
(ARISTOLOCHIA CLEMATIS)

Ga het griepseizoen 
tegemoet met de

Natuurlijke 
Antibiotische Recepten

van A. Lazar
 

blz.32

Let op: Deze plant mag op geen enkele 
manier ingenomen of verwerkt worden! 

Gezondheid| Natuurlijke antibiotica

st
oc

pi
c

25



Christus’ plaats  
IN DE GODHEID

Auteur:	E.G.	White	
Inleiding:	J.	Rekker

Deze compilatie is overgenomen uit SDA Bible Commentary, deel 7A, appendix A, blz. 437-442. 

Door de eeuwen heen is er veel contro-
verse geweest over de goddelijkheid van Je-
zus, Zijn gelijkheid aan de Vader en Zijn po- 
sitie binnen de Godheid. Sommigen geloven 
dat Jezus in de letterlijke zin geboren is uit 
de Vader. De Rooms Katholieke Kerk leert  
bijvoorbeeld dat Jezus eeuwig en voort-
durend wordt geboren uit de Vader. De  
Jehovah’s Getuigen geloven dat Jezus een 
ge-schapen engel is en niet de “Almachtige God”.2 

Een dergelijke opvatting heeft implicaties 
voor ons begrip van het verlossingsplan.  
Immers, als Jezus een geschapen wezen is; 
waarom moest Hij, en niet een ander ge- 
schapen wezen voor de mensheid sterven? Als 
Hij in een ondergeschikte relatie staat tot de 
Vader; was Zijn belofte om te sterven voor de 
mensheid dan wel vrijwillig en niet een uiting 
van gehoorzaamheid, zoals de engelen dit ook 
wilden doen? Ellen White schrijft hierover: 

 “In heel het universum was er slechts Eén die 
ten behoeve van de mens aan [de eisen van de 
wet] kon voldoen. Daar Gods wet even heilig 
is als God zelf, kon slechts Eén, aan God ge- 
lijk, verzoening doen voor de overtreding ervan. 
Alleen Christus kon de gevallen mens verlossen 
van de vloek der wet… De engelen wierpen zich 
neer aan de voeten van hun Gebieder en boden 
aan, hun leven te geven als offer voor de mens. 
Maar het leven van een engel kon de schuld niet 

2  Catechismus van de Katholieke Kerk, par. 246; Publicatie 
van de Jehovah’s Geutuigen, God heeft goed nieuws!, www.jw.org/nl/
publicaties/boeken/god-heeft-goed-nieuws/wie-is-jezus-christus, 
geraadpleegd op 30-09-2018.

voldoen; alleen Hij, die de mens ge- 
schapen had, kon hem verlossen.”  
– Patriarchen en profeten, blz. 37, 38. 

Onze opvatting over Christus plaats in de God-
heid is echter niet alleen van belang voor ons 
begrip van het verlossingsplan, maar voor ons 
geloof in het geheel. Dat Jezus, de Almachtige,3 
bereid was om mens te worden, Zich bloot te 
stellen aan de wreedheden van satan en Zijn ei-
gen schepselen, en dat Hij bereid was om Zijn 
eigen leven af te leggen als verzoening voor 
de gehele mensheid toont hoe onmetelijk en 
grenzeloos Zijn liefde is voor de gevallen mens. 

Sommigen menen dat uit de boeken van  
Ellen White zou blijken dat Jezus onderge- 
schikt aan de Vader zou zijn. Anderen gaan ver-
der en stellen dat zij geloofde dat Jezus voor 
de schepping in letterlijke zin geboren was uit 
de Vader. Omdat de teksten van de Geest der  
Profetie vaak verdraaid zijn, verkeerd uit de  
context worden gehaald en onjuist worden 
aangehaald is in deze uitgave van de Sabbat-
wachter een uitgebreide compilatie opgenomen 
uit de boeken van Ellen White over de Godheid 
en het eeuwige voortbestaan van Christus. Het 
wordt daarnaast aanbevolen om zelf de Bijbel 
en de Geest der Profetie blijvend te bestuderen.

3  Openbaring 1:8 “Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin 
en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de 
Almachtige.” 
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I. De Godheid en Natuur van Christus

1. één met de eeuwige Vader –	
“Christus,	het	Woord,	was	de	Eniggeborene	
van	God,	en	was	één	met	de	eeuwige	Vader	
-	 één	 in	 natuur,	 in	 karakter,	 in	doel	 -	 het	
enige	Wezen	dat	 inzage	had	 in	alle	raads-
besluiten	 en	 bedoelingen	 van	 God.	 ‘Men	
noemt	Hem	Wonderbare	Raadsman,	Ster-
ke	God,	Eeuwige	Vader,	Vredevorst.’	(Jesa-
ja	9:5)	 ‘Zijn	oorsprong	is	van	ouds,	van	de	
dagen	der	eeuwigheid.’	(Micha	5:1).”	–Patri-
archen en profeten,	blz.	9.

