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VOORWOORD
“Je mag ook weten ... dat het in de laatste dagen erg moeilijk zal
zijn om een christen te zijn, want mensen zullen alleen van
zichzelf en hun geld houden; zij zullen trots en opschepperig
zijn, spottend lachen naar God, ongehoorzaam aan hun ouders,
hen ondankbaar, en door en door slecht.” 2 Timótheüs 3:4,
vertaling van de geparafraseerde The Living Bible.
Terwijl wij de Gebedsweek beginnen in een tijd dat de wereld op
vele fronten in beroering is en de wereld de 500e herdenkingsdag
viert van een belangrijk moment in de protestantse reformatie, is
het passend dat we ons concentreren op Jezus en “Rechtvaardiging door het geloof”. Het beginsel van Sola Scriptura (alleen
door de Schrift), gepredikt en in de praktijk gebracht door de
Hervormers van de 16e eeuw heeft in zekere mate de westerse
maatschappij gevormd. Het idee dat er absolute wetten zijn in
zowel de natuur alsook in het menselijk gedrag heeft op vele
manieren de wereld waarin we leven, gecreëerd. Geloven in de
consistentheid van de natuurlijke wet, heeft de mens geleerd om
boven de wolken te vliegen, communicatie-netwerken te creëren
en een glimp kunnen krijgen van de werkelijk schitterende
werkingen van het geweldige web van het leven.
Alhoewel wij van de vruchten van geavanceerde kennis genieten, heeft de mensheid helaas haar rug toegekeerd aangaande de
belangrijkste kennis door de absolute wetten van menselijke
interactie en de spirituele kant van de mens niet toe te passen.
God heeft deze wereld werkelijk gezegend met rijke fysieke en
geestelijke schatten, maar de daarmee gepaard gaande vruchten
van dankbaarheid en nederigheid zijn niet verschenen.
Tegenwoordig: “is het dringend nodig terug te keren tot het
basisbeginsel van het protestantisme: De Bijbel en de Bijbel
alléén is het richtsnoer voor geloof en leven. [...] Dezelfde
onwrikbare trouw aan het Woord van God, waarvan de hervormers in de crisis van de zestiende eeuw blijk gaven, is de
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enige hoop op een hervorming in onze tijd.” –De grote strijd,
blz. 189.
“Nu in deze tijd moeten we warmte vergaren uit de kilheid van
anderen, moed uit hun lafheid en trouw uit hun verraad.” –Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 28.
Laten we – gezien de beginselen van Gods wet niet veranderd
zijn en niet kunnen veranderen – omgevormd worden tot nieuwe
mannen en vrouwen in Christus Jezus. Door op Hem, de Rots
van onze verlossing, te zien en Hem te volgen, zullen wij inderdaad Zijn beeld weerkaatsen. Het geheim is eenvoudig: “Wij
worden overwinnaars door anderen te helpen te overwinnen.”
–Review and Herald, 25 februari 1909.
Laten we onszelf schudden, opstaan, en onze lampen opnieuw
ontsteken om Gods karakter te weerkaatsen naar allen rondom
ons en Zijn reddende boodschap de wereld insturen door onze
handelingen, gaven, en gebeden.
Hij heeft voorgeschreven dat ons leven en onze onzelfzuchtige
liefdesgaven velen zullen zegenen, zowel dichtbij als veraf, met
een openbaring van Zichzelf tot de laatste generatie van de
aarde. Gezien de tijden en Gods grote barmhartigheden aan ons,
kunnen ook wij geven? Laat ons hart branden met die “eerste
liefde” terwijl wij Jezus’ komst naderbij zien komen.
Sabbat 9 december, de laatste dag van de Gebedsweek, is een dag
van vasten en gebed. De jaarlijkse gaven van de Gebedsweek
zullen worden verzameld voor de Generale Conferentie. Ze worden uitgegeven binnen een breed spectrum van het zendingswezen en zullen Gods werk zegenen.
De gemeenteleiders worden verzocht bezoeken af te leggen en
de Gebedslezingen te delen met degenen die niet in staat zijn om
de vergaderingen te bezoeken vanwege ziekte of gebreken. Laat
een ieder van harte meedoen aan deze Gebedsweek, waarbij de
gelovigen over de hele wereld zich in gebed verenigen tot God
om Zijn gerechtigheid in ieders hart uit te storten dat is overgegeven aan Zijn wil. Dit is de enige manier waarop de belofte
vervuld kan worden, dat “... God een volk op aarde [zal] hebben
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dat de Bijbel en de Bijbel alléén zal hooghouden als de maatstaf
voor alle leerstellingen en de grondslag voor alle hervormingen.” –De grote strijd, blz. 549.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie
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1e lezing – vrijdag, 1 december 2017

RECHTVAARDIGING IS LIEFDE
Door Francesco Domenico Caputo, Italië

G

eliefde broeders, zusters, en vrienden, bij het analyseren
van dit onderwerp zullen we enkele vragen beantwoorden:
Wat betekent gerechtigheid? Wat is de bron van ongerechtigheid? Wat is de relatie tussen rechtvaardiging en liefde? Hoe
dienen wij God te benaderen?

Wat betekent ‘gerechtigheid’?

De Italiaanse encyclopedie Treccani geeft de volgende betekenis
aan het woord ‘gerechtigheid’: “Sociale deugd bij uitstek, die
bestaat uit de wil om de rechten van anderen te erkennen en te
respecteren door aan elkeen toe te kennen wat verplicht is volgens het verstand en de wet.” Een andere betekenis is “de kracht
om datgene te bereiken dat juist is met maatregelen die wettelijk
afdwingbaar zijn en met de uitoefening van deze macht en het
systeem dat het mogelijk maakt dat het wordt uitgevoerd.”
Dezelfde encyclopedie meldt dat gerechtigheid een beginsel is
en een morele deugd die bestaat in het geven aan elk persoon
wat hem toebehoort (suum cuique tribuere).
In Bijbels perspectief is de ware betekenis van het woord
“gerechtigheid” God liefhebben en uw naaste. Aan de ene kant
betekent het God geven wat van Hem is (liefde, aanbidding,
dankbaarheid, oppergezag, toegewijde tijd, gehoorzaamheid,
vrijwel alle ons wezen). Éxodus 20:1-11. Aan de andere kant
betekent het onze naaste datgene te geven wat we hem verschuldigd zijn (genegenheid, hulp, dienstbaarheid). Éxodus
20:12-17. Jezus zei: “Geef dan aan de keizer wat van de keizer
is, en aan God wat van God is.” Matthéüs 22:21. Hij draagt de
mens op om God boven alles lief te hebben; en zijn naaste als
hijzelf. Matthéüs 22:34-40.
-5-

Wat is de bron van ongerechtigheid?

Oorspronkelijk werd de mens geschapen naar het beeld en de
gelijkenis van God. Genesis 1:26.
“Adam kon, vóór de zondeval, een rechtschapen karakter ontwikkelen door gehoorzaam te zijn aan Gods wet. Maar hij faalde
erin om dit te doen, en als gevolg van zijn zonde hebben wij een
gevallen natuur en kunnen wij onszelf niet rechtvaardig maken.”
–Schreden naar Christus, blz. 73. Het is duidelijk: voor de
zondeval was de mens in staat om rechtschapen te leven, en de
Heer boven alles lief te hebben en zijn naaste (Eva) als zichzelf.
Zijn handelingen waren gevuld met onzelfzuchtige liefde.
Helaas viel de vader van ons menselijk geslacht, door satan als
zijn meester te kiezen, in totale ellende, en oefende zelfrechtvaardiging en ongerechtigheid. Dit werd getoond door het antwoord dat hij gaf op Gods vraag of hij had gegeten van de
verboden boom. Hij gaf zijn partner de schuld en als gevolg
daarvan de Schepper Zelf. Genesis 3:11, 12.
Vanaf dat moment werd de menselijke natuur steeds meer verdorven, en verdween rechtschapenheid vrijwel van de aarde.
Er is een progressie in steeds erger kwaad – broer tegen broer,
echtgenoot tegen vrouw, kinderen tegen ouders, ouders tegen
kinderen, ooms die hun neefjes bedriegen, broers die hun zussen
verkrachten. Polygamie, incest, echtscheiding, kindermishandeling, afslachting van onschuldige mensen, slavernij en andere
denkbare kwade praktijken zijn vandaag de dag algemeen geworden.
Mensen proberen zichzelf te rechtvaardigen door te beweren dat
ze rechtvaardig zijn, terwijl ze hun naasten beschuldigen van
ongerechtigheid. Of zij proberen rechtvaardigheid vast te stellen
door regels te maken zonder naar de bron van ware goedheid te
gaan – God. Jeremía 23:6. In hun dwaasheid putten ze uit
kapotte bakken, die geen water kunnen houden, en vergeten de
Verlosser en Schepper. Jeremía 2:13. Zij erkennen niet dat hun
gerechtigheid is als een “bezoedeld kleed” (Jesája 64:4-6) en dat
hun handelingen zonder liefde zijn. Door zijn offeranden te
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vermenigvuldigen in de poging om zelfvoorzienend te tonen,
probeerde Israël op die manier Gods liefde en gunst te kopen,
terwijl zij vergaten dat de Heer Zelf liefde is – “barmhartig en
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.”
Éxodus 34:5-7.
Door het brengen van offeranden en het vasten liet het volk van
Israël zien dat zij het ware vasten, waar God behagen in heeft,
niet begrepen. Door de profeet Jesája heeft Hij Zijn volk
gewaarschuwd: “Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en
om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u
uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn
dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat
hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad
en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is? Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van
de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk
breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte
ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet
verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw
herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de
heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.” Jesája
58:4-8.
Israël heeft geen gehoor
gegeven aan Gods oproep
“Hierin is de liefde, niet
om rechtvaardig te leven en
dat wij God lief hebben
lief te hebben. De herhaalde
oproepen door de profeten
gekregen, maar dat Hij
werden genegeerd. De moons liefhad en Zijn Zoon
rele toestand van de maatzond als verzoening
schappij werd steeds meer
voor onze zonden.”
afgebroken, tot het punt
1 Johannes 4:10.
waar het tegen de tijd dat
Jezus op aarde kwam wan-7-

hopig was. Farizeïsme had het geweten van het uitverkoren volk
ongevoelig gemaakt; liefde, gerechtigheid en genade werden
verdrongen door veel zinloze regels. Er was een vertoon van
verdienstelijke daden; maar al de dingen die van waarde voor
God waren, werden verwaarloosd of opzij gezet, zoals het
zorgen voor de zieken, de wezen en weduwen liefde geven, de
morele wet houden, je ouders liefhebben, etc.
Jezus onthult wat er in het hart van de mens is, en spoort hem aan
naar binnen te kijken: “En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo
onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens
binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in
zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten.
Zo wordt al het voedsel gereinigd. En Hij zei: Wat uit de mens
naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit,
uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen,
alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed,
dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.” Markus 7:18-23.
Dus, ongerechtigheid is onderdeel van ons erfgoed, van ons
leven, van onze aard. Kan dit worden veranderd? Is daar een
remedie hiervoor? Kunnen u en ik teruggaan en rechtschapen
zijn, zoals Adam dat was voor
de zondeval? Als dat het geval
is, hoe kan dat plaatsvinden?
“En dit is Zijn gebod:
Jezus kwam naar deze aarde
dat wij geloven in de
juist voor dit doel – om het
Naam van Zijn Zoon,
gevallen mensdom op te hefJezus Christus, en dat
fen. Hij leefde volmaakte
wij elkaar liefhebben,
gerechtigheid uit vol liefde en
zoals Hij ons een
genade. Zijn gehoorzaamheid
en dienstwerk waren volgebod gegeven heeft.”
maakt, en daarom is Hij “De
1 Johannes 3:23.
Heere onze gerechtigheid”.
Jeremía 23:6.
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De apostel Paulus schreef aan de Korintiërs: “Maar uit Hem bent
u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God
en gerechtigheid, heiliging en verlossing.” 1 Korinthe 1:30. En
in de tweede brief aan de Korintiërs voegde hij eraan toe: “Want
Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in
Hem.” 2 Korinthe 5:21.
Zo worden de verdiensten van Christus aan de gelovige zondaar
gegeven, die door middel van Christus als rechtvaardig wordt
beschouwd, alsof hij nooit gezondigd had. Door de genade van
Jezus en de kracht van de Heilige Geest is men in staat om ware
gerechtigheid te ervaren, vrij van farizeïsme en vol zuiverheid
en heiligheid, omdat het afkomstig is van Christus onze gerechtigheid.
Wat is ware gerechtigheid?

Voor Christus is Zijn gerechtigheid zo belangrijk dat Hij het in de
Bergrede heeft opgenomen: “Zalig zijn zij die hongeren en
dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.”
Matthéüs 5:6.
Wanneer iemand hongerig of dorstig is, is hij zo wanhopig dat al
zijn energie gericht is op het zoeken naar brood en water om zijn
behoefte te bevredigen. Hij stopt niet totdat hij water vindt om
zijn dorst te lessen en voedsel om zijn honger te stillen. Op dezelfde manier zal iemand die in Christus is alles doen wat hij kan
om God te dienen en tegemoet te komen aan de behoeften van
zijn naasten. Door een actief leven te leven, vol daden van gerechtigheid en liefde, wordt het voor hem natuurlijk om een
“kanaal” te zijn, waardoor de liefde en gerechtigheid van Christus
uitgaat naar de behoeftigen, de verdrukten en degenen die God
zoeken.
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Gerechtigheid gelijkgesteld met liefde

God is tegelijkertijd rechtvaardig en liefde; en daardoor is men
gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Romeinen 3:26, 24.
Rechtvaardiging is gratie en vergeving, en dit is mogelijk wegens
Gods liefde. “Rechtvaardigmaking is het volledig en volkomen
vergeven van zonde. Op het moment dat een zondaar Christus
aanneemt, op dat moment is hem vergeving geschonken. De
gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend, en hij behoeft
niet langer aan Gods vergevende genade te twijfelen.” –Christus
weerspiegelen, blz. 77.
“God behandelt ons niet op dezelfde manier als waarop wij, als
beperkte mensen, elkaar behandelen: Hij koestert gedachten van
genade en liefde en van het tederste medeleven. Hij zegt: ‘Hij
vergeeft veelvuldig’ [...] ‘Ik vaag uw overtredingen weg als een
nevel...’ ” –Schreden naar Christus, blz. 63, 64.
“Jezus is de enige die u vrede kan geven. Hij heeft u lief en gaf
Zichzelf voor u. Zijn hart, vol van liefde, kent al onze zwakheden.
Welke zonden zijn te groot om door Hem vergeven te worden?
Welke ziel is te duister en door zonden te zeer onderdrukt om door
Hem gered te worden? Hij is genadig en kijkt niet naar onze
verdiensten, maar geneest ons uit Zijn grenzeloze goedheid van
onze afvalligheid, en heeft ons bovenmate lief terwijl wij nog
zondaars zijn. Hij is ‘genadig en barmhartig, lankmoedig en groot
van goedertierenheid,’ ‘lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat
sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.’ ”
–Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 527.
Daarnaast vertelt de Geest der profetie hoe gerechtigheid en
liefde in Christus zijn belichaamd. Als we Hem ontvangen,
ontvangen we beide gaven. “Gerechtigheid is heiligheid,
gelijkheid aan God; en ‘God is liefde.’ 1 Johannes 4:16. Het is
overeenstemming met de wet van God; want ‘al Uw geboden
zijn gerechtigheid.’ (Psalm 119:172). [en ‘liefde is de vervulling
der wet’ (Romeinen 13:10)] Gerechtigheid is liefde en liefde is
het licht en leven van God. De gerechtigheid van God is
- 10 -

belichaamd in Christus. Wij ontvangen gerechtigheid door
Hem aan te nemen.
Niet door pijnlijk zwoegen of vermoeiende arbeid, niet door
gaven of offeranden wordt de gerechtigheid verkregen; maar zij
wordt om niet gegeven aan iedere ziel die hongert en dorst om
haar te ontvangen. ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij
die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ... zonder geld en zonder
prijs.’ Jesája 55:1. [...] Geen menselijke macht kan datgene
verschaffen wat de honger en dorst van de ziel kan bevredigen.
[...] Wanneer wij de volmaaktheid van het karakter van onze
Heiland aanschouwen, zullen wij verlangen volkomen veranderd
te worden, en vernieuwd naar het beeld van Zijn reinheid. Hoe
meer wij van God weten, des te hoger zal ons ideaal voor het
karakter gesteld worden, en des te ernstiger ons verlangen om
Zijn beeld te weerspiegelen. [...] Indien ge een behoefte gevoelt
in uw ziel, indien ge hongert en dorst naar gerechtigheid, dan is
dit een blijk dat Christus aan uw hart gewerkt heeft, opdat ge
aan Hem zult vragen, voor u die dingen te doen door de gave
van de Heilige Geest, die ge onmogelijk uit uzelf kunt doen. [...]
De woorden van God zijn fonteinen van leven. Wanneer gij
zoekt naar die levende bronnen, zult gij, door de Heilige Geest,
in gemeenschap met Christus gebracht worden. Vertrouwde
waarheden zullen in uw gedachten met een nieuw licht
overgoten worden; teksten uit de Schrift zullen opeens als in een
lichtflits een nieuwe betekenis voor u krijgen, gij zult zien welk
verband andere waarheden hebben met het verlossingswerk, en
ge zult weten dat Christus u leidt; een goddelijke Leraar staat u
ter zijde.
[...] God heeft Zijn liefde onbeperkt uitgegoten, als regenstromen
die de aarde verfrissen. Hij zegt: ‘Laten de wolken gerechtigheid
doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike
en zij daarbij gerechtigheid doe uitspruiten.’ Jesája 45:8.”
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 23-25.
Nicodemus en Paulus, net als alle wetgeleerden, waren onderwezen om volmaaktheid te zoeken door rechtvaardige daden om
- 11 -

God te behagen. Wanneer veranderde deze houding en manier
van denken? Het was door een ontmoeting met Jezus. Pas toen
kwamen deze geleerde mannen erachter om de ware natuur van
Jezus te begrijpen. Het was toen dat ze een gedachteverandering
hadden en zichzelf afvroegen: “Ben ik wedergeboren? Weerspiegelt mijn leven het karakter van Jezus?” Nadat hij een persoonlijke ervaring met Jezus had, realiseerde Paulus zich dat al
zijn volmaaktheid, gerechtigheid en trouw aan God geen ware
liefde bevatten; hij beschreef later zo’n lege liefde als een schallende cimbaal; met andere woorden, het was nutteloos. Jezus zei
dat de rechtvaardigheid van Zijn volgelingen die van de Farizeeën
moet overschrijden, anders zullen ze nooit het hemelse koninkrijk
binnengaan.
Hoe zullen we dan God naderen?