2. Christus en de Vader, in wezen 
–	“De	Joden	hadden	nooit	eerder	zulke	woor-
den	van	mensenlippen	gehoord,	en	een	over-	
tuigende	invloed	ging	ermee	gepaard,	want	
het	leek	alsof	goddelijkheid	door	het	men-	
selijke	 straalde	 toen	 Jezus	 zei:	 ‘Ik	 en	 de		
Vader	 zijn	 één.’	 De	 woorden	 van	
Christus	 hadden	 een	 diepe	 beteke-	
nis	 toen	 Hij	 de	 uitspraak	 deed	 dat	
Hij	 en	 de	 Vader	 één	 in	 wezen	 waren	
en	 dezelfde	 eigenschappen	 bezaten.”		
–	Bijbelkommentaar,	blz.	696.	

3. Eén in macht en gezag –	 “Maar	
de	Zoon	van	God	was	de	erkende	Soeverein	
van	het	heelal,	één	in	macht	en	gezag	met	
de	 Vader.”	 –	 The Great Controversy,	 blz.	
495.2

4. Gelijk aan de Vader	–	“Om	de	over-
treder	van	Gods	wet	te	redden	kwam	Chris-
tus,	de	Gelijke	aan	de	Vader,	om	de	hemel	voor	
te	leven	voor	de	mensen,	zodat	zij	konden	le-	
ren	wat	het	 betekent	om	de	hemel	 in	het	
hart	 te	 hebben.	 Hij	 illustreerde	 wat	 de	
mens	moet	zijn	om	de	kostbare	zegen	van	
het	leven	dat	aan	het	leven	van	God	beant-
woordt,	waardig	te	zijn.”	–	Bijbelkommenta-
ar,	blz.	696.	

5. Bezit de eigenschappen van 
God	–	“De	enige	manier	waarop	het	geval-
len	 mensdom	 kon	 worden	 hersteld,	 was	
door	 de	 gave	 van	 Zijn	 Zoon,	 Zijn	 Gelijke	
Die	de	eigenschappen	van	God	bezit.	Hoe-
wel	Christus	zo	hoog	verheven	was,	stem-

2  Om te waarborgen dat deze vertaling zo nauw als 
mogelijk aansluit bij het Engelse origineel en taalkundig kloppend 
is, is ervoor gekozen om bepaalde citaten direct uit het Engels te 
vertalen, hoewel deze citaten wel vindbaar zijn in vertaalde werken. 
De Engelse grondtekst blijft echter altijd leidend.  

de	Hij	toe	de	menselijke	natuur	op	Zich	te	
nemen,	zodat	Hij	ten	behoeve	van	de	mens	
kon	werken	en	Zijn	ontrouwe	onderdanen	
met	 God	 kon	 verzoenen.	 Toen	 de	 mens	
rebelleerde,	 pleitte	 Christus	op	 Zijn	 eigen	
verdiensten	 ten	 behoeve	 van	 de	 mens	 en	
werd	Hij	de	Plaatsvervanger	en	Borg	voor	
de	mens.	 Ten	 voordele	 van	de	mens	 nam	
Hij	 het	 op	 Zich	 om	 de	 machten	 van	 de		
duisternis	 te	bestrijden;	Hij	overwon	door	
de	 vijand	 van	 de	 zielen	 te	 verslaan	 en	 de	
mens	de	beker	van	verlossing	toe	te	reiken.”	
–	The Review & Herald,	8	November	 1892,	
blz.	690.

6. God in de hoogste zin van het 
woord	 –	 “De	 wereld	 werd	 door	 Hem	
gemaakt,	 ‘en	zonder	Hem	is	geen	ding	ge-
maakt,	dat	gemaakt	 is.’	 (Johannes	 1:3)	Als	
Christus	 alles	 heeft	 geschapen,	 bestond	
Hij	 vóór	 alle	 dingen.	 De	 woorden	 die		
hierop	betrekking	hebben	zijn	zo	afdoende	
dat	 niemand	 in	 twijfel	 hoeft	 te	 blijven.	
Christus	was	 in	wezen	God,	en	God	 in	de	
hoogste	 zin	 van	 het	 woord.	 Hij	 was	 van	
alle	 eeuwigheid	met	 God,	 God	 over	 alles,		
gezegend	tot	in	eeuwigheid….