“Jezus ... verklaarde, dat de gerechtigheid waaraan de Farizeeën
zoveel waarde hechtten, waardeloos was. Het Joodse volk had er
aanspraak op gemaakt het bijzondere, getrouwe volk te zijn, dat
door God begunstigd was; maar Christus stelde hun godsdienst
voor als een dienst die verstoken was van reddend geloof. Al
hun voorgewende vroomheid, hun menselijke inzettingen en
ceremoniën, zelfs het feit dat zij voldeden aan de uiterlijke eisen
van de wet, waarop zij zo trots waren, waren niet voldoende om
hen te heiligen. Zij waren niet rein van hart, niet edel en
christelijk van karakter.
Een wettische godsdienst is onvoldoende om de ziel in harmonie
met God te brengen. De harde, strenge leer van de Farizeeën,
beroofd van berouw, tederheid en liefde, vormde slechts een
struikelblok voor zondaars. Zij waren als zout dat zijn smaak
verloren heeft want hun invloed had geen macht om de wereld te
behoeden voor bederf. Het enige ware geloof is het ‘door liefde
werkende’, dat de ziel zuivert. (Galaten 5:6). Het is als zuurdesem, dat het karakter hervormt.
Dit alles hadden de Joden moeten leren uit de geschriften van de
profeten. Eeuwen te voren was de kreet van de ziel om recht- 12 -

vaardiging bij God onder woorden gebracht en beantwoord in de
woorden van de profeet Micha: ‘Waarmee zal ik de Here tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Zal ik Hem
tegemoet treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? Zal
de Here welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken?... Hij heeft u bekend gemaakt, o mens,
wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te
doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen
met uw God.’ Micha 6:6-8.
De profeet Hoséa had duidelijk gemaakt wat de kern van het
Farizeïsme was, met de woorden: ‘Israël is een welige wijnstok,
die zijn vruchten voortbrenge.’ Hoséa 10:1. Hoewel zij beleden
God te dienen, werkten de Joden in werkelijkheid voor zichzelf.
Hun gerechtigheid was de vrucht van hun eigen trachten de wet
te houden, volgens hun eigen ideeën, en voor hun eigen welzijn,
waarop zij alleen bedacht waren. Daarom kon het niet beter zijn
dan zij waren. In hun pogingen zichzelf heilig te maken,
probeerden zij iets reins uit iets onreins te doen voortkomen. De
wet van God is even heilig als Hij heilig is, even volmaakt als
Hij volmaakt is. Het stelt de gerechtigheid Gods aan de mens
voor ogen. Het is onmogelijk voor de mens om uit zichzelf deze
wet te houden; immers de menselijke natuur is verdorven,
onteerd en volkomen ongelijk aan het karakter van God. De
werken van het zelfzuchtige hart zijn ‘als een onreine,’ en ‘al
onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed.’ Jesája 64:6.
Hoewel de wet heilig is, konden de Joden geen gerechtigheid
verkrijgen door hun eigen pogingen om de wet te houden. De
discipelen van Christus moeten een gerechtigheid verkrijgen die
van een andere aard is dan de gerechtigheid van de Farizeeën,
indien zij het koninkrijk willen binnengaan. God bood hen, in
Zijn Zoon, de volmaakte gerechtigheid der wet aan. Indien zij
hun harten volkomen wilden openstellen om Christus te ontvangen, dan zou het leven Gods zelf, zou Zijn liefde in hen
wonen en hen hervormen naar Zijn gelijkenis; en op deze wijze
zouden zij door Gods vrije gave de gerechtigheid bezitten die de
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wet vereist. Maar de Farizeeën verwierpen Christus: ‘Onbekend
met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te
doen gelden,’ wilden zij zichzelf niet onderwerpen aan de
gerechtigheid Gods. Romeinen 10:3.
Jezus toonde vervolgens Zijn toehoorders aan, wat het betekent,
de geboden Gods te houden, – dat het een weergave in hun eigen
leven is van het karakter van Christus. Immers in Hem werd
God dag aan dag voor hen openbaar.” –Gedachten van de berg
der zaligsprekingen, blz. 51-53.
Hoe leven wij rechtvaardig?

De eerste en zevende periode van de Christelijke gemeente
werden op gelijke wijze berispt. Openbaringen 2:4; 3:17. De
waarachtige Getuige zei dat de gemeente te Éfeze hun eerste
liefde had verloren; en Laodicéa beschouwde zichzelf rijk,
terwijl zij in feite “ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en
naakt” is. Ze wordt aangeraden van Hem goud en witte klederen
te kopen. De periode van Éfeze is dus een waarschuwing voor
ons allemaal die in de tijd van Laodicéa leven; we worden
aangespoord onszelf te onderzoeken, onze rechtvaardigmaking,
en onze toereikendheid in het licht van Gods Woord en de Geest
der profetie.
“ ‘Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
Gedenk dan, waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u, en doe de
eerste werken; en zo niet, Ik
zal haastig tot u komen, en
“En dit is de liefde, dat
zal uw kandelaar van zijn
wij wandelen naar Zijn
plaats weren, indien u zich
niet bekeert.’ Openbaring
geboden. Dit is het
2:4, 5.
gebod zoals u vanaf het
De mensen tot wie deze
begin gehoord hebt dat u
woorden zijn gericht, hebdaarin moet wandelen.”
ben vele uitstekende kwa2 Johannes 1:6.
liteiten, die worden erkend
door
de
Waarachtige
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Getuige; ‘Maar, zegt Hij, ‘Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde
hebt verlaten.’ Hier is een gebrek waarin zal moeten worden
voorzien. Alle andere bevalligheden slagen er niet in om dit
gebrek te compenseren. De gemeente wordt het volgende aangeraden: ‘Gedenk dan, waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u, en
doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal haastig tot u komen, en
zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien u zich niet
bekeert. ... Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom
des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.’
(Openbaring 2:4-7).
In deze woorden bevinden zich waarschuwingen, berispingen,
dreigingen, beloftes, van de Waarachtige Getuige, Degene die
de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt. [...]
Wanneer deze gemeente gewogen wordt op de weegschaal in
het heiligdom, wordt het te licht bevonden, omdat zij haar eerste
liefde verlaten heeft. De Waarachtige Getuige zegt: ‘Ik weet uw
werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat u de kwaden
niet kunt verdragen; en dat u beproefd hebt degenen, die
voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze
leugenaars bevonden; en u hebt verdragen, en hebt geduld; en u
hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en bent niet moede
geworden.’ (Openbaring 2:2, 3).
Niettegenstaande dit alles wordt de gemeente gebrekkig gevonden. Wat is de fatale tekortkoming? – ‘U heeft uw eerste liefde
verlaten.’ Is dit niet ons geval? Onze leerstellingen kunnen juist
zijn; we kunnen de valse leer haten en mogen degenen niet ontvangen die niet trouw zijn aan principes; we kunnen arbeiden
met onophoudelijke energie; maar zelfs dit is niet voldoende.
Wat is onze drijfveer? Waarom worden we opgeroepen om zich
te bekeren? – ‘U heeft uw eerste liefde verlaten.’
Laat ieder gemeentelid deze belangrijke waarschuwing en berisping bestuderen. Laat een ieder zien of hij in strijd is met de waarheid, of hij in de discussie over de theorie niet de tedere liefde van
Christus heeft verloren. Is Christus niet uit de preken en uit het
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hart gelaten? Is er geen gevaar dat veel mensen voortgaan met een
beroep van de waarheid, zendingswerk doen, terwijl de liefde van
Christus niet in hun arbeid verweven is? Deze plechtige waarschuwing van de Waarachtige Getuige betekent veel; het eist dat
u zich herinnert van waaruit u gevallen bent, en bekeert u, en doe
de eerste werken; ‘En zo niet,’ zegt de Waarachtige Getuige, ‘Ik
zal haastig tot u komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats
weren, indien u zich niet bekeert. (Openbaring 2:5). O, dat de
gemeente haar behoefte aan haar vurige liefde mag beseffen!
Indien dat ontbreekt, zijn alle andere uitmuntendheden onvoldoende. De oproep tot bekering is er een die niet zonder gevaar
kan worden genegeerd. Een geloof in de theorie van de waarheid
is niet genoeg. Deze theorie aan ongelovigen voor te stellen,
maakt van u geen getuige voor Christus. Het licht dat uw hart
deed verblijden toen u voor het eerst de boodschap voor deze tijd
begreep, is een essentieel element in uw ervaring en werk, en dit
is verloren gegaan uit uw hart en leven. Christus ziet uw gebrek
aan ijver en zegt dat u gevallen bent en u zich in een gevaarlijke
positie bevindt.
Bij het naar voren brengen van
de bindende aanspraken van de
“Hieraan leerden
wet zijn velen er niet in gewij de liefde kennen,
slaagd om de oneindige liefde
dat Hij voor ons Zijn
van Christus uit te beelden.
Degenen die zulke grote waarleven heeft gegeven.
heden hebben, zulke gewichtige
Ook wij moeten voor
hervormingen om de mensen te
de broeders het
brengen, hebben niet het besef
leven geven.”
gehad van de waarde van het
1 Johannes 3:16.
verzoenende offer als uiting van
Gods grote liefde voor de mens.
Liefde voor Jezus, en Jezus’ liefde voor zondaars zijn weggelaten uit de godsdienstige ervaring van degenen die zijn opgedragen om het evangelie te prediken, en in plaats daarvan wordt
het eigen-ik verheven in plaats van de Verlosser van de mens- 16 -

heid. De wet dient voor haar overtreders te worden gepresenteerd, niet als iets apart van God, maar eerder als een exponent
van Zijn geest en karakter. Zoals het zonlicht niet van de zon
kan worden gescheiden, zo kan ook bij de mens niet Gods wet
op de juist wijze naar voren worden gebracht, gescheiden van de
goddelijke Auteur. De boodschapper dient te kunnen zeggen: ‘In
de wet bevindt zich Gods wil; kom, en zie voor uzelf dat de wet
is wat Paulus zei, dat het “heilig en rechtvaardig en goed” is’.
Het veroordeelt de zonde, het veroordeelt de zondaar, maar het
laat hem zijn behoefte aan Christus zien, bij Wie overvloedige
genade is en goedheid en waarheid. Alhoewel de wet de straf
voor de zonde niet kan kwijtschelden, maar de zondaar met al
zijn schulden belaadt, heeft Christus overvloedig vergeven allen
die zich bekeren en in Zijn genade geloven. De liefde van God
wordt in overvloed uitgebreid aan de berouwhebbende, gelovige
ziel. Het brandmerk van de zonde op de ziel kan alleen door het
bloed van het verzoenende Offer worden uitgewist. Geen minder
offer was vereist dan het offer van Hem die gelijk was met de
Vader. Het werk van Christus – Zijn leven, vernedering, dood en
bemiddeling voor de verloren mens – vergroot de wet en maakt
haar eerbaar.
Veel preken die gepredikt zijn op de vereisten van de wet, zijn
zonder Christus geweest, en dit gebrek heeft de waarheid ondoeltreffend gemaakt bij het bekeren van zielen. Zonder de genade
van Christus is het onmogelijk om een stap te doen in gehoorzaamheid aan de wet van God.
Hoe noodzakelijk is het dus dat de zondaar van de liefde en de
macht van zijn Verlosser en Vriend hoort! Terwijl de vertegenwoordiger voor Christus duidelijk de aanspraken van de wet dient
te verklaren, dient hij het begrijpelijk te maken dat niemand
gerechtvaardigd kan worden zonder het verzoenende offer van
Christus. Zonder Christus kan er alleen veroordeling zijn en
angstig uitzicht op een vurige verontwaardiging, en uiteindelijke
scheiding van de aanwezigheid van God. Maar hij, wiens ogen
geopend zijn geworden om de liefde van Christus te zien, zal het
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karakter van God zien als vol liefde en mededogen. God zal niet
als een tiranniek, meedogenloos wezen verschijnen, maar als een
vader die ernaar verlangt zijn berouwhebbende zoon te omarmen.
De zondaar zal met de psalmist huilen: ‘Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de Heere over degenen, die
Hem vrezen.’ (Psalm 103:13). Alle wanhoop wordt uit de ziel
weggeveegd wanneer Christus in Zijn ware karakter wordt
gezien.
De derde engelboodschap in werkelijkheid

Sommige van onze broeders en zusters hebben de vrees
uitgesproken dat we te veel zullen stilstaan bij het onderwerp
van rechtvaardiging door het geloof, maar ik hoop en bid dat
niemand onnodig zal worden verontrust; want er schuilt geen
gevaar in het naar voren brengen van deze leer zoals het in de
Bijbel wordt uiteengezet. Als er in het verleden geen nalatigheid
zou zijn geweest om Gods volk goed te onderrichten, dan zou
het nu niet nodig zijn om er bijzondere aandacht aan te
schenken.... De overtreffende grote en kostbare beloften die ons
in de Heilige Schrift hebben gegeven, zijn verloren gegaan van
in grote mate, net als de vijand van alle gerechtigheid ontworpen
dat zij zouden moeten zijn. De overtreffend grote en kostbare
beloften die ons in de Heilige Schrift zijn gegeven, zijn in grote
mate uit het oog verloren, zoals de vijand van alle gerechtigheid
bedacht had dat zij zouden moeten zijn. Hij heeft zijn eigen
donkere schaduw tussen ons en onze God geworpen, zodat we
het ware karakter van God niet kunnen zien. De Heer heeft van
Zichzelf gezegd te zijn ‘barmhartig en genadig, lankmoedig en
groot van weldadigheid en waarheid.’
“Verschillende mensen hebben mij geschreven en gevraagd of
de boodschap van rechtvaardiging door geloof de derde engelboodschap is, en ik heb geantwoord: ‘Het is de derde engelboodschap in werkelijkheid’ –(The Review and Herald, 1 april 1890)
Selected Messages, boek 1, blz. 369-372.
- 18 -

Slot

Mijn broeders en zusters, ik wil deze lezing afsluiten door ons
allen enkele verzen uit Gods woord in herinnering te brengen
met betrekking tot gerechtigheid. Deze verzen spreken zowel
collectief als individueel, en geven ons de hoop op een glorieuze
toekomst. “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een
schandvlek voor de natiën.” “Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.” Spreuken
14:34; 21:21. “En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn.”
Jesája 32:17 [SVV]
Hoewel God de Rechtvaardige is, maakt Hij het mogelijk dat wij
rechtvaardig worden beschouwd, indien wij door geloof de toegerekende gerechtigheid van Christus aanvaarden. Dan wordt de
gelovige door het wonderbaarlijke werk van de Heilige Geest
een deelhebber aan de goddelijke natuur door de verleende gerechtigheid van Christus, waardoor hij in harmonie kan leven
met de eisen van Gods heilige wet. Alleen op deze manier kan
men voldoen aan alle gerechtigheid en de gouden regel uitleven:
“Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo,
want dat is de Wet en de Profeten.” Matthéüs 7:12.
Jezus’ leven was een van liefde en gerechtigheid. Laten we Zijn
voetsporen volgen tot het einde toe; dan zullen we bij Hem zijn in
Zijn koninkrijk van vrede,
liefde en heiligheid. “Maar
“Hierin is de liefde van
zoek eerst het Koninkrijk van
God aan ons
God en Zijn gerechtigheid, en
al deze dingen zullen u erbij
geopenbaard, dat God
gegeven worden.” Matthéüs
Zijn eniggeboren Zoon
6:33.
in de wereld gezonden
Geliefde broeders en zusters,
heeft, opdat wij zouden
dat de Heer ons mag helpen
leven door Hem.”
om ons leven te leven door
1 Johannes 4:9.
Christus onze Gerechtigheid!
Amen! GL
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2e lezing – Sabbat, 2 december 2017

TOEGEREKENDE EN
VERLEENDE GERECHTIGHEID
Door Pablo Hunger, Oostenrijk / Verenigde Staten

I

n zijn religieuze ijver om vrede te vinden en vergeving van
God, besloot Maarten Luther een pelgrimstocht te maken naar
de stad Rome. In zijn hart was een groot verlangen naar een
ervaring die hem dichter tot God zou brengen. Hem was geleerd
dat de volmaakte manier in Rome was om de heilige trap te
bestijgen en vergeving van zonden te ontvangen. Luthers hart
ging heftig te keer toen hij de grote stad naderde en uiteindelijk
de Santa Scala (Heilige Trap) bereikte. Daar begon hij de trap
tree voor tree te bestijgen op zijn knieën en deed zijn gebeden,
verlangend naar de zekerheid van de vergeving van God.
Plotseling, als een pijl, troffen de woorden van de Heilige
Schrift zijn gedachten. “De rechtvaardige zal door het geloof
leven.” Hij stond onmiddellijk op van zijn knieën en vluchtte
weg van Rome, om een nieuwe reis te beginnen om de Bijbelse
waarheid te ontdekken van rechtvaardiging door het geloof.
Luther begon in te zien dat vergeving niet kan worden verkregen
door opofferingen of door het uitvoeren van je eigen werken,
maar door een totale overgave aan God door geloof. Hij begreep
dat het werk van verlossing wordt volbracht door Gods kracht
voor en in de mens. Hij zag dat niemand vergeving kon kopen
van God, niet door geld, zoals aangeboden door Rome door
aflaten, noch met zijn werken, zoals hij had geprobeerd.
“Als de berouwvolle zondaar, verbrijzeld voor Gods aangezicht,
Christus’ verzoeningswerk voor hem begint te onderscheiden, en
hij aanvaardt deze verzoening als zijn enige hoop in dit leven en
het toekomende, dan zijn zijn zonden vergeven. Dit is rechtvaardiging door het geloof.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 116.
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Toegerekende gerechtigheid