“Er	 is	 licht	 en	 heerlijkheid	 in	 de	 waar-
heid	 dat	 Christus	 	 één	 was	 met	
de	 Vader,	 voor	 de	 grondlegging	
van	 de	 wereld.	 Dit	 is	 het	 Licht	 dat		
schijnt	 in	 een	 duistere	 plaats	 en	 deze	
verlicht	 met	 goddelijke,	 oorspron-	
kelijke	 heerlijkheid.	 Deze	 waarheid,	 die	
op	 zichzelf	 oneindig	 mysterieus	 is,	 ver-	
klaart	 andere	 verborgen	 en	 op	 an-
dere	 wijze	 onverklaarbare	 waarheden,		
omdat	die	gehuld	zijn	in	een	niet	te	bena-
deren	en	onbegrijpelijk	licht.”	–	The Review 
& Herald,	5	april	1906,	blz.	8.

7. Eeuwig en in Zichzelf  
bestaand –	“De	Koning	van	het	heelal	
riep	de	hemelse	scharen	voor	Zijn	troon	om	
in	 hun	 tegenwoordigheid	 de	 ware	 positie	
van	 Zijn	 Zoon	 bekend	 te	 ma-ken	 en	 Zijn	
verhouding	 tot	 alle	 geschapen	 wezens	 te	
tonen.	De	Zoon	van	God	deelde	de	 troon	
met	 de	 Vader	 en	 de	 heerlijkheid	 van	 de		
eeuwige,	 in	zichzelf	bestaande	Ene	omgaf	
hen	beide.”	–	Patriarchs and Prophets,	blz.	
36.
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8. Christus onze eeuwige  
Vader – “Hoeveel	 een	 herder	 ook	 van	
zijn	 schapen	 mag	 hou-den,	 hij	 houdt	
toch	 meer	 van	 zijn	 zonen	 en	 dochters.		
Jezus	is	niet	alleen	onze	Herder,	Hij	is	ook	
onze	 ‘eeuwige	Vader.’	 En	Hij	 zegt:	 ‘Ik	 ken	
de	 Mijnen,	 en	 word	 van	 de	 Mijnen	 ge-	
kend.	Gelijkerwijs	de	Vader	Mij	kent,	alzo	
ken	 Ik	ook	de	Vader.’	 (Johannes	 10:14,	 15.)	
Wat	 een	 geweldige	 uitspraak!	 De	 enig-
geboren	Zoon,	Die	aan	de	boezem	van	de	
Vader	 is,	 van	Wie	 God	 gezegd	 heeft:	 ‘De	
Man	die	Mijn	Metgezel	is.’	(Zacharia	13:7,)	–	
de	omgang	tussen	Hem	en	de	eeuwige	God	
wordt	 aangewend	 om	 de	 omgang	 voor	 te	
stellen	tussen	Christus	en	Zijn	kinderen	op	
aarde!”	–	Jezus – de Wens der eeuwen,	blz.	
401.

9. Oorspronkelijk, aan niemand 
ontleent, van niemand afge-
leid leven	 –	 “Nog	 steeds	 probeerde	
Jezus	de	 juiste	 richting	aan	haar	geloof	 te	
geven	 en	 verklaarde:	 ‘Ik	 ben	 de	 Opstan-	
ding	 en	 het	 Leven.’	 In	 Christus	 is	 leven,	
oorspronkelijk,	 aan	 niemand	 ontleent	 en	
van	niemand	afgeleid.	‘Wie	de	Zoon	heeft,	
heeft	het	leven.’	(1	Johannes	5:12).	De	god-
heid	van	Christus	is	voor	de	gelovige	de	ze-
kerheid	van	het	eeuwige	leven.”	–	Jezus – de 
Wens der eeuwen,	blz.	440.

10. De in Zichzelf bestaande	 –	
“Stilzwijgen	 viel	 over	 de	 menigte.	 Gods	
naam,	 aan	 Mozes	 bekendgemaakt	 om	 de	
gedachte	van	de	eeuwige	tegenwoordigheid	
onder	woorden	te	brengen,	werd	door	deze	
Rabbi	uit	Galilea	opgeëist	als	de	Zijne.	Hij	
had	 van	 Zichzelf	 verkondigd	 dat	 Hij	 in	
Zichzelf	bestond,	dat	Hij	het	was	van	Wie	
Israël	had	beloofd:	‘Wiens	oorsprong	is	van	
ouds,	van	de	dagen	der	eeuwigheid.’	(Micha	
5:1).	”	–	The	Desire	of	Ages,	blz.	469,	470.