Waarom toegerekende gerechtigheid? Net zoals Luther, moeten
wij begrijpen dat onze menselijke gerechtigheid geen waarde
heeft voor God. Daarom schreef de profeet Jesája ook: “Echter,
wij zijn als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een
bezoedeld kleed, wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.” Jesája 64:6.
Daarom wil God ons Zijn rechtvaardigheid geven; men spreekt
grotelijks de mens zalig, “aan wie God gerechtigheid toerekent,
zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden
vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn; welzalig is de man
aan wie de Heere de zonde niet toerekent.” Romeinen 4:6-8.
“Toerekenen” is een woord dat betekent “bijdragen”, “toepassen”,
“toeschrijven”, “op iemands rekening zetten.” In het geval van de
zondaar, verwijst het eigenlijk naar de gerechtigheid van Christus
die wordt toegerekend of als krediet verschaft wordt aan de
berouwvolle, iemand die gelooft in Hem en Hem aanneemt als
zijn Verlosser.
“De gedachte, dat de gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend, niet wegens enige verdienste van onze kant, maar als
een vrijwillige gave van God, is een kostbare gedachte. De vijand
van God en van de mens wil niet, dat deze waarheid duidelijk zal
worden verkondigd, want hij weet dat – als het volk deze
gedachte volledig zal aanvaarden – zijn macht zal zijn gebroken.”
–Het geloof waardoor ik leef, blz. 111.
Ik herinner mij een zuster die ruim tien jaar in het geloof was,
snikkend naar mij toe kwam, “Broeder, ik ben verloren!” Na een
paar woorden van bemoediging tot haar gesproken te hebben,
vroeg ik haar waarom zij deze gedachten had. Zij antwoordde
dat zij zich niet aangenomen voelde door God, dat zij zo rechtvaardig als maar mogelijk had geleefd, maar er waren altijd
weer nieuwe fouten, en nu voelde zij zich te zwak om door te
gaan met strijden. Zij had een leven vol zelfgerechtigheid geleefd, maar dit was niet afdoende om haar de zekerheid van vergeving te geven. Ik vertelde haar dat het werk van de Heilige
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Geest haar leidde naar de behoefte van de kracht van Christus,
zodat zij zou stoppen om op haar eigen werken te vertrouwen en
haar in plaats daarvan kracht gaf naar God, zodat Hij het werk
kon doen dat zij zelf niet doen kon. Het geheim voor iedereen is
een voortdurende overgave aan God, door te erkennen dat wij
dit werk niet zelf kunnen doen en wij de goddelijke veranderende kracht nodig hebben.
“De Heer van het leven en van de heerlijkheid bekleedde Zijn
Goddelijkheid met menselijkheid, om de mens te laten zien, dat
God ons, door het geschenk van Christus, met Hem wil verbinden. Zonder verbinding met God kan iemand onmogelijk gelukkig zijn. Onze hemelse Vader wil, dat de gevallen mens leert,
dat Zijn verlangen niet eerder gestild is, dan wanneer Zijn liefde
berouwvolle zondaars omarmt, die zijn veranderd door de verdiensten van het smetteloze Lam van God.
De inzet van alle hemelse wezens is hierop gericht. Zij werken
onder bevel van hun Generaal aan het terugwinnen van mensen,
die door hun overtredingen scheiding hebben gemaakt met hun
Hemelse vader. Er is een plan ontworpen, waardoor de wonderlijke liefde en genade van Christus voor de wereld openbaar zal
worden. De liefde van God wordt openbaar in de oneindige prijs
die door de Zoon van God als losprijs voor de mens is betaald.
Dit heerlijke verlossingsplan heeft overal in voorzien om de hele
wereld te redden. De zondige en gevallen mensheid kan volmaakt
worden in Jezus, door vergeving van zonden en de gerechtigheid
van Christus die haar wordt toegerekend.” –Boodschappen aan
jonge mensen, blz. 129, 130.
Voorbeeld van vergeving

Een verhaal gaat over een man die vertrok in zijn Rolls-Royce om
door de Europese landen te reizen om deze beter te leren kennen.
Terwijl hij ver weg van huis reed, gaf zijn motor het op. Hij
schreef aan de Rolls-Royce fabriek in Engeland en legde zijn
probleem uit. Een snel besluit werd genomen door de leiding van
het bedrijf. Zij stuurden een monteur per vliegtuig naar de plaats
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waar de klant was! De monteur repareerde de auto en de man was
in staat om zijn reis te vervolgen en de monteur vloog terug naar
Engeland.
Maar toen begon de eigenaar van de auto zich af te vragen hoeveel
hij zou moeten betalen voor de reparatie. Nadat hij was teruggekeerd in Engeland, schreef hij een brief en vroeg welke rekening
uitstond voor het werk dat de monteur had gedaan aan zijn auto.
Hij ontving een brief terug van de fabriek met het volgende antwoord: “Beste meneer, er zijn geen gegevens in ons archief dat er
iets mis is gegaan met een Rolls-Royce.” Wat een onverwacht
antwoord en hoe blij was de man toen hij het antwoord las!
Dit is wat de Heer doet. Hij kwam naar deze wereld om de mens
te helpen, die klem zat en geen uitweg had. Hoewel er wel enorme
kosten waren die betaald moest worden, heeft God voor alles
gezorgd. Tot op vandaag behoeft iemand alleen maar om Zijn hulp
te vragen.
Dit betekent dat als wij Jezus aannemen, onze zekerheid in
vergeving niet besloten ligt in onze eigen werken, maar geworteld is in de verdiensten van Jezus’ leven en Zijn volmaakte
offer, dat God aanziet in ons voordeel. Daarom wordt het ook
toegerekende gerechtigheid genoemd, of gerechtigheid dat geplaatst wordt op ons register bij Christus; en onze namen worden geschreven in het boek des levens van het Lam. In plaats dat
ons leven wordt geregistreerd, wordt het leven van Christus, het
Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt, geregistreerd onder onze namen. God ziet niet langer ons bevlekte
leven, maar ziet het volmaakte leven van Christus. Wij hebben
geen onbetaalde schulden openstaan bij God.
Verleende gerechtigheid

Het werk van rechtvaardiging door het geloof eindigt niet bij het
vergeven van zonden. God doet een volledig werk, door het toerekenen of bijdragen van de gerechtigheid van Christus aan de
zondaar, en aldus zijn leven verandert.
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“Innerlijke gerechtigheid blijkt uit uiterlijke gerechtigheid. Hij die
innerlijk rechtvaardig is, kent geen hardheid van het hart en is niet
gevoelloos. Elke dag groeit hij dichter naar het beeld van Christus
toe. Hij gaat voort van kracht tot kracht. Hij die door de waarheid
geheiligd wordt, beheerst zichzelf. Hij gaat net zolang in de voetstappen van Christus, totdat genade overgaat in heerlijkheid
(1 Petrus 1:7 en 5:10). De gerechtigheid die ons rechtvaardigt,
wordt ons toegerekend. De gerechtigheid die ons heiligt, wordt ons
toebedeeld. De eerste geeft ons toegang tot de hemel, de tweede
maakt ons geschikt voor de hemel.” –Review and Herald 4 juni
1895; Boodschappen aaan jonge mensen, blz. 32.
“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met
betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven. Of weet
u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop
in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen.” Romeinen 6:1-4.
Daarom zei Maarten Luther duidelijk dat rechtvaardiging door
het geloof zonder een veranderd leven dat tot uiting komt in
werken van gerechtigheid geen rechtvaardiging door het geloof
is, en dat werken van menselijke gerechtigheid zonder Gods vergeving afgoderij is.
Maar vele christenen begrijpen nog steeds niet de wonderbaarlijke balans die God teweegbrengt, omdat zij blijven bij het
toegerekende werk van Christus alleen. Zij beschouwen vergeving als iets dat de zonde rechtvaardigt in het leven van een
gelovige. Dit gaat niet samen met het karakter van God. Hoe kan
een heilige God vergeven en dan de zonde toestaan? Christus zei
in Zijn boodschap van genade en vergeving: “Ga heen en zondig
niet meer.” Zijn woorden waren inclusief de verleende gerechtigheid dat God verlangt te volbrengen in iedere zondaar die vergeven is.
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Als de zondaar is aangeraakt door de kracht van de Heilige
Geest en is gevallen aan de voeten van Jezus, leidt waar berouw
hem weg van de zonde en leidt hem naar een ander leven, een
leven van gerechtigheid dat God dagelijks verleent aan de
gelovige.
“En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als
mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden
wapens van gerechtigheid zijn voor God. [...] Weet u niet dat aan
wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u
slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf
van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u
was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam
geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven
bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan
de gerechtigheid.” Romeinen 6:13, 16-18.
Waarom wordt dit verleende gerechtigheid genoemd? Het is zo,
omdat het niet onze gerechtigheid is maar Gods werk – Zijn
gerechtigheid werkt in de berouwvolle zondaar. Daarom zegt de
apostel Paulus “stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van
de gerechtigheid, tot heiliging.” “Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God
van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Romeinen 6:19; Éfeze 2:10. Verleende gerechtigheid wordt ook
wel heiligmaking genoemd, of het werk van God om de mens
apart te zetten voor een heilig leven, in harmonie met Zijn wil.
Jakobus spreekt over dit evenwicht en zegt: “Want zoals het
lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de
werken dood.” Jakobus 2:26.
Hoe vaak is de vraag gesteld, “Bent u wedergeboren?” en wordt
dit beschouwd als iets dat in het voorbije leven van de gelovige
is gebeurd? Maar door het werk van de Heilige Geest zien wij
iedere dag dingen in ons leven waar wij berouw over moeten
hebben en dienen te veranderen, die wij moeten opgeven en
achter ons laten; wij moeten de zonde afsterven en wederge- 25 -

boren worden met nieuwe gewoontes met Christus. De zonde
afsterven – het werk van heiligmaking – duurt onze hele leven.
“Velen begaan de vergissing heel precies te willen bepalen,
waarin de fijne onderscheidingspunten bestaan tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Waarom zouden wij betreffende het
zo belangrijke onderwerp ‘gerechtigheid door geloof’, nog preciezer proberen te zijn dan de Inspiratie zelf is…. [...]
Heiligmaking is niet een werk van een ogenblik, van een uur of
van een dag, maar het is een werk voor het hele leven. Heiligmaking wordt niet verkregen door een vluchtig gevoel van geluk,
maar het is het gevolg van een gedurig afsterven van de zonde en
een standvastig leven voor Christus. De verkeerde eigenschappen
kunnen niet recht gemaakt worden, noch kan een hervorming in
het karakter tot stand komen door zwakke pogingen, die zo nu en
dan worden aangewend. Alleen door een langdurige, volhardende
inspanning en een strenge discipline in een aanhoudende strijd,
zullen wij overwinnen. Heiligmaking is niet alleen maar een
theorie, een ontroering of een woordvorm, maar het is een levend,
actief beginsel toegepast in het dagelijkse leven. Het eist van ons,
dat onze gewoonten van eten en drinken en kleding, zodanig zijn,
dat daardoor onze lichamelijke, geestelijke en zedelijke gezondheid bewaard blijven. En dat wij onze lichamen mogen aanbieden,
niet als een offer dat verdorven is door slechte gewoonten, maar
als een levende, heilige, Gode welgevallige offerande.” –Het
geloof waardoor ik leef, blz. 116.
Daarom is het leven van een gelovige niet alleen emotie, of een
gevoel gebaseerd op een religieuze dienst vol van extase, maar het
inzien van een constante behoefte naar God, de leiding van Zijn
woord en Zijn raad om onze besluiten te wijzigen die vaak verkeerd zijn. Juist als een verliefde jonge man of vrouw zijn of haar
hart overgeeft in de bereidheid om te dienen en om zijn of haar geliefde gelukkig te maken, zo wil de gelovige Degene dienen, Die
hem Zijn liefde heeft getoond, door Zijn leven te geven om ons te
redden.
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Als uw geliefde weg is, denk er dan aan hoeveel u het waardeert
om de gelegenheid te hebben aan de telefoon te spreken of een
brief te ontvangen of een email van hem of haar. Zo moet het
ook zijn in onze relatie met God. Hij die geraakt is door de
liefde van Christus zal de tijd waarderen die hij doorbrengt in
communicatie met God door gebed en het lezen van Zijn heilige
woord als een boodschap van bemoediging en leiding, iedere
dag, verlangend om meer te leren over zijn Geliefde en om te
weten hoe Hem beter te dienen.
“De Schrift vormt het grote instrument tot omvorming van het
karakter … dat wordt bestudeerd, en gehoorzaamd en toegepast,
werkt in het hart en onderwerpt iedere onheilige eigenschap aan
zich.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 116.
Dus, verleende gerechtigheid werkt in ieders persoon aan de
transformatie van het karakter.
Veel christenen denken dat de hemel kan worden verdiend door
veel liefdadigheidswerk te doen en voortdurend betrokken te
zijn bij godsdienstige activiteiten, maar zij vergeten dat het de
Heer is die in het karakter werkt van een persoon en de vruchten
voortbrengt, die worden gezien in zijn daden. “Want de liefde
van Christus dringt ons, …” 2 Korinthe 5:14.
“God heeft alle voorzieningen getroffen waardoor onze gedachten
kunnen worden gezuiverd, verheven, verfijnd en veredeld. Hij
heeft niet alleen beloofd om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, maar Hij heeft werkelijk een voorziening getroffen
voor het verschaffen van genade, die onze gedachten tot Hem
opheft en ons in staat stelt om Zijn heiligheid op waarde te
schatten. Wij mogen beseffen, dat wij bezit van Christus zijn en
dat we Zijn karakter aan de wereld moeten tonen. Door hemelse
genade voorbereid, worden wij bekleed met de gerechtigheid van
Christus, in het bruiloftskleed. Wij worden geschikt gemaakt om
aan te zitten aan het bruiloftsmaal. Wij worden één met Christus,
deelhebbers aan de goddelijke natuur, gezuiverd, verfijnd,
verheven en erkend om kinderen van God te zijn – erfgenamen
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van God en mede-erfgenamen samen met Jezus Christus. –YI, 28
oktober 1897.” –Geest, Karakter en Persoonlijkheid, blz. 692.
“Wij bevinden ons nu in een proeftijd, en het is belangrijk voor
ons om het feit te overwegen dat wij onze eigen eeuwige bestemming beslissen.” –The Youth’s Instructor, 28 oktober 1897.
“De gezichten van mannen en vrouwen die met God wandelen en
werken, hebben de vrede van de hemel in hun gelaatsuitdrukking.
Zij worden door een hemelse atmosfeer omgeven. Voor deze zielen is het koninkrijk van God begonnen. Zij hebben de vreugde om
de mensheid tot zegen te mogen zijn. Zij hebben de vreugde van
Christus, zij hebben de eer, aanvaard te zijn, door de Meester gebruikt te worden. Hun is toevertrouwd, Zijn werk in Zijn naam te
doen.” –Christus weerspiegelen, blz. 23. [zie ook: Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 253; Het Bijbels gezin, blz. 443]
“Een aardse ouder kan zijn kind geen geheiligd karakter geven.
Hij kan zijn karakter niet overdragen aan zijn kind. God alleen
kan ons veranderen. Christus blies op Zijn discipelen en zei:
“Ontvang de Heilige Geest.” Johannes 20:22. Dit is de grote gave
van de hemel. Christus verleende aan hen door de Geest Zijn
eigen heiliging. Hij doordrong hen met Zijn kracht, dat zij zielen
mochten winnen voor het evangelie. Vanaf dat moment zou Jezus
voortleven door hun vermogens en spreken door hun woorden.…
Zij moesten Zijn principes koesteren en geleid worden door Zijn
Geest. Zij zouden niet langer hun eigen weg volgen, hun eigen
woorden spreken. De woorden die zij spraken kwamen voort uit
een geheiligd hart en kwamen van geheiligde lippen.
We hebben de verzachtende, onderwerpende, verfijnde invloed
van de Heilige Geest nodig, om ons karakter te vormen en om
iedere gedachte in ballingschap te brengen bij Christus. Het is de
Heilige Geest die ons in staat zal stellen om te overwinnen, Die
ons zal leiden om te zitten aan de voeten van Jezus, zoals Maria,
en van Hem Zijn zachtmoedigheid en nederigheid van hart te
leren. Wij dienen ieder uur van de dag geheiligd te worden door
de Heilige Geest, opdat wij niet worden verstrikt door de vijand,

- 28 -

en onze zielen in gevaar worden gebracht.” –God’s Amazing
Grace, blz. 203.
De boodschap van de spade regen

“De Heer stuurde in Zijn grote barmhartigheid een zeer kostbare
boodschap aan Zijn volk door de ouderlingen Waggoner en Jones.
Deze boodschap diende voor de wereld de verheven Verlosser, het
offer voor de zonden van de gehele wereld, duidelijker naar voren
te brengen. Het bracht rechtvaardiging door het geloof in de Borg
naar voren; het nodigde de mensen uit om de gerechtigheid van
Christus te ontvangen, welke is geopenbaard in gehoorzaamheid
aan alle geboden van God. Velen hadden Jezus uit het zicht verloren. Zij moesten hun ogen gericht houden op Zijn goddelijke
persoon, Zijn verdiensten, en Zijn onveranderlijke liefde voor het
menselijk gezin. Alle macht is in Zijn handen gegeven opdat Hij
rijke gaven mag geven aan de mensen, en de onschatbare gave
geven van Zijn eigen gerechtigheid aan de hulpeloze menselijke
vertegenwoordiger. Dit is de boodschap die God opgedragen heeft
om aan de wereld te geven. Het is de derde engelboodschap, die
verkondigd moet worden met een luide roep en begeleid wordt
met de uitstorting van Zijn Heilige Geest in grote mate.”
–Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 91, 92.
Het is 129 jaar geleden dat God deze belangrijke boodschap heeft
gestuurd aan het Adventvolk. De boodschap van toegerekende en
verleende gerechtigheid moet worden uitgeleefd en verkondigd
door Gods volk als zij ontvangers willen zijn van de laatste zegen
van de spade regen.
Lieve broeder, lieve zuster, als u er nog steeds over nadenkt hoe
gered te worden, denk er dan aan dat Jezus de prijs voor u heeft
betaald; Hij stierf in uw plaats. U kunt dankbaar zijn en gelukkig.
Twijfel niet aan de vergeving van God als u uw zonden hebt
beleden en het resolute besluit hebt genomen deze op zij te zetten.
Vindt u het moeilijk om vriendelijk voor uw echtgenoot te zijn,
kiest u ervoor egoïstisch te zijn als u om een gunst wordt gevraagd, vind u het moeilijk om eerlijk te zijn in de kleine dingen,
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of verdoet u uw kostbare tijd op het Internet of een sociaal
netwerk? Het is niet genoeg om een beetje hier en daar te verbeteren. God wil ons elke dag van ons eigen-ik en de macht van de
duisternis bevrijden. Onze eigen gedachten zijn pervers en ook
onze handelingen zijn op onszelf gericht. God alleen is in staat
om de controle over te nemen en ons de overwinning te geven
door de leiding van Zijn Heilige Geest in gerechtigheid en vrede.
De Heer wacht op de volledige overgave van Zijn
“Zie, hoe groot is de liefde
kinderen. Hij wil dat zij
Hem hun hart, tijd en
die de Vader ons gegeven
kracht geven, zodat hun
heeft: dat wij kinderen van
leven en karakter totaal
God worden genoemd.
omgevormd kunnen worDaarom kent de wereld
den. Moge God ons Zijn
ons niet, omdat zij
genade verlenen opdat deHem niet kent.”
ze boodschap wordt uitgeleefd en verkondigd in de
1 Johannes 3:1.
gehele wereld en het einde
dan zal komen. Amen. GL

3e lezing – zondag, 3 december 2017

VOLMAAKTE GEHOORZAAMHEID
IN CHRISTUS
Door Roland de la Paz – Filippijnen
“Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen
als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt
worden.” Romeinen 5:19.
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D

it jaar herdenken wij een zeer belangrijke gebeurtenis in de
geschiedenis van de Protestantse Reformatie. Het is 500
jaar geleden sinds Maarten Luther zijn 95 stellingen werden
geplaatst op de deur van de slotkerk in Wittenberg, Duitsland.
Hij is één van de vooraanstaande hervormers, wiens leven en
leringen het studeren waard zijn.
Maarten Luther (10 november 1483 - 18 februari 1546) was een
Augustijnse monnik, Duitse professor in de theologie, componist
en priester, en ook een baanbrekend figuur in de Protestantse
Reformatie.
“Maarten Luther was één van de belangrijkste hervormers die
door God werden uitgekozen om de kerk uit de duisternis van het
pausdom naar het licht van een zuiverder geloof te leiden. Hij was
ijverig, enthousiast en toegewijd. Hij vreesde alleen God en
beschouwde de Bijbel als de enige grondslag voor het christelijk
geloof. Hij was de man aan wie zijn tijd dringend behoefte had.
Hij werd door God uitgekozen om de kerk te hervormen en de
wereld te verbeteren.” –De grote strijd, blz. 112.