11. De Verlosser aan God  
gelijk –	“De	Verlosser	der	wereld	was	aan	
God	gelijk,	Zijn	gezag	stond	gelijk	aan	het	
gezag	van	God.	Hij	beweerde	dat	Hij	geen	
bestaan	had	gescheiden	van	de	Vader.	Het	
gezag	waarmee	Hij	sprak	en	de	wonderen	
deed	was	absoluut	het	Zijne;	toch	geeft	Hij	
ons	de	verzekering	dat	Hij	en	de	Vader	één	
zijn.”	–	Bijbelkommentaar,	blz.	697

12. De Eeuwige, in Zichzelf Be- 
staande, de Ongeschap-
ene –	 “Jehova,	 de	 Eeuwige,	 in	 Zichzelf		
Bestaande,	 de	 Ongeschapene,	 de	 Bron	
en	 Onderhouder	 van	 alles,	 heeft	 alleen	
recht	 op	 de	 volkomen	 eerbied	 en	 aan-	
bidding.”	 –	 Patriarchen en profeten,	 blz.	
270.

13. Jehova is de naam van 
Christus – “Jehova	 is	 de	 naam	
die	 aan	 Christus	 wordt	 gegeven.	 ‘Ziet	
God	 is	 mijn	 Heil,’	 schrijft	 de	 profeet		
Jesaja;	 ‘ik	 zal	 vertrouwen	 en	 niet	 vrezen;	
want	 de	 Heere	 Heere	 is	 mijn	 Sterkte	 en	
mijn	 Psalm,	 en	 Hij	 is	 mij	 tot	 Heil	 ge-
worden.	 En	 gij	 zult	 water	 scheppen	 met	
vreugde	 uit	 de	 fonteinen	 des	 heils;	 En	
zult	 op	 die	 zelfde	 dag	 zeggen:	 Dankt	
de	 Heere,	 roept	 Zijn	 Naam	 aan,	 maakt	
Zijn	 daden	 bekend	 onder	 de	 volken!	 ver-	
meldt,	dat	Zijn	Naam	verhoogd	 is.’	 (Jesaja	
12:1-4).	 ‘Te	dien	dage	zal	dit	 lied	gezongen	
worden	 in	het	 land	van	 Juda:	Wij	hebben	
een	sterke	stad,	God	stelt	heil	tot	muren	en	
voorschansen.	Doet	de	 poorten	open,	dat	
het	rechtvaardige	volk	daarin	ga,	dat	de	ge-	
trouwheden	 bewaart.	 Het	 is	 een	 be-	
vestigd	 voornemen,	 Gij	 zult	 aller-
lei	 vrede	 bewaren,	 want	 men	 heeft	 op	
U	 vertrouwd.	 Vertrouwt	 op	 de	 Heere	
tot	 in	 eeuwigheid;	 want	 in	 de	 Heere		
JEHOVA	 is	 een	 eeuwige	 rotssteen.’	 (Jesa-
ja	26:1-4)”	–	The Signs of the Times,	3	mei	
1899,	blz.	2.

14. Jehova Immanuel, onze Hei-
land	 –	 “De	 hemelse	 poorten	 zullen	
opnieuw	 verhoogd	 worden,	 en	 met	 tien-
duizend	 maal	 tienduizenden	 en	 duizend	
maal	duizenden	heiligen	zal	onze	Heiland	
uitgaan	als	Koning	der	koningen	en	Heere	
der	 heren.	 Jehova	 Immanuel	 ‘zal	 Koning	
worden	over	de	gehele	aarde;	te	dien	dage	
zal	de	Heere	de	Enige	zijn	en	Zijn	naam	de	
enige.’	(Zacharia	14:9)”	–	Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen,	blz.	96.

15. Christus is Jehova Im-
manuel –	 “Dit	 is	 de	 be-	
loning	 van	 allen	 die	 Christus	 volgen.		
Jehova	 Immanuel,	 Hij	 ‘in	Wie	 alle	 schat-
ten	 der	 wijsheid	 en	 kennis	 verborgen	
zijn,’	 ‘in	 Wie	 alle	 volheid	 der	 Godheid		
lichamelijk	 woont	 (Kolossenzen	 2:3,	 9)	
–	 genade	 te	 mogen	 vinden	 in	 Zijn	 ogen,	
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1. Vanaf de eeuwigheid een 
onderscheiden Persoon –		
“De	 Heere	 Jezus	 Christus,	 de		
goddelijke	Zoon	van	God,	bestond	vanaf	de	
eeuwigheid	als	een	onderscheiden	persoon,	
maar	één	met	de	Vader.	Hij	was	de	overtref-
fende	heerlijkheid	van	de	hemel.	Hij	was	de	
Aanvoerder	van	de	hemelse	engelen	en	het	
aanbiddende	huldebetoon	van	de	engelen	
aanvaardde	Hij	als	een	recht.	Dit	was	geen	
roof	van	God.	(vgl.	Fillipenzen	2:6)”	–	The 
Review & Herald,	5	april	1906,	blz.	8.