Luthers leringen en de rooms-katholieke kerk

Luther kwam tot het afwijzen van een aantal leerstellingen en praktijken van de rooms-katholieke kerk. Hij maakte sterk bezwaar
tegen het naar zijn begrip, katholieke standpunt over aflaten – dat
vrijheid van de straf van de zonde kon worden gekocht met geld.
Luther stelde een academische discussie voor over de uitoefening
en doeltreffendheid van de aflaten in zijn 95 stellingen uit 1517.
Zijn weigering om al zijn geschriften te verwerpen op bevel van
Paus Leo X in 1520 en de Heilige Roomse keizer Karel V op de
Rijksdag van Worms in 1521, resulteerde in zijn excommunicatie
door de paus en de vogelvrij verklaring door de keizer.
“Hij verkondigde aan zijn toehoorders dat zij individueel in
Christus moeten geloven als zij verlossing zouden willen verkrijgen door Hem; geen priester of paus kon de plaats van de goddelijke Bemiddelaar innemen. Zij die tot Jezus kwamen als berouwvolle, gelovige zondaars, zouden vergeving en vrede vinden en
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Zijn gerechtigheid toegerekend krijgen. Heiligmaking is de vrucht
van geloof, wiens vernieuwende kracht de ziel verandert naar het
beeld van Christus. Het was door geloof in de gekruisigde
Verlosser dat zielen gered werden in de tijd van de apostelen;
alleen door datzelfde geloof konden zielen gered worden in de
dagen van Luther. Hij leerde het volk dat zij berouw moesten
uitoefenen naar God toe, Wiens heilige wet zij overtreden hadden,
en geloof in Christus, Wiens bloed verzoening kon doen voor hun
zonden.
Hij liet hen zien dat allen die oprecht boetvaardig waren ernstig
zouden bidden voor goddelijke hulp om hun kwaadaardige neigingen te bestrijden en ook drukte hij hen op het feit dat de oprechtheid van hun gebeden aan de dag zou worden gelegd door de
energie van hun inspanningen om gehoorzaam te zijn aan de wet
van God.” –Signs of the Times, 7 juni 1883, blz. 16.
Laten wij, door zijn argumenten te gebruiken tegen de tradities
en dogma’s in zijn tijd, zijn leringen vergelijken met de Bijbel
en de verklaringen van de Getuigenissen over de gerechtigheid
van Christus.
De gerechtigheid van Christus

Het begrijpen van de gerechtigheid van Christus en hoe wij
gehoorzaamheid geven die aanvaardbaar is voor God, is uiterst
belangrijk voor onze verlossing. Zonder de gerechtigheid van
Christus is het onmogelijk voor de mens om Gods heilige wet te
gehoorzamen.
“Gerechtigheid is heiligheid, gelijkheid aan God; en ‘God is
liefde.’ 1 Johannes 4:16. Het is overeenstemming met de wet
van God; want ‘al Uw geboden zijn gerechtigheid.’ Psalm
119:172. Gerechtigheid is liefde en liefde is het licht en leven
van God. De gerechtigheid van God is belichaamd in Christus.
Wij ontvangen gerechtigheid door Hem aan te nemen.
Niet door pijnlijk zwoegen of vermoeiende arbeid, niet door
gaven of offeranden wordt de gerechtigheid verkregen; maar zij
wordt om niet gegeven aan iedere ziel die hongert en dorst om
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haar te ontvangen. ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij
die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ... zonder geld en zonder
prijs.’ Jesája 55:1. ‘Hun recht (is) van Mijnentwege, luidt het
woord des Heren.’ Jesája 54:17, en: ‘Dit is Zijn naam, waarmede
men Hem zal noemen: de Here onze gerechtigheid.’ Jeremía
23:6.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 23.
Toegerekende en verleende gerechtigheid

Als we deze belangrijke onderwerpen betreffende onze verlossing
overdenken, krijgen we een helderder beeld van hoe God de mens
redt. De geïnspireerde pen schreef: “De gerechtigheid, waardoor
wij worden gerechtvaardigd, wordt toegerekend; de gerechtigheid, waardoor wij worden geheiligd, wordt toebedeeld. De eerste
is onze aanspraak op de hemel, de tweede is onze geschiktheid
voor de hemel. [...] Als de berouwvolle zondaar, verbrijzeld voor
Gods aangezicht, Christus’ verzoeningswerk voor hem begint te
onderscheiden, en hij aanvaardt deze verzoening als zijn enige
hoop in dit leven en het toekomende, dan zijn zijn zonden vergeven. Dit is rechtvaardiging door het geloof.
Heiligmaking is niet een werk van een ogenblik, van een uur of
van een dag, maar het is een werk voor het hele leven. Heiligmaking wordt niet verkregen door een vluchtig gevoel van geluk,
maar het is het gevolg van een gedurig afsterven van de zonde en
een standvastig leven voor Christus. De verkeerde eigenschappen
kunnen niet recht gemaakt worden, noch kan een hervorming in
het karakter tot stand komen door zwakke pogingen, die zo nu en
dan worden aangewend. Alleen door een langdurige, volhardende
inspanning en een strenge discipline in een aanhoudende strijd,
zullen wij overwinnen. [...]
Zoiets als een ogenblikkelijke heiligmaking bestaat niet. De
ware heiligmaking is een dagelijkse arbeid, die duurt zolang het
leven duurt.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 116.
“Terwijl God rechtvaardig zijn kan en toch de zondaar rechtvaardigen kan door de verdiensten van Christus, kan niemand
zijn ziel bedekken met de klederen van Christus’ gerechtigheid,
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terwijl hij doorgaat met het praktiseren van bewuste zonde of de
plichten, die hem bekend zijn, nalaat. God verlangt een volledige overgave van het hart voordat rechtvaardigmaking plaats
kan vinden, en opdat de mens rechtvaardiging kan behouden,
dient er voortdurend gehoorzaamheid te zijn door een actief,
levend geloof dat door liefde werkt en de ziel zuivert.” –Selected
Messages, boek 1, blz. 366.
Wat God vereist

Elke belofte van God bevat een overeenkomstige eis. Hij beproefde Adams’ trouw en gehoorzaamheid om te bepalen of hij
in Eden zou blijven en heerschappij zou hebben over alle schepselen. Hij had toegang tot de boom des levens, hij communiceerde van aangezicht tot aangezicht met zijn Schepper en hij
genoot van het gezelschap van de heilige engelen.
Het Griekse woord “gehoorzaamheid” is hupakoé (hoe-pak-o-éé)
wat ook verwijst naar ‘naleving’ en ‘onderwerping’. Om volmaakt gehoorzaam te zijn, is daarom vereist dat het eigen-ik
geheel onderworpen wordt.
“Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met
Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één
met Zijn geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen.
Wij leiden Zijn leven.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 191 .
“God vereist van ons volmaakte gehoorzaamheid. Wij behoren
ons te zuiveren gelijk Hij zuiver is. Door het houden van Zijn geboden, behoren wij onze liefde te openbaren aan de Hoogste
Heerser van het universum. En de Heer heeft ons niet in onwetendheid gelaten betreffende Zijn wet.” –Review and Herald, 27
september 1906.
God verlangde van Adam volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn
wet. Evenzo verlangt Hij van ieder persoon gerechtigheid zonder
enig gebrek in Zijn ogen. Hij maakt het mogelijk voor ons om aan
Hem te geven al wat Zijn wet verlangt – door dat geloof dat
Christus’ gerechtigheid dagelijks in praktijk brengt. Door de trans- 34 -

formerende genade van Christus, zullen Zijn kinderen gehoorzaam
zijn aan al Gods eisen.
“Ware heiligmaking komt tot uiting in een bewust ontzag voor
alle geboden van God, in een zorgvuldige verbetering van elk
talent, in een omzichtige gesprekstrant, door in iedere daad de
zachtmoedigheid van Christus te openbaren (RH 5 okt. 1886)”
–Bijbelkommentaar, blz. 556.
“Dit is de ware beproeving – het doen van de woorden van
Christus. En het is het bewijs van de liefde van de menselijke
vertegenwoordiger tot Jezus, en hij die Zijn wil doet, geeft aan
de wereld het praktische bewijs van de vrucht die hij manifesteert in zijn gehoorzaamheid, reinheid en heiligheid van
karakter.” –Faith and Works, blz. 113.
Dagelijkse transformatie

Wij hebben een levend geloof nodig, omdat geloof en werken
samengaan; geloof en werken zijn gemengd. Zoals het lichaam
zonder de geest dood is, zo is geloof zonder werken ook dood.
Jakobus 2:26. Christus vereist – en verschaft – volmaakte gehoorzaamheid en gerechtigheid zonder gebrek.
“Om de eisen van de wet te vervullen, moet ons geloof de gerechtigheid van Christus vastgrijpen en het aanvaarden als onze gerechtigheid. Door eenheid met Christus, door het aannemen van
Zijn gerechtigheid door het geloof, zijn wij geschikt om de werken van God te doen, om medearbeiders te zijn met Christus. Als
u bereid bent om mee te drijven met de stroom van het kwaad en
niet meewerkt met de hemelse vertegenwoordigers in het voorkómen van overtreding binnen uw gezin en in de gemeente, zodat
eeuwige gerechtigheid binnengebracht kan worden, dan heeft u
geen geloof. Geloof werkt door liefde en reinigt de ziel. Door
geloof werkt de Heilige Geest in het hart om daarin heiligheid te
bewerkstelligen; maar dit kan niet gedaan worden tenzij dat de
mens met Christus samenwerkt. Wij kunnen alleen geschikt worden gemaakt voor de hemel als de Heilige Geest aan het hart
werkt; omdat wij Christus’ gerechtigheid als geloofsbrief tot onze
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beschikking moeten hebben indien wij toegang tot de Vader
willen vinden. Om de gerechtigheid van Christus te kunnen bezitten, moeten wij dagelijks veranderd worden door de invloed
van de Geest, om een deelhebber te zijn van de goddelijke natuur.
Het is het werk van de Heilige Geest om de smaak te verhogen,
het hart te heiligen en om de gehele mens te veredelen.” –Selected
Messages, vol. 1, blz. 374.
Samenwerken met God

Toen Jezus naar deze wereld kwam, liet Hij Zijn volmaakte gehoorzaamheid zien door volledige samenwerking met Zijn Vader.
In alle aspecten van het leven moeten wij groeien in Christus door
Zijn genade en liefde.
“De mens dient samen te werken met God en elke kracht gebruiken naar zijn door God gegeven vaardigheid. Hij behoort niet
onwetend te zijn in wat de juiste praktijken zijn in het eten en
drinken en alle gewoontes van het leven. Het is de bedoeling
van de Heer dat Zijn menselijke vertegenwoordigers in ieder
aspect zullen handelen als rationele, verantwoordelijke schepselen…
We kunnen het ons niet veroorloven om een lichtstraal die God
heeft gegeven te verwaarlozen. Traag te zijn in ons handelen in
die dingen die zorgvuldigheid vereisen, betekent een zonde begaan. De menselijke vertegenwoordiger dient met God samen te
werken, en de hartstochten beneden te houden, die onderworpen
zouden moeten zijn. Om dit te doen moet hij in zijn gebeden
naar God onvermoeibaar zijn, altijd genade verkrijgen om zijn
geest, humeur en handelen te beheersen. Door de verleende
genade van Christus kan hij in staat zijn om te overwinnen.”
–Selected Messages, boek 1, blz. 380, 381.
“Degene die hemel probeert te bereiken door zijn eigen werken in
het houden van de wet probeert het onmogelijke. De mens kan
niet worden gered zonder gehoorzaamheid, maar zijn werken
zouden niet van hemzelf moeten zijn. Christus zou in hem het
willen en het werken moeten bewerkstelligen van Zijn welbe- 36 -

hagen. De inspanning die de mens doet met zijn eigen kracht om
verlossing te verkrijgen, wordt vertegenwoordigd door het offer
van Kaïn. Al wat de mens doet zonder Christus is vervuild met
zelfzucht en zonde, maar dat wat bewerkstelligd is door geloof is
aanvaardbaar voor God. Wanneer wij proberen de hemel te verkrijgen door de verdiensten van Christus, maakt de ziel vooruitgang. Door naar Jezus te kijken, kunnen wij gaan van kracht tot
kracht, van overwinning tot overwinning, want door Christus
heeft de genade van God onze verlossing volledig uitgewerkt.”
–Selected Messages, boek 1, blz. 364.
“Laat geen mens het idee naar voren brengen dat de mens weinig of niets te doen heeft in het grote overwinningswerk, want
God doet niets voor de mens zonder zijn samenwerking. Zeg
ook niet dat nadat u van uw kant alles gedaan heeft wat u kon,
dat dan Jezus u zal helpen. Christus heeft gezegd: ‘Zonder Mij
kunt u niets doen.’ Johannes 15:5. [...]
Laat nooit de indruk achter op de geest dat er weinig of niets te
doen is aan de kant van de mens, maar leer de mens liever om
samen te werken met God, zodat hij succesvol kan zijn in het overwinnen. Laat niemand zeggen dat uw werken niets te maken
hebben met uw rang en positie voor God. In het oordeel zal het
vonnis, dat wordt uitgesproken, zijn aan de hand van wat gedaan is,
of wat niet gedaan is. Matthéüs 25:34-40.” –Selected Messages,
boek 1, blz. 381.
Kijk naar Jezus

“Door naar Christus te kijken, zullen wij zien dat Zijn liefde
zonder weerga is, dat Hij de plaats heeft ingenomen van de schuldige zondaar en hem Zijn vlekkeloze gerechtigheid heeft toegerekend. Wanneer de zondaar zijn Verlosser ziet sterven aan het
kruis onder de vloek van de zonde in zijn plaats, zal het aanschouwen van deze vergevende liefde, liefde opwekken in zijn hart. De
zondaar heeft Christus lief, omdat Christus hem eerst heeft liefgehad en liefde is de vervulling van de wet. De berouwvolle ziel
wordt zich ervan bewust dat God ‘getrouw en rechtvaardig’ is ‘dat
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Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9) De Geest van God werkt in de ziel van de
gelovige, en maakt het mogelijk voor hem van de ene lijn van
gehoorzaamheid naar de andere voorwaarts te gaan, verder reikend van kracht naar grotere kracht, en van genade tot genade in
Jezus Christus.” –Selected Messages, boek 1, blz. 374, 375 .
“In alles zocht Christus eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; en hetgeen Hij deed, draagt Hij Zijn volgelingen op
te doen. Dit voorbeeld gaf Hij aan de mensheid dat zij in Zijn
kracht de gehoorzaamheid konden geven welke God vereist en
aan het einde zichzelf volmaakt kunnen presenteren voor Zijn
troon. Hij was één met de Vader. Zijn leven was een vervulling
van de wet, een voortdurende gehoorzaamheid aan Gods geboden.” –Review and Herald, 2 oktober 1900.
Gods wet is volmaakt

“De hele wereld zal geoordeeld worden door deze wet. Het reikt
zelfs tot de intenties en doelen van het hart, en vereist zuiverheid
in de meest geheime gedachten, verlangens en neigingen. Het
vereist van ons God boven alles lief te hebben, en onze naaste
als onszelf. Zonder de uitoefening van deze liefde, is de grootste
belijdenis van het geloof slechts hypocrisie. God vordert van
iedere ziel van het menselijke gezin volmaakte gehoorzaamheid
aan Zijn wet. “Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal
struikelen, die is schuldig geworden aan alle.” Jakobus 2:10
“De geringste afwijking van deze wet, door verwaarlozing of bewuste overtreding, is zonde en elke zonde stelt de zondaar bloot
aan de toorn van God. Het hart dat niet vernieuwd is zal de beperkingen van de wet van God haten en zal ernaar streven haar
heilige eisen te verwerpen. Ons eeuwig welzijn hangt af van een
juist begrip van de wet van God, een diepe overtuiging van haar
heilig karakter en een bereidwillige gehoorzaamheid aan haar vereisten. Mannen en vrouwen moeten overtuigd worden van zonde
voor zij hun behoefte aan Christus voelen. Zij die de wet van God
onder de voeten treden, hebben de enige manier om de zonde te
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definiëren aan de zondaar verworpen. Zij doen het werk van de
grote misleider.” –Signs of the Times, 3 maart 1881.
Gehoorzaamheid door geloof brengt gerechtigheid in ons leven

“Als we ons leven absoluut gehoorzaam maken aan Gods wet, en
God beschouwen als onze voornaamste Gids; wanneer we ons
vastklemmen aan Christus als onze hoop op gerechtigheid, zal God
voor ons werken. Dit is gerechtigheid door geloof, een gerechtigheid die verborgen is in een mysterie waarvan de wereldling niets
weet en wat hij niet kan begrijpen. Drogredenen en twist volgen in
het spoor van de slang, maar de geboden van God openen voor ons,
als we ze ijverig bestuderen en in praktijk brengen, de gemeenschap met de hemel en maken dat we het ware van het valse onderscheiden. Deze gehoorzaamheid openbaart ons de goddelijke wil
en brengt in ons leven de gerechtigheid en de volmaaktheid die
zichtbaar waren in het leven van Christus (MS 43, 1907).”
–Bijbelkommentaar, blz. 64.
“Innerlijke gerechtigheid blijkt uit uiterlijke gerechtigheid. Hij
die innerlijk rechtvaardig is, kent geen hardheid van hart en is
niet gevoelloos. Elke dag groeit hij dichter naar het beeld van
Christus toe. Hij gaat voort van kracht tot kracht. Hij die door de
waarheid geheiligd wordt, beheerst zichzelf. Hij gaat net zolang
in de voetstappen van Christus, totdat genade overgaat in heerlijkheid. (1 Petrus 1:7 en 5:10).” –Boodschappen aan jonge
mensen, blz. 32.
Het naleven van de gezondheidswetten

De gerechtigheid van Christus wordt ook geopenbaard in de gehoorzaamheid van de mens tot de natuurlijke wet; hij zal God
eren met zijn lichaam en geest. Hij zal zichzelf niet verontreinigen, wetende dat zijn lichaam de tempel van God is.
“... Gehoorzaamheid aan Gods vereisten [brengt] de gehoorzamen
... onder de wetten die het lichamelijk welzijn besturen. Zij die
gezond willen blijven, moeten hartstocht en eetlust ondergeschikt
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maken. Zij moeten niet toegeven aan de zinnelijke hartstochten
en onmatige eetlust, want ze moeten onder Gods leiding blijven
en hun fysieke, mentale en zedelijke krachten moeten zo verstandig gebruikt worden dat het lichaamsgestel in goede staat
blijft. Gezondheid, leven en geluk zijn het gevolg van gehoorzaamheid aan de natuurwetten die ons lichaam beheersen. Als
onze wil en ons leven in overeenstemming zijn met Gods wil en
leven; als we het welbehagen doen van onze Schepper, zal Hij
het menselijk organisme in goede staat doen zijn, en de zedelijke, mentale en lichamelijke krachten herstellen, zodat Hij door
ons kan werken tot Zijn eer. Zijn genezende kracht is steeds
openbaar in ons lichaam. Als we met Hem samengaan in dit
werk, zijn gezondheid en geluk, vrede en bruikbaarheid zekere
resultaten (MS 151, 1901).” –Bijbelkommentaar, blz. 64.
Gods voorzienigheid

“De Heer heeft alle voorzieningen getroffen, waardoor de mens
volledige en vrije verlossing kan hebben en volkomen in Hem kan
zijn. God heeft de bedoeling, dat Zijn kinderen de heldere stralen
van de Zon van de gerechtigheid zullen hebben, zodat allen het
licht van de waarheid mogen ontvangen. God heeft tegen oneindige
kosten gezorgd voor de verlossing van de wereld, namelijk door
het schenken van Zijn eniggeboren Zoon. De apostel vraagt: ‘Hoe
zal Hij Die zelfs Zijn eigen
Zoon niet gespaard, maar
“Heb de wereld niet lief
voor ons allen overgegeven
en ook niet wat
heeft, ons ook met Hem niet
in de wereld is.
alle
dingen
schenken?’
(Romeinen 8:32) Als we dan
Als iemand de wereld
niet gered worden, zal de fout
liefheeft, is de liefde
niet bij God liggen maar aan
van de Vader
onze kant, omdat we hebben
niet in hem.”
nagelaten om samen te wer1 Johannes 2:15.
ken met de hemelse instrumenten. Onze wil is niet
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samengevallen met Gods wil. –RH, 1 november 1892 (1SM 375).”
–Geest, Karakter, en Persoonlijkheid, blz. 479.
Mag God ons – terwijl wij een nieuw jaar ingaan – voortdurend
versterken door Zijn Geest om Zijn gerechtigheid en vreugde te
verkrijgen bij het Hem gehoorzamen en dienen. Amen. GL

4e lezing – dinsdag, 5 december 2017

DE RELATIE TUSSEN GELOOF EN WERKEN
Door Rafael (Felipe) Acuña Sanchez, Costa Rica

G

eloof dient altijd gepaard te gaan met werken, omdat werken
de vrucht is van geloof. Jakobus 2:14-24 zegt ons: “Wat
voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof
heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek
zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen
zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u
zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut
heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in
zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik
heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal
u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is
en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij
sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder
de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken
gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde?
Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat
door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is
vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot
gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God ge-
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noemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd
wordt en niet alleen uit geloof.”
“Maar hebben goede werken geen echte waarde? Wordt de zondaar die elke dag zondigt, door God even goedgunstig beschouwd als degene die door geloof in Christus in alle oprechtheid tracht te werken? De Schrift antwoordt: ‘Zijn maaksel
zijn wij, in Christus geschapen om goede werken te doen die
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’
De Here heeft in Zijn goddelijke schikking door Zijn onverdiende gunst verordineerd dat goede werken hun loon zullen
vinden. Wij worden alleen door de verdiensten van Christus
aanvaard; de daden van barmhartigheid die wij verrichten, zijn
de vruchten van het geloof. Deze worden ons ten zegen, want de
mensen worden vergolden overeenkomstig hun werken. Het is
de geur van de verdiensten van Christus die onze goede werken
voor God aanvaardbaar maken en genade stelt ons in staat de
werken te doen waarvoor Hij ons beloont. Onze werken hebben
van zichzelf geen verdienste. Als wij alles hebben gedaan wat
wij mogelijkerwijze konden doen, moeten wij onszelf beschouwen als nutteloze dienstknechten. Wij verdienen geen dank van
God. Wij hebben alleen maar gedaan wat onze plicht was om te
doen en onze werken konden niet zijn gedaan in de kracht van
onze zondige natuur.” –Bijbelkommentaar, blz. 376.
Op deze wijze vertelt de Bijbel ons dat geloof hand in hand
samen gaan met handelen. “ ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven,
dat Hij is, en een Beloner is van hen, die Hem zoeken.’
Hebreeën 11:6. Er zijn velen in de christelijke wereld die beweren dat alles wat nodig is voor verlossing is om geloof te hebben; werken zijn niets, geloof is het enige wat essentieel is.
Maar Gods Woord vertelt ons dat geloof zonder werken dood is,
alleen staand. Velen weigeren Gods geboden te gehoorzamen,
maar maken van geloof een groot punt. Maar het geloof dient
een fundament te hebben.
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Gods beloften worden gedaan op grond van voorwaarden. Indien
wij Zijn wil doen, indien wij in de waarheid wandelen, dan kunnen wij vragen wat wij willen, en het zal ons gedaan worden.
Terwijl wij ernstig trachten gehoorzaam te zijn, zal God onze
smeekbeden horen; maar Hij zal ons niet zegenen in ongehoorzaamheid. Als we ervoor kiezen om Zijn geboden niet te gehoorzamen, mogen we roepen: ‘Geloof, geloof, heb slechts
geloof’, maar het antwoord zal komen van het gewisse Woord
van God, dat ‘geloof zonder de werken dood is’ (Jakobus 2:20).
Zo’n geloof zal slechts als ‘een klinkend metaal, of luidende
schel’ zijn. Om de voordelen van Gods genade te verkrijgen, dienen wij ons deel te doen; we moeten getrouw arbeiden en vrucht
dragen die tegemoetkomen aan onze bekering. [...]
Geloof en werken zullen ons in balans houden en ons succesvol
maken in het werk van het volmaken van een christelijk karakter. Jezus zegt: ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere!
zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de
wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Matthéüs 7:21).
Sprekend van tijdelijk voedsel zei de apostel: ‘Want ook toen
wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet
wil werken, hij ook niet zal eten.’ (2 Thessalonicensen 3:10).
Dezelfde regel is van toepassing op onze geestelijke voeding;
indien iemand het eeuwig brood des levens wil hebben, laat hij
er dan moeite voor doen om het te verkrijgen.
We leven in een belangrijke en interessante periode van deze wereldgeschiedenis. We hebben meer geloof nodig dan we tot nu toe
gehad hebben; we hebben van bovenaf een stevigere greep nodig.
Satan werkt met alle macht om de overwinning over ons te verkrijgen, want hij weet dat hij maar een korte tijd heeft om te
kunnen werken. Paulus had vrees en beven bij het bewerkstelligen van zijn verlossing; en zouden wij niet moeten vrezen dat
een belofte ons wordt onthouden, dat een van ons daaraan tekortschiet, en wij ons onwaardig tonen voor het eeuwige leven? We
dienen te waken en te bidden, en met pijnlijke inspanning ernaar
streven om bij de poort naar binnen te gaan. [...]
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Terwijl we in overeenstemming dienen te zijn met Gods wet,
worden wij niet gered door de werken van de wet, maar we
kunnen niet gered worden zonder gehoorzaamheid. De wet is de
norm waarmee het karakter wordt gemeten. Maar we kunnen onmogelijk het gebod van God houden zonder de vernieuwende
genade van Christus. Jezus alleen kan ons reinigen van alle zonden. Hij redt ons niet door de wet, en zal ons niet redden in ongehoorzaamheid aan de wet.
Onze liefde voor Christus zal in verhouding staan tot de diepte van
onze overtuiging van zonde, en door de wet is de kennis van
zonde. Maar zoals we onszelf zien, laten we wegkijken naar Jezus,
die Zichzelf voor ons heeft gegeven, om ons van alle ongerechtigheid te verlossen. Houdt door het geloof vast aan de verdiensten
van Christus, en het zielenreinigende bloed zal worden toegepast.
Hoe duidelijker we de kwaden en gevaren zien waaraan we zijn
blootgesteld, hoe dankbaarder we zullen zijn voor de bevrijding
door Christus. Het evangelie van Christus geeft de mensen geen
vergunning om de wet te breken, want het was door overtreding
dat de sluizen der weeën over onze wereld werden geopend.
Vandaag is zonde hetzelfde kwaadaardige ding dat het in de tijd
van Adam was. Het evangelie belooft de genade van God niet aan
iedereen die in onboetvaardigheid Zijn wet verbreekt. De verdorvenheid van het menselijke hart, de schuld van de overtreding, de
verwoesting van de zonde, worden allemaal duidelijk gemaakt
door het kruis waar Christus voor ons een ontsnappingsroute heeft
bewerkstelligd. [...]
Wij zijn medearbeiders samen met God. U dient niet in traagheid te
zitten, wachtend op een geweldige gelegenheid, om een groot werk
te doen voor de Meester. U moet niet de plicht verwaarlozen die
direct op uw pad ligt, maar u dient de kleine kansen die om u heen
zijn, verbeteren....” –Faith and Works, blz. 47, 49, 95, 96, 47.
Gehoorzaamheid komt alleen uit het geloof, omdat het de vrucht
ervan is. Geloof, aan de andere kant, is altijd het natuurlijke resultaat van iets anders. Jezus zei: “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de
rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok
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blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de
ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt u niets doen.” Johannes 15:4, 5.
Wanneer het echt is, is gehoorzaamheid natuurlijk en spontaan, niet
gedwongen.
In Schreden naar Christus, blz. 72 (hoofdstuk ‘De proef’) wordt
ons gezegd dat gehoorzaamheid de vrucht van geloof is; daarom
is het een het gevolg van het ander.
“Blijf in Mij, en Ik in u.” Dit betekent om Christus in u te hebben,
of om een relatie met Hem te hebben, om met Hem te zijn elk
moment van uw leven. De geïnspireerde pen vertelt ons dat we
elke dag minstens een uur zouden moeten mediteren over het
leven van Christus en vooral over de laatste taferelen van Zijn
leven. Het woord ‘blijven’ betekent vertoeven, zoals de twee
mannen op de weg naar Emmaüs tegen de Vreemdeling zeiden:
“Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. ...”
Lukas 24:29.
Volgens het boek Lukas liepen twee mannen naar Emmaüs. Zij
waren diep bedroefd en teleurgesteld, terwijl ze bespraken wat
er zojuist was gebeurd. Een Vreemdeling naderde hen, luisterde
naar hen en gaf uitleg. Op een of andere manier voelden zij zich
vrijmoedig en vroegen Hem te blijven. Hun geloof en hoop begon
te herleven. Een van hen, Cleopas, wordt met naam genoemd,
terwijl de ander niet. Misschien dat ook u net als de discipelen op
een punt bent aangekomen waar u uw geloof en hoop hebt
verloren en, net als Cleopas, u niet ziet dat Jezus naast u is. Maar
indien u Hem vraagt om bij u te blijven, zullen uw ogen geopend
worden, en zult naar Jeruzalem snellen om te getuigen van Zijn
liefde. Echter, alleen indien Hij in u blijft zult u zien dat uw
geloof zich ontwikkelt en door liefde werkt, gebaseerd op een
persoonlijke ontmoeting met Christus.
Jezus zegt dat als we in Hem blijven, wij veel vrucht zullen
dragen; maar zonder Hem kunnen wij niets doen, dus wat houdt
dat in? De passage vertelt ons dat we niets kunnen doen om
vrucht te dragen, terwijl aan de andere kant wordt gezegd: “Ik
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vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.”
Filippensen 4:13 [SVV]
Twee dingen zijn noodzakelijk in het christelijk leven. Het ene
is om Christus te vinden, en het andere is om in Hem te blijven.
Hoe kan iemand dat doen? Op dezelfde wijze dat iemand Hem
vond, is alles door het geloof en het resultaat van geloof – de
middelen van de geestelijke gemeenschap.
“De mens dient samen te werken met God, waarbij elke kracht
gebruikt wordt volgens zijn door God gegeven vermogen. Hij
dient niet onwetend te zijn over wat goede praktijken zijn in eten
en drinken, en in alle gewoontes van het leven. De Heer beoogt
dat Zijn menselijke vertegenwoordigers in elk opzicht als
rationele, aansprakelijke wezens zullen optreden.
We kunnen het ons niet veroorloven om een lichtstraal die God
heeft gegeven te verwaarlozen. Traag te zijn in ons handelen in
die dingen die zorgvuldigheid vereisen, betekent een zonde
begaan. De menselijke vertegenwoordiger dient met God samen
te werken, en de hartstochten beneden te houden, die onderworpen zouden moeten zijn. Om dit te doen moet hij in zijn gebeden
naar God onvermoeibaar zijn, altijd genade verkrijgen om zijn
geest, humeur en handelen te beheersen. Door de verleende genade van Christus kan hij in staat zijn om te overwinnen. Een
overwinnaar zijn betekent meer dan velen veronderstellen dat het
betekent. [...]
Maar alhoewel Christus alles is, dienen wij een ieder te inspireren
tot onvermoeibare zorgvuldigheid. Wij dienen te streven, te strijden, met de dood te worstelen, te waken, te bidden, opdat wij niet
door de sluwe vijand worden overwonnen. Want de kracht en de
genade waarmee we dit kunnen doen, komt van God, en we
moeten te allen tijde op Hem vertrouwen, Die in staat is allen tot
het uiterste te redden die door Hem tot God komen. Laat nooit de
indruk in de gedachte achter dat er weinig of niets te doen is van
de kant van de mens; maar leer veeleer de mens om samen te
werken met God, dat hij succesvol kan zijn om te overwinnen.
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Laat niemand zeggen dat uw werken niets te maken hebben met
uw rang en positie voor God. In het oordeel wordt het vonnis uitgesproken overeenkomstig wat gedaan is of wat ongedaan is
gelaten (Matthéüs 25:34-40). [...]
Een ieder die een beseffend gevoel heeft van wat het betekent
om een christen te zijn, zal zich zuiveren van alles wat verzwakt
en vervuilt. Alle gewoonten van zijn leven zullen in harmonie
gebracht worden met de eisen van het Woord der waarheid en
hij zal niet alleen geloven, maar zal zijn eigen redding uitwerken
met angst en beven, terwijl hij zich onderwerpt aan de vorming
door de Heilige Geest. –The Review and Herald, 6 maart 1888.
Wanneer het in het hart zit om God te gehoorzamen, wanneer
inspanningen worden gedaan voor dit doel, aanvaardt Jezus deze
bereidheid en inspanning als de beste dienst van de mens, en Hij
vult het tekort aan met Zijn Eigen goddelijke verdienste. Maar
Hij zal degenen die beweren dat ze vertrouwen hebben in Hem
niet aanvaarden, en niettemin zijn zij ontrouw aan de geboden
van Zijn Vader. We horen veel over het geloof, maar we dienen
veel meer over de werken te horen. Velen bedriegen hun eigen
ziel door een gemakkelijke, meegaande godsdienst zonder kruis
uit te leven. Maar Jezus zegt: ‘Zo iemand achter Mij wil komen,
die verloochent zichzelf, en neemt zijn kruis op, en volgt Mij.’ ”
–(Signs of the Times, 16 juni 1890), boek 1, blz. 380-382.
Het is volstrekt duidelijk: Geloof zonder werken is dood. God
helpt ons om vooruit te gaan in ons leven en om Christus als
onze persoonlijke Verlosser te aanvaarden. Dit is mijn grote
wens voor ons allen. Amen. GL
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5e lezing – woensdag, 6 december 2017

CHRISTUS, HET MIDDELPUNT
VAN ONZE BOODSCHAP
Door Danilo Lopez Monterroso, Guatemala

D

e huidige toestand van de wereld is hopeloos en somber.
Elke dag, elke maand en elk jaar dat de geschiedenis van de
mensheid ingaat, voert een overvloed aan verslagen van geweld,
kwaad, pijn, zonde, ellende en de dood met zich mee waardoor
mensen zoeken naar een toevluchtsoord waar ze zekerheid kunnen vinden en vrede. Heersers komen en gaan met hun misleidende beloftes zonder de grote leegte in het hart van de mens te
vullen. Het is echter van het grootste belang om de huidige toestand van Gods volk te aanschouwen. Velen lopen op het smalle
pad; maar in hun pelgrimstocht klagen ze en mopperen over de
weg waar Hij hen geleid heeft, waarmee ze God beledigen. Ze
stoppen om na te denken over wat ze verloren en achtergelaten
hebben toen ze hadden besloten om hun leven aan Jezus te geven.
Helaas hebben ze het doel uit het oog verloren en dwalen ze
doelloos rond. Uw ervaring kan net zo zijn als de getrouwe
dienaren die alles achterlieten om door het geloof op het smalle
weg te wandelen, omdat zij – net als Mozes – hun ogen op de
Onzichtbare hielden. We lezen in het hoofdstuk over geloof in
Hebreeën 11:24-27 het volgende: “Door het geloof heeft Mozes,
toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de
dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever
met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een
ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de
smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in
Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft
hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de
koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.”
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Wat is de op Christus gecentreerde boodschap?