2. Altijd met de Eeuwige God –	
“Terwijl	 Christus	 sprak	 over	 Zijn	 vóór-	
bestaan	leidde	Hij	de	gedachten	terug	door	
de	tijdloze	eeuwen.	Hij	verzekert	ons	ervan	
dat	 er	 nooit	 een	 tijd	 was	 waarin	 Hij	 niet	
nauw	verbonden	was	met	de	eeuwige	God.	
Hij,	naar	wiens	stem	de	Joden	toen	luister-

den,	was	bij	God	geweest	als	Eén	die	met	
Hem	was	 opgegroeid.”	 –	The Signs of the 
Times,	29	augustus	1900.

3. Een onmetelijk vóór- 
bestaan –	 “Hier	 laat	 Christus	 zien	
dat	 –	 hoewel	 zij	 misschien	 dachten	 dat	
Zijn	 leven	 korter	 was	 dan	 vijftig	 jaar–	
Zijn	 goddelijke	 leven	 niet	 door	 men-	
selijke	 berekening	 bepaald	 kon	 worden.	
Het	bestaan	van	Christus	vóór	Zijn	mens-	
wording	 is	 niet	met	 getallen	 te	meten.”	 –	
The Signs of the Times,	3	mei	1899.

4. Verenigd vanaf alle  
eeuwigheid –	 “Van	 alle	 eeuwigheid	
af	 was	 Christus	 met	 de	 Vader	 ver-	
enigd	en	toen	Hij	de	menselijke	natuur	op	
Zich	nam	was	Hij	toch	nog	één	met	God.”	
	–	Bijbelkommentaar,	blz.	699.

 II. Het Eeuwig voorbestaan  
van Christus

Hem	te	kennen,	Hem	te	bezitten,	door-
dat	het	hart	zich	meer	en	meer	openstelt	
om	 Zijn	 karaktereigenschappen	 te	 ont-
vangen;	Zijn	 liefde	en	kracht	te	kennen,	
de	 ondoorgrondelijke	 rijkdommen	 van		
Christus	 te	 bezitten,	 meer	 en	 meer	 te	
begrijpen	‘hoe	groot	de	lengte	en	breed-
te	en	hoogte	en	diepte	 is,	 en	 te	 kennen	
de	 liefde	 van	 Christus,	 die	 de	 kennis	 te	
boven	 gaat,	 opdat	 gij	 vervuld	wordt	 tot	
al	 de	 volheid	 Gods,’	 (Efeze	 3:18,	 19)	 ‘dit	
is	het	deel	van	de	knechten	des	Heeren	
en	 hun	 recht	 van	 Mijnentwege,	 luidt	
het	 woord	 des	 Heeren.’	 (Jesaja	 54:17).”		
–	 Gedachten van de berg der zaligs- 
prekingen,	blz.	36.

16. In natuur één met de Va-
der –	 “Voordat	 de	 zonde	 haar	 in-
trede	 deed,	 was	 er	 in	 het	 ganse		
heelal	 vrede	 en	 vreugde.	 Alles	 was	 in	
volmaakte	 harmonie	met	 de	wil	 van	 de		
Schepper.	 De	 liefde	 tot	 God	 over-
heerste	 alles	 en	 de	 liefde	 voor	 elkaar	
was	 onbaatzuchtig.	 Christus,	 het	
Woord,	 de	 eniggeboren	 Zoon	 van	
God,	 was	 één	 met	 de	 Vader	 –	 één	 in		

natuur,	 één	 in	 karakter,	 één	 in	 doel-
stelling	 –	 het	 enige	 Wezen	 in	 het	 ge-
hele	 universum	 dat	 deelhad	 aan	 het	
overleg	 en	 inzicht	 had	 in	 de	 plan-
nen	 van	 God.	 De	 Vader	 heeft	 door		
Christus	alle	hemelse	wezens	geschapen.”		
–	De grote strijd,	blz.	455.

17. Verwerping van Zijn God-
heid rampzalig	 –	 “Wanneer	
mensen	de	uitspraken	van	het	door	God	
ingegeven	 Schriftwoord	 over	 de	 God-
heid	van	Christus	verwerpen,	wordt	elke	
discussie	over	dit	punt	zinloos;	men	zal	
hen	 namelijk	met	 geen	 enkel	 argument	
kunnen	overtuigen,	hoe	overtuigend	het	
ook	is.	‘Doch	een	ongeestelijk	mens	aan-
vaardt	 niet	 hetgeen	 van	 de	 Geest	 Gods	
is,	want	het	is	hem	dwaasheid	en	hij	kan	
het	niet	verstaan,	omdat	het	slechts	gees-
telijk	 te	beoordelen	 is.’	 (1	Korinthe	2:14)	
Niemand	die	deze	dwaling	aanneemt	kan	
een	 waarachtig	 begrip	 vormen	 van	 het	
karakter	en	de	missie	van	Christus,	of	van	
het	grote	plan	van	God	voor	de	redding	
van	de	mens.”	 –	The Great Controversy, 
blz.	524.
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5. Heerlijk van eeuwigheid af –	
“Toen	 Christus	 de	 poorten	 binnenging	
werd	 Hij	 temidden	 van	 de	 aanbiddende	
engelen	 op	 de	 troon	 verheven.	 Zodra	 deze	
plechtigheid	 had	 plaatsgevonden	 daalde	
de	 Heilige	 Geest	 in	 rijke	 stromen	 neer	 op	
de	 discipelen	 en	 werd	 Christus	 in	 werke-	
lijkheid	verheerlijkt	met	de	heerlijkheid	die	
van	eeuwigheid	had	bij	de	Vader.”	–	The Acts 
of the Apostles,	blz.	38,	39.

6. Middelaar van eeuwigheid 
af –	 “Hoewel	Gods	Woord	spreekt	over	de	
menselijkheid	 van	 Christus	 terwijl	 Hij	 op	
aarde	was,	 wordt	 daarin	 ook	 duidelijk	 over	
Zijn	 vóórbestaan	 gesproken.	 Het	 Woord	
bestond	als	 een	goddelijk	Wezen,	 ja,	 als	de	
eeuwige	 Zoon	 van	 God,	 verenigd	 en	 één	
met	 Zijn	Vader.	 Van	 eeuwigheid	 af	was	Hij	
de	 Middelaar	 van	 het	 verbond,	 waarin	 alle	
volken	op	aarde,	 zowel	 Joden	als	 heidenen,	
gezegend	 zouden	 worden	 als	 ze	 Hem	 zou-	
den	 aannemen.”	 –	 The Review & Herald,	 5	
april	1906,	blz.	8.

7. Nooit eindigend, altijd be- 
staand –	 “Een	mens	 leeft	 maar	 zijn	 le-
ven	is	een	gegeven	le-ven,	een	leven	dat	uit-
geblust	 zal	 worden.	 ‘Wat	 is	 uw	 leven?	 Het	
is	een	damp,	die	voor	een	korte	tijd	blijft	en	
dan	verdwijnt.’	Maar	het	 leven	van	Christus	
is	geen	damp,	het	eindigt	nooit;	het	is	een	le-	
ven	dat	bestond	voordat	de	werelden	werden	
geschapen.”	–	The Signs of the Times,	17	juni	
1897,	blz.	5.

8. Van de dagen der eeuwigheid –	
“Van	de	dagen	der	eeuwigheid	was	de	Here	
Jezus	Christus	één	met	de	Vader.	Hij	was	het	
beeld	 Gods,	 het	 beeld	 van	 Zijn	 grootheid	
en	 majesteit,	 ‘de	 afstraling	 van	 Zijn	 heer-	
lijkheid.’”	–	Jezus – de Wens der eeuwen,	blz.	
11.	

9. Voordat de engelen 
werden geschapen –	 “Hij	
was	 één	 met	 de	 Vader	 voordat	 de	 en-	
gelen	 werden	 geschapen.”	 –	 The Spirit of 
Prophecy,	deel	1,	blz.	17.

10. Vanaf alle eeuwigheid –	 “Chris-
tus	 was	 in	 wezen	 God2	 en	 in	 de	 volle	 be-	
tekenis	van	het	Woord.	Hij	was	God	vanaf	alle	

2  Het origineel geeft hier: “Christ was God essentially…” Het 
Engelse “essentially” laat zich in deze context niet goed vertalen; het 
Nederlandse “in wezen” of “in essentie” geeft de betekenis niet goed 
weer, namelijk dat Christus volstrekt en volledig, in de grond van het 
woord God is. 
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“ U zult mij zoeken en  

vinden,  

wanneer u naar Mij 

zult  

vragen met heel uw 

hart.”