Er zijn velen die prediken zonder een boodschap te verkondigen.
We kunnen misschien de profetieën begrijpen en ontcijferen, de
kerkgeschiedenis, de leer en de principes goed begrijpen en weten
dat we leven aan het einde van de genadetijd; maar de grote vraag
die we onszelf moeten stellen is: Wat is het belangrijkste deel van
onze boodschap? Waarom heeft de boodschap die we prediken
geen draagkracht, zelfs als het in overeenstemming is met de
heilige Schrift? Het komt omdat de boodschappen zonder Christus
naar voren worden gebracht. Profetische inspiratie zegt het
volgende: “Maar welke stadium van het onderwerp ook naar voren
wordt gebracht, verhef Jezus als het middelpunt van alle hoop, ‘de
Wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.’
Openbaring 22:16.” –Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, blz 118.
Toen God het Adventvolk opriep om na het jaar 1844 de smalle
weg te bewandelen, gaf Hij hen een complete boodschap met
essentiële waarheden die de gemeente moest begrijpen en verkondigen. Zij hadden alles, maar ze werden erg wettisch. In 1888
stuurde God hen in Zijn genade een prachtige boodschap, op de
conferentie van Minneapolis. Zoals we in Psalm 118:22 lezen, was
en is Christus het fundament, het belangrijkste deel van de boodschap: “De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een
hoeksteen geworden.” (Psalm 118:22). Helaas waren er velen die
het fundamentele, centrale deel van deze boodschap afwezen –
“Christus onze gerechtigheid” – en vraagtekens begonnen te plaatsen bij zowel de boodschap alsook de boodschappers en beiden
bekritiseerden, waardoor onenigheid en scheiding plaatsvond. We
lezen de volgende uitspraak: “Sommige van onze broeders en
zusters hebben de vrees uitgesproken dat we te veel zullen stilstaan
bij het onderwerp van rechtvaardiging door het geloof, maar ik
hoop en bid dat niemand onnodig zal worden verontrust; want er
schuilt geen gevaar in het naar voren brengen van deze leer zoals
het in de Bijbel wordt uiteengezet. [...] De Heer heeft van Zichzelf
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gezegd te zijn ‘barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van
weldadigheid en waarheid.’
Verschillende mensen hebben mij geschreven en ge“Maar deze [tekenen]
vraagd of de boodschap
zijn beschreven, opdat u
van rechtvaardiging door
gelooft dat Jezus de
geloof de derde engelboodschap is, en ik heb geantChristus is, de Zoon van
woord: ‘Het is de derde
God, en opdat u, door te
engelboodschap in werkegeloven, het leven zult
lijkheid’ –(The Review and
hebben in Zijn Naam.”
Herald, 1 april 1890)
Johannes 20:31.
Selected Messages, boek 1,
blz. 372.
Christus onze gerechtigheid

“De derde engelboodschap roept op tot het naar voren brengen
van de Sabbat van het vierde gebod, en deze waarheid moet voor
de gehele wereld gebracht worden; maar het grote middelpunt
van aantrekking, Jezus Christus, mag niet uit de derde engelboodschap worden weggelaten. Voor velen die voor deze tijd in
het werk betrokken geweest zijn, is Christus secundair gemaakt,
en hebben theorieën en argumenten de eerste plaats gekregen.
De glorie van God die aan Mozes geopenbaard werd ten aanzien
van het goddelijke karakter is niet prominent gemaakt. En de
Heer zei tot Mozes: ‘Ik zal al Mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan.’ ‘Toen nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig,
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid,
en overtreding, en zonde vergeeft; Die de schuldige geenszins
onschuldig houdt.’ Éxodus 33:19; 34: 6, 7.
Er leek een sluier te zijn voor de ogen van velen die in het werk
zijn, zodat zij, wanneer zij de wet verkondigden, geen zicht gaven
op Jezus en niet verkondigd hebben dat, waar de zonde over- 50 -

vloedig was, de genade veel overvloediger is. Het is aan het kruis
van Golgotha dat barmhartigheid en waarheid elkaar ontmoeten,
waar gerechtigheid en vrede elkaar kussen. De zondaar moet
altijd naar Golgotha kijken; en met het eenvoudige geloof van een
klein kind moet hij rusten in de verdiensten van Christus, Zijn
rechtvaardigheid aanvaarden en in Zijn genade geloven.
Arbeiders in de zaak van de waarheid zouden de gerechtigheid
van Christus naar voren moeten brengen, niet als nieuw licht,
maar als kostbaar licht dat bij de mensen een tijd uit het oog is
verloren. Wij moeten Christus als onze persoonlijke Verlosser
accepteren, en Hij rekent ons in Christus de gerechtigheid van
God toe. Laten wij de waarheid herhalen en op de eerste plaats
stellen die Johannes heeft laten zien: ‘Hierin is de liefde, niet dat
wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.’
1 Johannes 4:10.
In de liefde van God is de meest wonderbaarlijke ader van
waardevolle waarheid geopend, en de schatten van de genade
van Christus zijn open voor de gemeente en de wereld. ‘Want
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ Johannes 3:16.
Welk een liefde is dit – welke wonderbaarlijke, ondoorgrondelijke liefde – dat ertoe zou leiden dat Christus voor ons stierf,
terwijl we nog zondaars waren! Wat een verlies is het voor de
ziel die de sterke aanspraken van de wet begrijpt, maar die toch
de genade van Christus niet begrijpt, die veel overvloediger is!
Het is waar dat de wet van God de liefde van God openbaart
wanneer het wordt verkondigd als de waarheid in Jezus; want bij
de gave van Christus voor deze schuldige wereld moet in ruime
mate worden stilgestaan. Het is geen wonder dat de harten niet
door de waarheid gesmolten zijn, wanneer het op een koude en
levenloze manier naar voren wordt gebracht. Geen wonder dat
het geloof in de beloften van God wankelt, wanneer de predikanten en arbeiders verzaakt hebben om Jezus in Zijn verhou- 51 -

ding tot de wet van God naar voren te brengen. Hoe vaak zouden zij de mensen verzekerd moeten hebben dat Hij ‘Die ook
Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, ... Hem voor ons allen
overgegeven [heeft], hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle
dingen schenken?’ Romeinen 8:32. ...”
Kijk naar het kruis

“Kijk naar het kruis van Golgotha. Het is een vaste belofte van de
onbeperkte liefde, de onmeetbare genade van de hemelse Vader.
O, dat allen zich toch mogen bekeren en hun eerste werken
mogen doen. Als de gemeenten dit doen, zullen ze God liefhebben boven alles en hun naasten als zichzelf.... Scheuringen
zullen dan genezen worden, de harde geluiden van strijd zullen
niet meer gehoord worden binnen de grenzen van Israël. Door de
genade die hen vrijelijk door God gegeven wordt, zal iedereen
proberen het gebed van Christus te beantwoorden, dat Zijn
discipelen één zouden zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Vrede,
liefde, genade en welwillendheid zullen de blijvende principes
van de ziel zijn. De liefde van Christus zal het thema van elke
tong zijn, en door de Waarachtige Getuige zal niet meer gezegd
worden: ‘Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten.’ Openbaring 2:4 .... In de eenheid van Christus’ gemeente
wordt bewezen dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft
gestuurd.”
Het elimineren van het farizeïsme en zelfgerechtigheid

Als Gods volk één is in de eenheid van Geest, zal alles van het
farizeïsme, alle zelfgerechtigheid, hetgeen de zonde van het Joodse
volk was, uit alle harten verdreven worden. Het voorbeeld van
Christus zal op elk individu van Zijn lichaam zijn, en Zijn volk
zullen nieuwe zakken zijn, waarin Hij Zijn nieuwe wijn kan gieten,
en de nieuwe wijn zal de zakken niet doen breken. God zal de
verborgenheid bekendmaken dat voor eeuwen is verborgen. Hij zal
bekend maken wat ‘de rijkdom der heerlijkheid van deze verbor- 52 -

genheid is onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop
der heerlijkheid.’ Kolossensen 1:27 (verzen 28, 29 ook aangehaald).”
Verstoken van de Heilige Geest

“Jezus kwam om de Heilige Geest aan de menselijke ziel te geven,
waardoor de liefde van God in het hart wordt uitgegoten; maar het
is onmogelijk om mensen te begiftigen met de Heilige Geest, die
vasthouden aan hun eigen ideeën, wier leerstellingen allemaal
stereotiep en onveranderlijk zijn, die wandelen naar de tradities en
geboden van de mensen, zoals de Joden deden in de tijd van
Christus. Ze waren overdreven precies in het bewaren van de
voorschriften van de gemeente, zeer streng in het volgen van hun
vormen, maar ze waren verstoken van levenskracht en religieuze
toewijding. Zij werden door Christus vertegenwoordigd als de
oude wijnzakken, die toen als flessen werden gebruikt. Het evangelie van Christus kon niet in hun harten geplaatst worden; want er
was geen ruimte om het te bevatten. Ze konden niet de nieuwe
zakken zijn, waarin Hij Zijn nieuwe wijn zou kunnen gieten.
Christus was genoodzaakt elders te zoeken dan onder de schriftgeleerden en de farizeeën voor zakken voor Zijn leer van waarheid
en leven. Hij moest mannen vinden die bereid waren om een wedergeboorte van het hart te ondergaan. Hij kwam om mensen
wedergeboren harten te geven. Hij zei: ‘Ik zal u een nieuw hart
geven.’ Maar de eigengerechtigden van die dag en van deze dag
hebben geen behoefte aan een nieuw hart. Jezus ging voorbij aan
de schriftgeleerden en de farizeeën, want ze voelden geen behoefte
aan een Verlosser. Ze waren innig verbonden met vormen en ceremonies. Deze diensten waren door Christus ingesteld; ze waren
vol levenskracht en geestelijke schoonheid; maar de Joden hadden
het geestelijke leven van hun ceremonies verloren en hadden zich
vastgeklampt aan de dode werken, nadat het geestelijk leven onder
hen uitgestorven was. Toen ze afweken van de eisen en geboden
van God, trachtten zij hetgeen ze verloren hadden te vervangen
door hun eigen eisen te vermenigvuldigen en strengere eisen te
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stellen dan God; en hoe stijver ze werden, hoe minder de liefde en
de Geest van God zich in hen manifesteerden. Christus zei tegen
de mensen: “De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gezeten op
de stoel van Mozes; Daarom, al wat zij u zeggen, dat u houden
zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want
zij zeggen het, en doen het niet. Want zij binden lasten, die zwaar
zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouders van de
mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. En al
hun werken doen zij, om door de mensen gezien te worden; want
zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun
klederen groot. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen; Ook de begroetingen
op de markten, en door de mensen genaamd te worden: Rabbi,
Rabbi!’ ‘Wee u, u Schriftgeleerden en Farizeeën, u geveinsden,
want u vertient de munt, en de dille, en de komijn, en u laat na het
zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en
het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.’ Matthéüs 23:2-7, 23.”
De getrouwe getuige doet de laatste oproep

“Het overblijfsel van de gemeente wordt geroepen om door een
ervaring te gaan die vergelijkbaar is met die van de Joden; en de
Waarachtige Getuige, Die in het midden van de zeven gouden
kandelaars loopt, heeft een plechtige boodschap aan Zijn volk
gegeven. Hij zegt: ‘Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde
hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal haastig tot u
komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien u zich
niet bekeert.’ Openbaring 2:4, 5.
De liefde van God is in de gemeente afgenomen, en als gevolg
hiervan is de liefde van het eigen-ik opnieuw actief geworden.
Met het verlies van liefde voor God kwam het verliezen van
liefde voor de broeders en zusters. De gemeente kan voldoen
aan alle beschrijvingen die van de gemeente te Éfeze worden
gegeven, maar toch mislukken in levende godsvrucht. Van hen
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zei Jezus: ‘Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat u de kwaden niet kunt verdragen; en dat u beproefd
hebt degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn
het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; En u hebt verdragen,
en hebt geduld; en u hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en bent
niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste
liefde hebt verlaten.’ Openbaring 2:2-4.
“Men dacht dat een wettische religie de juiste religie is voor deze
tijd. Maar dat is een vergissing. De berisping van Christus aan de
Farizeeën is van toepassing op degenen die hun eerste liefde uit
het hart hebben verloren. Een koude, wettische godsdienst kan
nooit zielen tot Christus leiden; want het is een liefdeloze religie,
zonder Christus. Wanneer vasten en gebeden worden uitgeoefend
in een zelfrechtvaardigende geest, zijn ze voor God een gruwel.
De plechtige vergadering voor aanbidding, de routine van de religieuze ceremonies, de externe vernedering, het opgelegde offer –
alles verkondigt aan de wereld het getuigenis dat de doener van
deze dingen zichzelf rechtvaardig acht. Deze dingen roepen de
aandacht van de waarnemer van strikte verplichtingen, en zegt:
Deze man heeft recht op de hemel. Maar het is allemaal bedrog.
Werken zullen ons geen toegang tot de hemel kunnen kopen. Het
enige grote Aanbod dat gedaan is, is overvloedig voor een ieder
die gelooft. De liefde van Christus zal de gelovige met nieuw
leven bezielen. Wie uit het water van de fontein van het leven
drinkt, zal gevuld worden met de nieuwe wijn van het koninkrijk.
Geloof in Christus zal het middel zijn waarbij de juiste geest
en motief de gelovige in beweging zal zetten, en alle goedheid en
hemelse gezindheid zullen voortvloeien uit hem die naar Jezus
kijkt, de overste Leidsman en Voleinder van zijn geloof. Kijk
omhoog naar God, kijk niet naar mensen. God is uw hemelse
Vader, Die meer dan gewillig is om geduldig uw zwakheden te
verdragen, te vergeven en te genezen. ‘En dit is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus,
Die U gezonden hebt.’ Johannes 17:3. Door op Christus te zien,
zal u veranderd worden, totdat u uw vroegere trots, uwe voormalig
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ijdelheid en zelfvertrouwen, uw zelfgerechtigheid en ongelovigheid zult haten. U zult deze zonden opzij zetten als een waardeloze
last en nederig, zachtmoedig, vertrouwend op God wandelen. U
zult liefde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, barmhartigheid en
elke andere genadegave uitdragen, die in het kind van God woont,
en zal uiteindelijk een plaats vinden tussen de geheiligden en de
heiligen.” –Selected Messages, boek 1, blz. 383-388.
We staan op het punt om weer een jaar af te sluiten, en de vragen
die we onszelf dienen te stellen zijn: Hoe is onze relatie met God?
Wandelen wij met Jezus? Hebben wij uit eigen ervaring begrepen
wat rechtvaardiging door het geloof is? Is Jezus het middelpunt van
ons leven, ons gezin, en onze gemeente? We kunnen ervaren wat
de twee discipelen deden op de dag van de wederopstanding, toen
ze naar het dorp Emmaüs liepen. Ze waren mismoedig, verdrietig,
ontmoedigd, ontdaan en hopeloos, en toen kwam een Vreemdeling
bij hen en begon een dialoog met hen over de gebeurtenissen die in
het weekend hadden plaatsgevonden. Zij herkenden Hem niet
omdat hun ogen gesluierd waren. Het is Jezus die naar ons komt en
ons op elk moment van ons leven troost geeft. Hij is het middelpunt van alles. Hij is Immanuël, God met ons, Die met ons wil
praten en vanavond bij ons blijft, in de geestelijke nacht die eraan
komt. Laat Hem niet gaan. Zeg evenals die discipelen: “Blijf bij
ons, want het is tegen de
avond en de dag is gedaald.
...” Lukas 24:29. En Hij
“Al wie belijdt dat Jezus
ging naar binnen om bij hen
de Zoon van God is,
te blijven. Blijf bij ons,
God blijft in hem,
Heer Jezus, met Uw geen hij in God.”
meente over de hele wereld.
1 Johannes 4:15.
Dit is onze wens en gebed.
Amen. GL
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6e lezing – vrijdag, 8 december 2017

GERECHTVAARDIGD DOOR HET GELOOF
Door Alfred Ngwenya, Zimbabwe
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God
door onze Heere Jezus Christus.” Romeinen 5:1.

R

echtvaardiging is Gods handelswijze om de schuld en straf
van de zonde teniet te doen terwijl tegelijkertijd een zondaar rechtvaardig wordt verklaard door het verzoenende offer
van Christus.

De toestand van de mens toen hij werd geschapen

God schiep de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Genesis
1:26. De Bijbel verklaart duidelijk dat God op Zijn wegen heilig
en rechtvaardig is. Nadat God alles had geschapen, was de verklaring: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was
zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen
geweest: de zesde dag.” Genesis 1:31.
Dit betekent dat ook de mens zuiver en rechtvaardig uit de hand
van God kwam; hij had geen rechtvaardiging nodig, want hij
was heilig en oprecht. De mens had geen genade nodig. De
wijze man zegt: “Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de
mens oprecht gemaakt heeft, ....” Prediker 7:29.
Wat de eerste man en de eerste vrouw betreft, die rechtstreeks
uit de hand van God kwamen, bevestigt de Geest der profetie:
“De hele hemel toonde een diepe en vreugdevolle interesse in de
schepping van de wereld en van de mens. Mensen waren een
nieuwe en aparte orde. Zij werden gemaakt ‘naar het beeld van
God’, en het was het doel van de Schepper dat ze de aarde
zouden bevolken. Ze zouden in nauw contact met de hemel
leven en macht ontvangen uit de Bron van alle macht. Met Gods
handhaving zouden zij zondeloze levens moeten leven.
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Het heilige paar was niet alleen kind onder de vaderlijke zorg van
God, maar ook student en kreeg instructies van de alwetende
Schepper. Zij werden bezocht door engelen, en konden zonder
verduisterende sluier gemeenschap hebben met hun Maker.”
–Sons and Daughters of God, blz. 7 .
Zij waren heilig – niet gerechtvaardigd – en waren slechts “een
weinig minder gemaakt dan de engelen.” Hebreeën 2:7. Zij
hadden geen genade of vergeving nodig.
Rechtvaardiging

Verrassend zegt de apostel: “Zoals geschreven staat: Er is
niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig
is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald,
samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet,
er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong
plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol
vervloeking en bitterheid”. Waarom? Wat zorgde voor zo’n verandering? Het antwoord is: “Want allen hebben gezondigd en
missen de heerlijkheid van God”. Romeinen 3:10-14, 23.
“Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de mens oprecht
gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht.”
Prediker 7:29.
Niettemin, terwijl ze in hun heilige staat waren – oprecht –
stonden zij oog in oog met de verleider en “zij hebben vele
uitvluchten gezocht”. Ze zochten naar dingen die God niet
bedoeld had dat ze die zouden hebben. Bij het eten van de
vrucht van de verboden boom overtraden zij Zijn gebod. Zij
wantrouwden hun Schepper. Zij verloren het geloof in hun
hemelse Vader, waren Hem ongehoorzaam, zondigden tegen
Hem en werden zondig. Zij hielden niet van Hem. Zij werden
Zijn vijanden.
Dit is zoals de mens nu is. Toen Adam zondigde, werd hij vleselijk; en in zo’n staat kan niemand de zaken van God waarderen,
“Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God.
Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het
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kan dat ook niet.” Romeinen 8:7. Als de mens in deze staat is,
kan hij niets goeds doen. Hij kent geen gerechtigheid en verlangt
er niet eens naar. Hij kan God niet behagen, omdat hij Hem niet
zoekt. We kunnen concluderen dat in de natuurlijke mens niets
goeds is zoals de Geest uitdrukkelijk stelt: “Het is bekend wat de
werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie,
afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen
in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en
dergelijke;” (in deze staat zal alles, wat de mens goed probeert te
doen, voortkomen uit zelfzucht) “waarvan ik u voorzeg, zoals ik
ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het
Koninkrijk van God niet zullen beërven.” Galaten 5:19-21.
Remedie