Jeremiah 29:13 

eeuwigheid,	 God	 boven	 alles,	 gezegend	 tot	 in		
eeuwigheid.”	 –	 The Review & Herald,	 4	 april	
1906.

11. Christus de eeuwige tegenwoor-
digheid –	Gods	naam,	aan	Mozes	 bekend-
gemaakt	 om	 de	 gedachte	 van	 de	 eeuwige	 te-
genwoordigheid	 onder	 woorden	 te	 brengen,	
werd	door	deze	Rabbi	uit	Galilea	opgeëist	als	de		
Zijne.	Hij	had	van	Zichzelf	verkondigd	dat	Hij	
in	Zichzelf	bestond,	dat	Hij	het	was	van	Wie	Is-
raël	had	beloofd:	‘Wiens	oorsprong	is	van	ouds,	
van	de	dagen	der	eeuwigheid.’	(Micha	5:1)”	–	The 
Desire of Ages,	blz.	469,	470.

12. Gelijk vanaf het begin –	 “Hieruit	
[Gods	 Woord]	 kunnen	 wij	 kennen	 wat	 onze	
verlossing	 heeft	 gekost	 aan	 Hem	 Die	 vanaf	
de	 beginne	 een	 gelijke	 was	 met	 de	 Vader.”	
	–	Counsels to Parents and Teachers,	blz.	13.
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1. Het hemelse Drieschap –		
“Er	zijn	drie	levende	personen	in	het	hemelse		
Drieschap;	 in	 de	 naam	 van	 deze	 drie	 grote	
Machten	 –	 de	 Vader,	 de	 Zoon	 en	 de	 Hei-
lige	 Geest	 –	 worden	 zij,	 die	 door	 een	 le-	
vend	geloof	Christus	aannemen,	gedoopt	en	
deze	 Machten	 zullen	 met	 de	 gehoorzame		
onderdanen	van	de	hemel	samenwerken	bij	
hun	 inspanningen	 om	 het	 nieuwe	 leven	 in	
Christus	te	leven.”	–	Evangelism,	blz.	615.

2. De Godheid verenigd in ver-
lossing –	“De	Godheid	werd	vervuld	met	
medelijden	 voor	 het	 mensdom	 en	 de	 Va-
der,	de	Zoon	en	de	Heilige	Geest	zetten	Zich	
in	 om	 het	 verlossingsplan	 uit	 te	 werken.”		
–	Bijbelkommentaar,	blz.	700.

3. Drie grote Machten van  de Hemel 
–	“Zij	die	de	drievoudige-engelboodschap	ver-	
kondigen	 moeten	 de	 gehele	 wapenrus-	
ting	 van	 God	 aantrekken	 zodat	 zij	 moedig	
op	 hun	 post	 kunnen	 staan,	 met	 laster	
en	 bedrog	 voor	 ogen,	 terwijl	 ze	 de	 goede		
strijd	 van	 het	 geloof	 strijden	 en	 weerstand	
bieden	 aan	 de	 vijand	 met	 de	 woorden:	 ‘Er	
staat	 geschreven.’	 Plaats	 uzelf	 daar	 waar	
de	 drie	 grote	 Machten	 van	 de	 hemel,	 de		
Vader,	de	Zoon	en	de	Heilige	Geest	u	van	dienst	
kunnen	 zijn.	 Deze	 machten	 werken	 samen	
met	degene	die	zichzelf	onvoorwaardelijk	aan	
God	geeft.	De	 hemelse	 kracht	 staat	 ter	 be-	
schikking	aan	Gods	gelovigen.	Hij	die	God	tot	
zijn	 vertrouwen	 stelt	 wordt	 gebarricadeerd	
door	 een	onneembare	muur.”	 –	The South-
ern Watchman,	 23	 februari	 1904,	 blz.	 122.	

4. Samenwerking van de Drie 
noodzakelijk –	 “Onze	 heilig-	
making	is	het	werk	van	de	Vader,	de	Zoon	en	de		
Heilige	 Geest.	 Het	 is	 de	 vervulling	 van	 het	
verbond	dat	God	gemaakt	heeft	met	hen	die	
zich	met	Hem	verbinden,	die	 in	een	heilige	
gemeenschap	 naast	 Hem,	 Zijn	 Zoon	 en	 de	
Heilige	 Geest	 staan.	 Bent	 u	 wedergeboren?	
Bent	 u	 een	 nieuwe	 sche-pping	 geworden	
in	Christus	 Jezus?	Werk	dan	samen	met	de	
drie	 grote	machten	 in	 de	 hemel	 die	 voor	 u	
werken.	Als	u	dit	doet	zult	u	aan	de	wereld	
de	 beginselen	 van	 gerechtigheid	 openba-	
ren.”	–	The Signs of the Times,	19	juni	1901.