Toen de mens gezondigd had, haatte God hem toen? Nee, Hij
haatte de zonde; en hij verdreef Adam en zijn vrouw uit de hof
van Eden omdat zij onrechtvaardig waren geworden door de
overtreding van Gods heilige wet.
Het is echter voor de mens mogelijk om te worden gerechtvaardigd. Hoe? “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes
3:16. De Bijbel zegt dat God liefde is, en dat Hij niet kan veranderen. Had God Zijn Zoon lief? Ja! Waarom stuurde Hij Hem
dan naar een wereld die God niet zocht? “Want Hem Die geen
zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Korinthe
5:21.
Toen de mens zijn rechtvaardigheid verloor, heeft God de mens
liefgehad en Zijn rechtvaardige Zoon gezonden om de gerechtigheid van de gevallen mens te zijn. Hoe kan Hij rechtvaardigheid
geven aan de onrechtvaardige mens? Hij “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.”
Romeinen 4:25. Om als mens rechtvaardig te zijn, moet hij eerst
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gerechtvaardigd worden; en dit is alleen mogelijk door één
rechtvaardige mens, Jezus Christus, die mens werd om voor de
zondige mens een weg te banen om vergeving te ontvangen. En,
“Wanneer God de zondaar vergeeft, de straf kwijtscheldt die hij
verdient, en hem behandelt alsof hij niet gezondigd had, ontvangt Hij hem tot een goddelijke gunst, en rechtvaardigt hem
door de verdiensten van Christus’ gerechtigheid. De zondaar kan
alleen gerechtvaardigd worden door het geloof in de verzoening
die is gedaan door Gods geliefde Zoon, Die een offer werd voor
de zonden van de schuldige wereld. Niemand kan door zijn
eigen werken gerechtvaardigd worden. Hij kan worden verlost
van de schuld van de zonde, van de veroordeling van de wet,
van de straf van de overtreding, alleen door de verdienste van
het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Geloof is de
enige voorwaarde waardoor rechtvaardiging kan worden verkregen, en geloof omvat niet alleen overtuiging maar ook vertrouwen.” –Selected Messages, boek 1, blz. 389 .
De mens kon zichzelf niet terugbrengen naar de gerechtigheid –
terug naar God – omdat hij nu onrechtvaardig was en zichzelf niet
kon veranderen, net zo min als een luipaard zijn vlekken kan veranderen of een Ethiopiër zijn huid kan veranderen. Het was precies hetzelfde als de onmogelijkheid voor de mens om zichzelf
vóór zijn bestaan op te voeden. De mens kan van zichzelf absoluut
niet rechtvaardig zijn en hij kan geen enkel werk verrichten om
vergiffenis of rechtvaardiging te ontvangen. Op dezelfde manier
waarop de mens tot stand kwam, kan hij rechtvaardig worden
gemaakt. Dit helpt ons te begrijpen dat “Het is allemaal het werk
van de Heer van het begin tot het einde. De verloren zondaar zou
kunnen zeggen: ‘Ik ben een verloren zondaar; maar Christus
kwam om te zoeken en te redden wat verloren was’. Hij zegt: ‘Ik
ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot
bekering.’ Markus 2:17. Ik ben een zondaar, en Hij stierf aan het
kruis van Golgotha om mij te redden. Ik hoef geen moment langer
verloren te zijn. Hij stierf en stond weer op voor mijn recht-
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vaardiging en Hij zal mij nu redden. Ik accepteer de vergeving die
Hij heeft beloofd.” –Selected Messages, boek 1, blz. 392.
Het is de verantwoordelijkheid van de mens om de voor hem
gekochte rechtvaardiging te accepteren. Als mensen dit zouden
kunnen begrijpen, zouden ze niet proberen om rechtvaardiging
te verkrijgen door hun eigen werken. Wij “weten dat een mens
niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het
geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan
geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit
werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.” Galaten
2:16. We kunnen zeggen dat, toen Adam in de hof van Eden
werd geplaatst, de wet hem rechtvaardigde omdat hij aan alle
eisen van de wet voldeed. Hij heeft de wet niet gehouden om
zichzelf rechtvaardig te maken; veeleer heeft hij de wet gehouden, omdat hij rechtvaardig was. Nadat hij tegen de wet inging,
veroordeelde de wet hem, omdat in hem geen gerechtigheid
werd gevonden.
Zelfs als Adam ook maar enig werk had gedaan, in een poging om
terug te krijgen wat hij had verloren, zou het waardeloos zijn geweest. We kunnen met goede “werken ... geen toegang tot de
hemel kopen. Het grote Aanbod dat is gedaan, is overvloedig voor
een ieder die gelooft.” –Selected Messages, boek 1, blz. 388. “En
worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als
middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om
Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de
zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt
degene die uit het geloof in Jezus is.”. “Want uit genade bent u
zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave
van God;” Romeinen 3:24-26; Éfeze 2:8.
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Geloof en werken

Velen zijn zo ver gegaan om te zeggen dat zodra iemand gered
is, hij voor altijd is gered. En sommigen geloven dat, door Zijn
dood aan het kruis, Jezus de zondaren bevrijdde van alle plichten. Maar de grote prediker van rechtvaardiging door het geloof
werpt hier een licht op, zodat we onze verantwoordelijkheid
kunnen begrijpen in het gered zijn door de genade door het geloof. Hij zegt: “Doen wij dan door het geloof de wet teniet?
Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.” Romeinen 3:31.
We moeten iets zien en begrijpen dat absoluut waar is: Mensen
worden gered door genade en beloond in overeenstemming met
hun werken, want er staat geschreven: “En zie, Ik kom spoedig en
Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal
zijn.” “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid
van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden
naar zijn daden.” Openbaring 22:12; Matthéüs 16:27. Het is een
begrijpelijk principe dat men beloond (gecompenseerd) wordt
nadat men werkzaamheden heeft verricht op bevel van de Meester,
zoals blijkt uit de gelijkenis van de gehuurde arbeiders. Op het
twaalfde uur werden allen gezegend voor hun dienst (plicht) –
beloond voor het trouw vervullen van hun verantwoordelijkheden.
We lezen: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht
mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” Openbaring 22:14. En de wijze
man zei: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees
God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” Prediker 12:13. “Terwijl goede werken zelfs niet één ziel
redden, is het ook onmogelijk dat één ziel gered wordt zonder
goede werken.” –Selected Messages, boek 1, blz. 377.
Om een kandidaat voor de hemel te zijn, moet men voldoen aan de
vereisten van de wet: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw
verstand, en uw naaste als uzelf.” Lukas 10:27. Door het geloof
moet men de gerechtigheid van Christus vastgrijpen en het accepteren als zijn rechtvaardigheid. Door middel van een verbond met
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Jezus, door de aanvaarding van Zijn rechtvaardiging door het
geloof, kunnen we de werken van God verrichten om met Christus
samen te kunnen werken. “Als u wilt meegaan in de stroom van
het kwaad en niet samenwerkt met de hemelse vertegenwoordigers om overtreding in uw gezin en in de gemeente te beperken,
zodat eeuwige gerechtigheid kan worden ingebracht, heeft u geen
geloof.” –Selected Messages, boek 1, blz. 374. Maar Hij kan degenen, die beweren dat ze vertrouwen hebben in Hem en toch niet
trouw zijn aan de geboden van Zijn Vader, niet accepteren. God
lief te hebben is geloof in Hem te hebben. Hebreeën 11:6. God lief
te hebben, is Zijn geboden houden. Jezus te kennen is wandelen
zoals Hij gewandeld heeft, want Hij zegt: “Als u Mijn geboden in
acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van
Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.” Johannes
15:10. We moeten het volgende begrijpen, terwijl de wet niet de
kracht heeft om de mens terug te brengen naar zijn eerste toestand:
“Het werk van Christus op aarde was niet de wet te ontbinden,
maar door Zijn genade de mens terug te brengen tot gehoorzaamheid aan de voorschriften van de wet” –Gedachten van de
berg der zaligsprekingen blz. 47, 48 .
“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en
Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” Johannes
14:21.
“Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk
dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de
eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw
kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.”
Openbaring 2:4, 5.
“U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de
demonen geloven dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig
mens, dat het geloof zonder de werken dood is?” Jakobus 2:19, 20.
“… Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het
Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de
Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit
- 63 -

de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot
zaligheid.” Romeinen 10:8-10.
“Echt geloof zal zich manifesteren in goede werken; want goede
werken zijn de vruchten van het geloof. Zoals God in het hart
werkt en de mens zijn wil overgeeft aan God en met God samenwerkt, leeft hij in zijn leven uit wat God bewerkt door de Heilige
Geest en is er harmonie tussen het doel van het hart en de praktijk
van het leven. Elke zonde moet worden verworpen als het weerzinwekkende ding dat de Heer van leven en glorie heeft gekruisigd en de gelovige moet een toenemende ervaring hebben door
voortdurend de werken van Christus te doen. Het is door voortdurende overgave van de wil, door voortdurende gehoorzaamheid, dat de zegen van de rechtvaardiging behouden blijft.
“Degenen die gerechtvaardigd zijn
door het geloof, moeten de moed
“Maar ieder die
hebben om de weg van de Heer te
Zijn woord in acht
houden. Het is een bewijs dat de
neemt, in hem is
mens door het geloof niet gerechtvaardigd is wanneer zijn werken
werkelijk de liefde
hiermee niet in overeenstemming
van God volmaakt
zijn met wat hij belijdt. Jakobus
geworden. Hierdoor
zegt: ‘Ziet u wel, dat het geloof
weten wij dat wij
mede gewerkt heeft met zijn werin Hem zijn.”
ken, en het geloof volmaakt is
1 Johannes 2:5.
geweest uit de werken?’ Jakobus
2:22.” –Selected Messages, boek 1,
blz. 397. Amen. GL
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7e lezing –Sabbat, 9 december 2017

DE KOOPMAN RAKAL
EN DE PAREL VAN GROTE WAARDE
Door Idel Suarez jr, Verenigde Staten
Chinese parels

T

elkens wanneer ik China bezoek, stop ik bij de parelmarkt in
Beijing om te informeren naar parels. Het is de voornaamste
handelspost ter wereld voor zoetwater parels en de verkopers daar
delen vaak hun uitgebreide kennis met mij. Tijdens mijn laatste
bezoek liet een verkoopster, Lucy genaamd, mij haar kostbaarste
parel zien. Met slechts een doorsnee van achttien tot twintig millimeter was deze parel perfect rond en wit. De waarde ervan werd
geschat op vijf duizend dollar.
De meeste gekweekte Chinese parels worden uit zoetwater mosselen gehaald en ze zijn er in drie basiskleuren: wit, roze en
crème. De meest gewilde vorm is rond, maar parels komen voor
in een verscheidenheid van niet ronde vormen, die op waterdruppels, klokken, rijst of zelfs kleine stokjes kunnen lijken.
Het is ironisch dat deze waardevolle parels ontstaan doordat een
weekdier geïrriteerd raakt en pijn heeft. Het proces begint wanneer iets irriterends onder de weke delen van de vlezige mantel
van de mossel komt. Gedurende vijftien tot dertig maanden, of
langer, scheidt het system van het weekdier een beschermende
laag van calciumcarbonaat af om het vreemde voorwerp te bedekken met een iriserende (regenboogkleurige) parelmoer, die
ook wel “paarlemoer” wordt genoemd. [Encarta Encyclopedia,
s.v. “Pearl” (gems)]
Veel geestelijke lessen betreffende de christelijke ervaring kunnen
uit parels getrokken worden. Net zoals de irriterende vreemde stof,
die ervoor zorgt dat het weekdier een parel maakt, kunnen bittere
ervaringen glans en schoonheid aan ons leven toevoegen. Zoals
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iemand gezegd heeft: “Wat ons niet vernietigt, maakt ons sterker.”
Moeilijke, kwellende en zelfs traumatische gebeurtenissen in ons
verleden kunnen de basis zijn voor de vervolmaking van een
christelijk karakter. Bij het overwinnen van moeilijkheden kunnen
de vruchten van de geest, zoals geduld, verdraagzaamheid en
vrede zich ontwikkelen. God laat ons levensveranderende ervaringen opdoen, zodat we kunnen groeien tot levende parels voor Zijn
koninkrijk.
Volgens Lucy is er een parel, die het kostbaarst is en dat is de
Tahitiaanse zwarte parel uit de Stille Zuidzee. Het is de enige
parel die een natuurlijk zwarte kleur heeft. Het parelmoer ervan
lijkt op het ebbenhout van Afrika. De Tahitiaanse zwarte parel
doet me denken aan de legendarische zwarte wol die in Laodicéa
werd vervaardigd. Het is een symbool voor het kwade in onze
aard, dat we op moeten geven voor de zuiverheid, onschuld en
gerechtigheid van Christus. De zonde van de mens kostte Jezus
Christus Zijn bloed.
Christus verlangt van diegenen, die Zijn koninkrijk binnen zullen
treden, dat zij witte parels en witte kleding kopen van Hem om
hun levens te verrijken en hun naaktheid te bedekken. Wij moeten
doen wat Hij zegt en Zijn parels en kleding, die beiden Zijn
volmaakte gerechtigheid vertegenwoordigen, verkrijgen.
“De gerechtigheid van Christus is als een zuivere, witte parel
zonder enig gebrek of enige vlek. Geen enkel menselijk werk
kan de grote en kostbare gave van God verbeteren. In Christus
zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hij is ons
van God geworden ‘wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing.’ (Kolossensen 2:3; 1 Korinthe 1:30).” –Lessen uit
het leven van alledag, blz. 65.
De gelijkenis van de koopman