5. Drie eeuwige Waardigheids-
bekleders –	 “De	 eeuwige	 hemelse	
Waardigheidsbekleders	 –	 God,	 Christus	
en	de	Heilige	 Geest	 –	 die	 hen	 [de	discipel-
en]	 toerustten	 met	 meer	 dan	 sterfelijke		
energie,…	willen	 met	 hen	 voortgaan	 in	 het	
werk	 en	 de	 wereld	 overtuigen	 van	 zonde.”	
	–	Evangelism,	blz.	617.

6. De drie hoogste Machten –	 “Wij	
moeten	 samenwerken	 met	 de	 drie	 grootste	
Machten	 van	 de	 hemel	 –	met	 de	Vader,	 de	
Zoon	en	de	Heilige	Geest,	–	en	deze	macht-
en	zullen	door	ons	werken	en	ons	 tot	Gods	
medewerkers	maken.”	–	Evangelism,	blz.	617.

7. De drievoudige naam –  
“Zij,	 die	 gedoopt	 zijn	 in	 de	 drievou-	
dige	 naam	 van	 de	 Vader,	 de	 Zoon	 en	 de		
Heilige	 Geest,	 verklaren	 bij	 het	 eerste	
begin	 van	 hun	 christelijke	 leven	 pu-	
bliekelijk	dat	zij	de	dienst	van	satan	hebben	
losgelaten	 en	 leden	 zijn	 geworden	 van	 de	
koninklijke	familie;	kinderen	van	de	hemelse	
Koning.”	 –	Testimonies for the Church,	deel	
6,	blz.	91.

 III. Drie Personen in de Godheid
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3 wortels
1 rode biet (kan worden vervangen 
door rode kool)
3 cm (dobbelsteentje) gember
1 eetlepel citroensap
halve theelepel kurkuma poeder

VOORBEREIDING

Het	sap	van	de	wortel,	de	biet	en	de	gem-
ber	apart	houden	en	daaraan	toevoegen	het	
kurkuma	en	citroensap.	Het	verdient	een	
aanbeveling	om	het	sap	binnen	10	minuten	
te	gebruiken,	want	de	eigenschappen	gaan	
verloren	bij	contact	met	zuurstof	en	licht.
Drink	het	sap	ongeveer	30-40	minuten	voor-
dat	u	een	maaltijd	nuttigt.

AntibiotischeRecepten
A. Lazar’s 

Antibiotische Mix
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ANTIBIOTISCHE  
VERFRISSINGSDRANK 
2 rode uien
3 teentjes knoflook
3 cm gember
het sap van 2 citroenen
150 g rauwe honing

VOORBEREIDING

1.	 Pel	 de	 knoflook,	 gember,	 ui,	 en	 plaats	
deze	 in	de	 keukenmachine	en	meng	goed	
met	het	citroensap.
2.	 Weeg	 vervolgens	 de	 honing	 in	 een	 	
glazen	fles/pot	en	voeg	het	sap	toe.
LET OP:	Meng	dit	met	een	houten	lepel.
3.	Voeg	ongeveer	 100	ml	water	 toe	en	 laat	
het	sap	een	nacht	goed	afgedekt	in	een	gla-
zen	afsluitbare	fles	staan.
4.	Neem	na	de	nacht,	in	geval	van	griep,	ver-
koudheid,	koorts,	3-5	eetlepels	per	dag.
5.	 Om	 te	 gebruiken	 als	 een	 verfrissende	
drank,	verdun	het	sap	met	meer	water	naar	
eigen	smaak.

ANTIBIOTISCHE PATÉ 

100 g honing
1 eetlepel kurkuma
2 cm gember (gebruik hiervan de ge-
raspte gember of het geëxtraheerde sap)
3 eetlepels citroensap
1 theelepel geraspte (bio) citroenschil

VOORBEREIDING

Alle	 ingrediënten	 mengen	 in	 een	 glazen	
pot/kom	met	een	houten	lepel.
Er	 zijn	 twee	 manieren	 om	 dit	 te		
bereiden;	als	u	het	wilt	gebruiken	voor	een	
paté	op	brood,	dan	dient	u	ook	gember	en	
geraspte	citroenschil	te	gebruiken.	

Als	 u	 het	 niet	 op	 brood	 wilt	 gebruiken,	
dan	kunt	u	dit	het	beste	zonder	gember	en		
citroenschil	gebruiken.

Recepten| Natuurlijke Antibiotica deel 2
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“De vrede Gods die alles te boven gaat 
zij met u allen”
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