Jezus Christus was een meesterlijk verhalenverteller. Hij vertelde verhalen over zowel het dagelijks leven met alle triomfen,
fouten en historische gebeurtenissen alsook sommige verhalen,
die als science fiction beschouwd kunnen worden. Al Zijn
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verhalen hebben een diepere betekenis en waarde. Terwijl Hij
Zijn gelijkenissen vertelde, vertelde Hij het verhaal niet altijd op
precies dezelfde manier. Hij veranderde liever de details, afhankelijk van het publiek dat hij toesprak. Een zo’n verhaal ging
over een onbekende Joodse parelkoopman.
“Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die
mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij
kocht hem.” Matthéüs 13:45, 46.
Een koopman. In de originele Griekse tekst is het woord voor
“koopman” emporos. Volgens Dr. W.E. Vine betekent emporos
letterlijk “iemand op reis” of “een passagier op een schip”. Maar
als je kijkt naar de zestien verschillende Engelse versies, werd
emporos altijd vertaald met “koopman” of “handelaar”. Het
Hebreeuwse woord voor “koopman” is rakal. Zowel de Griekse
als de Hebreeuwse woorden duiden op een handelaar, een
marskramer, iemand die goederen verhandelt, een zakenman, en,
ja, een handelsreiziger.
Dus zullen we deze onbekende Joodse parelhandelaar Rakal
noemen. Rakal was een handelsreiziger. Af en toe reisde hij met
een kamelenkaravaan om parels te zoeken in verre landen. Hij
was altijd op zoek naar prachtige parels. Hij oefende niet alleen
zijn vak van parels kopen en verkopen uit, maar hij ruilde ook
parels om zo zijn inventaris en verdiensten te vergroten. Als hij
hoorde, dat een winkel in het Midden Oosten een paar nieuwe
parels beschikbaar had, dan ging hij onmiddellijk op pad om die
winkel te vinden.
In de tijd van Rakal kwamen sommige van de mooiste, meest
kostbare parels uit de Golf van Perzië. Zij werden via de zijde
en specerijen handelsroutes vervoerd naar Judea. Op een dag
was Rakal superblij om de grootste, mooiste, meest kostbare
parel, die zijn generatie ooit gezien had, te vinden.
Door deze gelijkenis te vertellen, wilde Jezus dat Zijn toehoorders zich realiseerden, dat de gelovige de waarheid in de Heilige
Schrift net zo volhardend en constant dient te zoeken als de
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handelaar, die op zoek is naar waardevolle koopwaar. Het leven
op zich is een reis waarbij de waarheid gezocht en gekocht moet
worden, maar nooit verkocht.
Die mooie parels zoekt. Terwijl hij mooie parels zocht, was
Rakal niet op jacht naar een willekeurige parel. Hij zocht de
meest exclusieve parels bij diegenen die parels verkochten,
diegenen die hele boedels verkochten, zowel onder de heidenen
als de Joden. Hij reisde naar alle plaatsen waar parels gevonden
konden worden, ongeacht de afstand die hij moest afleggen.
Altijd ijverig in zijn zoektocht, onderzocht hij iedere vondst
nauwkeurig met een geoefend oog. Hij zou geen enkele parel
aanvaarden die niet voldeed aan zijn hoge standaard.
Tegen deze achtergrond vertegenwoordigt Rakal iemand die
verlossing zoekt. Het is niet genoeg voor hem om de Bijbel van
voor naar achteren te lezen. In plaats daarvan dient het heilige
woord elke dag van dichtbij en heel zorgvuldig bestudeerd te
worden en elk vers met een ander te worden vergeleken.
Zoals Jesája zegt: “Daarom zal voor hen het woord van de
HEERE zijn: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel,
regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, zodat zij, als zij
weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken
en gevangen worden.” Jesája 28:13.
“De koopman uit de gelijkenis stelt degenen voor die ernstig
verlangen de waarheid te kennen. Onder de verschillende volken
waren oprechte en nadenkende mensen die in de literatuur,
wetenschap en godsdienst van de heidenwereld hadden gezocht
naar dingen, die zij als schatten voor de ziel konden
aanvaarden.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 65.
De ware christen is een koopman van de waarheid. Zoals Rakal,
die goede parels zocht, zoeken christenen de parels die – zoals
vastgelegd in de heilige Schrift – in de rivieren van het levende
water gevonden zijn. Dus vraag jezelf, als toegewijde christen:
“Ben ik een ijverige leerling van de heilige Schrift?” Bestudeer
ik mijn Sabbatschoollessen gedurende de week en niet pas
terwijl de les wordt gegeven? Heb ik een Bijbel die versleten is
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door het vele gebruik? Kan ik oprecht zeggen dat ik een Bereaan
van deze moderne tijd ben – een geestelijk zoeker naar parels?
“En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas ’s nachts weg
naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de
synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid
dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote
bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te
zien of die dingen zo waren.” Handelingen 17:10, 11.
Als geestelijke koopman zoekt de ware gelovige naar oprechte
godsdienst. Hij kijkt naar het christendom. Hij kijkt naar het protestantisme en diens diverse vertakkingen. Hij onderzoekt het
Adventisme en zijn basis overtuigingen. De waarheid van de
Sabbat bijvoorbeeld, vegetarisme, vredelievendheid, de duurzaamheid van het huwelijk, de gerechtigheid van Christus en
reddend geloof zijn allemaal getoetst en beproefd door de waar
oprechte zoeker naar de waarheid. Zoals Rakal, de koopman die
valse en ware parels kon onderscheiden, is de ware hervormer in
staat om onderscheid te maken tussen de ware en een valse reformatie, tussen een voorspelde hervorming en een onafhankelijke
groep. Hij of zij zoekt niet alleen de gemeenschap van aanbidding; hij streeft veeleer een leer na, die gebaseerd is op de waarheid. Hij zoekt naar een grotere openbaring van Jezus Christus en
Zijn gerechtigheid, die de mooie parel is.
“Christus Zelf is de parel van grote waarde. In Hem bevindt zich
alle heerlijkheid van de Vader, de volheid van de Godheid. Hij is
het schijnsel van de heerlijkheid van Zijn Vader en het evenbeeld
van Zijn persoonlijkheid. De heerlijkheid van Gods eigenschappen komt tot uiting in Zijn karakter. Iedere bladzijde in de heilige
Schrift is verlicht door Zijn glans. De gerechtigheid van Christus
is als een zuivere, witte parel zonder enig gebrek of enige vlek.
Geen enkel menselijk werk kan de grote en kostbare gave van
God verbeteren. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en
kennis verborgen. Hij is ons van God geworden ‘wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.’ (Kolossensen 2:3;
1 Korinthe 1:30).” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 65.
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Terwijl ik over de parelmarkt
liep en met verkopers sprak,
“Wie anders is het die
lieten ze mij veel parels zien
de wereld overwint dan
met onvolkomenheden. Somhij die gelooft dat
migen waren niet symmeJezus de Zoon van God
trisch, anderen niet bolvormig.
Sommigen hadden vlekken.
is?”
Anderen misten een heldere
1 Johannes 5:5.
glans. Aan deze parels kende
men weinig waarde toe. Zo
gaat het ook met vele religieuze leiders en stichters. Zij hebben – in
vergelijking met de duurste parel, Jezus Christus – een boodschap
van weinig waarde, geen goede boodschap, geen gezonde leer.
Het is onmogelijk voor Confucius, Boeddha, Mohammed, Joseph
Smith en andere religieuze oprichters om het verlangen voor
redding te vervullen, want dat kan alleen door het proefondervindelijk kennen van Jezus Christus. De oprechte zoeker zal
praktische godsvrucht begeren, niet alleen een theoretische kennis
van Jezus. Hij weet, net zoals Rakal de parelkoopman, dat mooie
parels zeer waardevol zijn en om ze te verkrijgen een grote
opoffering vereisen. Deze geestelijke parels zijn niet goedkoop of
gewoon. Ze zijn niet gebaseerd op verlossing door werken, maar
op de rechtvaardigheid van het geloof, dat door de liefde werkt.
Zoals Paul schrijft, dat deze rechtvaardiging door het geloof – dit
geloof dat werkt door liefde – een gehoorzaam geloof is. Het is
gehoorzaam aan de Tien Geboden die de waarheid van God
samenvatten.
“God vraagt van u bereidwillige gehoorzaamheid.” –Lessen uit
het leven van alledag, blz. 67. “Want wij verwachten door de
Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In
Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige
kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat
door de liefde werkzaam is. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?” Galaten 5:6, 7.
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Eén parel van grote waarde. Toen Rakal deze parel van grote
waarde vond, wist hij dat hij iets van enorme waarde had
ontdekt. Dit was de grootste parel die hij ooit gezien had. Het
was de grootste parel, die zijn ogen ooit met plezier aanschouwd
hadden. Hij was kostbaarder dan alle andere parels die hij bezat.
Hij was glimmender en bolvormiger dan alle anderen en het
parelmoer was glad. Het was ook de duurste parel die hij ooit
tegengekomen was. Als hij hem maar zou kunnen kopen!
Hij probeerde af te dingen, maar dit had geen resultaat, omdat de
verkoper wist dat deze parel uniek was. De prijs stond vast. En
de prijs was hoger dan hij verwachtte. Maar o, Rakal wilde deze
parel zo graag voor zichzelf hebben! Hij was bereid hemel en
aarde te bewegen om hem aan te schaffen, te bezitten en hem te
houden. Nu hij hem gevonden had, wilde hij er niet van wijken.
Wat kon hij doen? Hij besloot om alles wat hij bezat te
verkopen, zodat hij de nodige gelden kon verzamelen om de
grootse parel voor zichzelf te kopen.
“In de gelijkenis wordt de parel niet voorgesteld als een geschenk. De koopman kocht deze ten koste van alles wat hij
bezat. Velen vragen naar de betekenis hiervan omdat Christus in
de Schrift wordt voorgesteld als een gave. Hij is ook een gave,
maar slechts voor hen, die zich zonder voorbehoud aan Hem
overgeven naar lichaam, ziel en geest. Wij moeten ons overgeven aan Christus om een leven te leiden van bereidwillige
gehoorzaamheid aan al Zijn geboden. Alles wat wij zijn, alle
talenten en alle gaven die wij bezitten zijn van de Here om te
worden gebruikt in Zijn dienst. Als wij ons zo volkomen aan
Hem overgeven, geeft Christus Zich met alle schatten van de
hemel aan ons. Dan verkrijgen wij de kostbare parel.” –Lessen
uit het leven van alledag, blz. 66.
Beste lezer, heeft u opgeteld wat het kost om Christus – rechtvaardiging, heiligmaking en verlossing – te verkrijgen? De parel is
geen cadeau. Hij is niet gratis. Maar goede dingen zijn duur, toch?
Moeten niet om een uitstekende opleiding te krijgen tijd,
geestelijke inspanning en geld uitgegeven worden? De liefde van
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God is onvoorwaardelijk;
maar er zijn voorwaarden
“Als u weet dat Hij
om de gaven van Christus,
rechtvaardig is, dan weet u
geloof en verlossing, te
dat ieder die de rechtontvangen. Die voorvaardigheid doet, uit Hem
waarden worden opgegeboren is.”
somd in wat er nodig is
om de parel van grote
1 Johannes 2:29.
waarde te kopen. Die
parel wordt niet verloot aan iemand die geluk heeft; nee, hij moet
gekocht worden. Waarmee? “Zonder geld, zonder prijs.” Jesája
55:1.
Kun je oprecht zeggen, dat voor jou Christus niet alleen een
aardige parel is, maar de beste en van grote waarde? Is Hij de
beste die u ooit gekend hebt? Is Hij uw Verlosser, Koning en
Heer? Heeft u de tijd genomen om Hem en Zijn gerechtigheid te
bestuderen, zodat u Zijn waarde in het licht van de eeuwigheid
kunt vaststellen? Vind u dat gehoorzaamheid aan Zijn geboden
uw tijd, moeite en ziel waard is? Gelooft u dat Hij al uw
genegenheid, aandacht en verlangens waard is? Is Hij kostbaar?
Ja. Is Hij het waard? Jazeker! Toch kan alleen de eeuwigheid de
echte waarde van Jezus in uw hart, geest en ziel te hebben,
onthullen. Alleen de eeuwigheid kan dat leven, dat zich meet aan
het leven van God, vasthouden.
De apostel Paulus schreef dat wanneer alles ter wereld wordt
vergeleken met Christus, het een vergelijking is tussen drek en
goud. In onze moderne context lijkt het op het vergelijken van
vuil met platinum, diamanten en kostbare parels.
“Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de
voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere,
om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het
als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is,
maar die door het geloof in Christus is, namelijk de recht-
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vaardigheid uit God door middel van het geloof.” Filippensen
3:8, 9.
“Onze Verlosser is de Parel, die zo kostbaar is dat in vergelijking hiermee alles als verlies beschouwd kan worden.” –Lessen
uit het leven van alledag, blz. 65.
Hij [ging] heen en verkocht alles wat hij had. Rakal wilde die
parel zo graag, dat hij naar huis ging, een inventaris maakte van al
zijn bezittingen en een boedelverkoop hield. Hij deed al zijn andere
parels weg. Hij verkocht zijn kleding. Hij verkocht zijn eten. Hij
verkocht zijn sieraden. Hij verkocht zijn wapens. Hij verkocht alles
wat een dinar of een shekel kon opbrengen. Alles wat tussen hem
en de kostbare parel van grote waarde stond, werd verkocht.
Charles Spurgeon, de prins onder de predikers, veraanschouwelijkte het verkopen van de bezittingen van de koopman met een
rommelmarkt in de tuin. Hij deed er jaren over om zijn bezittingen te vergaren en hij moet veel vreugde aan het bezit van deze
dingen gehad hebben, maar toch verkocht hij ze snel en met
plezier. Alles werd verkocht tegen contant geld; niets werd op
de pof verkocht. Spurgeon beschouwde verder de aankoop van
de parel, waarvoor de verkoop van alle bezittingen nodig was,
als een “goede koop”.
“ ‘Koop mijne hofstede” zegt hij tot de één. ‘Kom, koop haar.’
... ‘wij kunnen toch wel samen overeen komen. Ik heb geld
nodig en ik moet het zien te krijgen.’ En nu gaat het huisraad
weg, het éne stuk na het andere. Er wordt snel een verkoping gehouden, .... Alles moet weg, alles voor die éne parel.” –Charles
Spurgeon, “A Great Bargain,” Miracles and Parables of Our
Lord, vol. 3 (Grand Rapids, MI: Baker Book House), blz. 7.
[Nederlandse versie: C.H. Spurgeon, De gelijkenissen van de Heiland
verklaard en toegepast in leerredenen, vertaald door Elisabeth Freystadt]

Kan men dit vergelijken met de ervaring van opnieuw geboren
te worden? Als we de tegenwoordige waarheid aannemen, dienen we dan ook niet onze leefstijl te veranderen?
De vraag bereikt u nu aan het einde van het jaar: wat heeft u nodig
om nog op te geven om Christus te verkrijgen? Moet u afscheid
nemen van “het onderkleed”, dat wordt gehaat door het vlees?
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Judas 1:23. Of is ‘t het “vlees te eten, en wijn te drinken” aan uw
tafel, die u van de ingang van de parelpoorten weghoudt? Jesája
22:13 [SVV]. Of moet u afstand nemen van de “vreemde vrouw”
die u aan het verleiden is? Spreuken 2:16. Of is het “voor een
ogenblik het genot van de zonde te hebben” dat u doet vertragen
om alles te verkopen? Hebreeën 11:25. Want God heeft ons niet
geroepen tot “bezoedeling van vlees en geest”, maar ter “heiliging
volbrengen in het vrezen van God.” 2 Korinthe 7:1.
Wat wordt ons – geestelijk gezien – gevraagd te verkopen om de
parel van grote waarde te kopen? Het is ons vooroordeel. Het is
onze zelfgerechtigheid. Het is onze wrok en wortels van bitterheid. Het is onze trots. Simpel gezegd, we moeten onze zonden
verkopen – onze overtredingen opgeven. We moeten het vlees
en diens hartstochten kruisigen, in de Schrift de “bewegingen
der zonden” genoemd die “voor de dood vruchten ... dragen.”
Romeinen 7:5 [SVV].
“Zowel de armsten als de rijksten kunnen de zaligheid kopen,
want wereldse rijkdommen kunnen deze niet verschaffen. Ze
wordt verkregen door bereidwillige gehoorzaamheid, door ons
aan Christus te geven als een bezit, dat Hij heeft gekocht. [...]
Wij kunnen de zaligheid niet verdienen, maar wij moeten er met
evenveel ernst en volharding naar zoeken alsof wij bereid zouden
zijn alles in de wereld daarvoor prijs te geven. [...]
De prijs die wij daarvoor moeten betalen bestaat niet uit zilver
of goud, want dit alles is reeds van God. [...] Hij vraagt of u uw
zonden op wilt geven.” –Lessen uit het leven van alledag,
blz. 66, 67.
Jezus zegt tegen ons, net zoals Hij het aan de rijke jonge heerser
vertelde, dat we alles wat onze geestelijke ontwikkeling tegenhoudt, moeten verkopen en Hem volgen. Matthéüs 19:21. We
dienen alles dat onze geestelijke weg met Jezus blokkeert te
verkopen; namelijk onze zonden en zelfgerechtigheid. Hij verlangt een totale overgave van de eigen wil, een dood van je
eigen-ik, en het achterlaten van al het wereldse. Zelfs als het een
kruis lijkt, dienen we het op te pakken en Hem te volgen.
- 74 -

“Er zijn sommigen die altijd maar op zoek zijn naar de mooie
parel. Maar zij doen geen volledige overgave van hun verkeerde
gewoontes. Zij laten hun eigen-ik niet sterven, opdat Christus in
hen kan wonen. Daarom vinden ze de kostbare parel niet. Zij
hebben de onheilige ambitie en hun liefde voor wereldse
aanlokkelijkheden niet overwonnen. Zij verheffen het kruis niet
en volgen Christus op het pad van zelfverloochening en zelfopoffering. Zij weten nooit wat het is om vrede en harmonie in
de ziel te hebben; want zonder volledige overgave is er geen
rust, geen vreugde. Bijna christenen, maar toch niet volledig
christenen, lijken ze dichtbij het koninkrijk der hemelen, maar
ze komen er niet binnen. Bijna maar niet helemaal gered
betekent niet bijna verloren, maar helemaal verloren.” –Selected
Messages, boek 1, blz. 399.
Het kan zijn dat u vindt dat dit ‘harde woorden’ zijn, en dat u het
eens bent met wat sommigen van de zeventig apostelen in Jezus’
dagen uitriepen: ‘Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?’
Johannes 6:60. Als dit zo is, neem dan in overweging wat
Spurgeon hierover zei.
“Wel, indien gij de parel [niet] wilt kopen, dat is: indien gij geen
fortuin wilt maken – want door het kopen van deze parel heeft de
man zijn fortuin gemaakt – indien gij niet denkt, dat de parel het
waard is, ik bid u, koop haar dan niet. Het is niet mogelijk de
innerlijke, wezenlijke waardij van Christus te schatten. Wij werpen geen parelen voor de zwijnen. (Matthéüs 7:6) Indien gij Hem
niet begeert, er zijn zeer vele anderen, die Hem wèl begeren [en
uw kroon willen wegnemen (Openbaring 3:11).” –Charles
Spurgeon, “A Great Bargain,” Miracles and Parables of Our
Lord, vol. 3 (Grand Rapids, MI: Baker Book House), blz. 9.
[Nederlandse versie: C.H. Spurgeon, De gelijkenissen van de Heiland
verklaard en toegepast in leerredenen, vertaald door Elisabeth Freystadt]

En hij kocht hem. Rakal haastte zich met het geld in zijn hand om
de koopman te betalen voor de parel van grote waarde. Het was een
“directe aankoop”. Het was een “vreugdevolle” ervaring.
“Die koop geschiedde terstond” Het was een ervaring van
“blijdschap”. Het was “een laatste koop”. Het was “een koop,
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die hem nooit heeft berouwd”. –Charles Spurgeon, “A Great
Bargain,” Miracles and Parables of Our Lord, vol. 3 (Grand
Rapids, MI: Baker Book House), blz. 10, 11. [Nederlandse versie:
C.H. Spurgeon, De gelijkenissen van de Heiland verklaard en toegepast in
leerredenen, vertaald door Elisabeth Freystadt] Hij kocht de parel en

verkocht haar nooit. Spreuken 23:23.
Koop u Jezus Christus op geestelijke wijze? Zult u met uw gehele hart, geest, kracht en ziel betalen om Hem als uw verlosser
te hebben?
Christus zoekt zwarte parels

Vanuit een andere invalshoek – en toch ook in lijn met dezelfde
gedachte – kan de vergelijking van de parelhandelaar geïnterpreteerd worden dat Jezus een koopman uit de hemel is, die afdaalde
naar de aarde om zwarte parels te zoeken. Hij is de koopman en
wij zijn de parels.
“De gelijkenis van de koopman op zoek naar kostbare parels heeft
een tweeledige betekenis. Deze gelijkenis slaat niet alleen op mensen die het koninkrijk der hemelen zoeken, maar ook op Christus
die Zijn verloren erfdeel zoekt. Christus zag als de hemelse koopman die kostbare parels zoekt, in het verloren mensdom de parel
van grote waarde. Hij zag in die mens die door de zonde verontreinigd en te gronde gericht was, mogelijkheden tot verlossing.
Harten die het slagveld zijn geweest van de strijd met satan en die
verlost zijn door de macht der liefde, hebben voor de Verlosser
meer waarde dan zij, die nooit gezondigd hebben. God ziet de
mensheid niet als verworpen en waardeloos. Hij ziet de mens aan
in Christus en ziet wat hij zou hebben kunnen worden door de
verlossende liefde. Hij heeft alle rijkdommen van het universum
bijeengebracht en deze gegeven om de parel te kunnen kopen. En
wanneer Jezus deze parel gevonden heeft, plaatst Hij deze weer in
Zijn kroon. ‘Zij zijn kroonjuwelen die zullen blinken in Zijn land’
Zacharía 9:16 ‘Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der
heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal.’ Maléachi 3:17.”
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 67.
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De Mexicaanse koopman

Laten we nu deze vergelijking verbinden met een ander verhaal.
Die gaat over een zendeling die onder de bevolking in Mexico
werkt. Hij raakt bevriend met een plaatselijke parelhandelaar in
de buurt van de kust en deelt het evangelie met hem. Op een dag
zegt de parelhandelaar dat hij op zijn knieën naar de grote kathedraal in de hoofdstad gaat lopen. De zendeling smeekt hem om
niet te gaan en legt uit dat God geen bedevaarten hoeft en ook
geen verlossing geeft door werken. De parelkoopman begrijpt
het niet en staat er op dat hij op deze bedevaart moet gaan om
boete te doen voor zijn zonden en de gunst van God te herwinnen. Voordat hij vertrekt, nodigt hij de zendeling uit in zijn
privékamer, opent een kist en legt een zeer grote en mooie parel
in de handen van de zendeling. Terwijl hij dit doet, vertelt de
koopman hoe tijdens de vondst van de parel zijn dierbare zoon
het leven verloor. Nu wil deze koopman, als een teken van
vriendschap dat de zendeling de parel als afscheidscadeau krijgt.
De zendeling maakt van de gelegenheid gebruik om het cadeau te
weigeren en staat er in plaats daarvan op om er voor te betalen,
omdat hij zo kostbaar en mooi is. De oude koopman protesteert
heftig en legt uit dat het onmogelijk is om voor de parel te
betalen, omdat zij onbetaalbaar is. Zijn zoon is erdoor gestorven.
Terwijl hij deze woorden spreekt, begrijpt de koopman ineens wat
de zendeling heeft geprobeerd uit te leggen. Verlossing is een onbetaalbaar cadeau van God. We kunnen het niet kopen. We kunnen het alleen ontvangen door het geloof.
“De genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus,
onze Heere.” Romeinen 6:23. Zodra de koopman het begreep,
knielt hij met de zendeling en huilt voor God met dankzegging
voor het cadeau van Jezus. Nederig accepteert hij Zijn verlossing door het geloof.
Hoevelen nog proberen de hemel te verdienen met hun werken,
terwijl het echt een cadeau is? Goede werken zijn het resultaat
van een echt geloof in Jezus. Houd nu de eeuwige gave van
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Christus vast en laat Jezus in u werken, “zowel het willen als het
werken, naar Zijn welbehagen.” Filippensen 2:13.
De paarlen poorten

Tot slot, het woord “parel”(enkelvoud) komt maar twee keer in de
Bijbel voor – in het verhaal van de parelkoopman en in de
beschrijving van de poorten van het Nieuw Jeruzalem. Net als het
lied “'Some one will enter the pearly gates” (vertaling: “Iemand
zal de parelpoorten binnengaan”) is de koopman, die de zeer
kostbare parel kocht, een symbool voor allen die zijn voorbeeld
volgen en in de stad het Nieuw Jeruzalem zullen wonen. Johannes
zei dat elk van de twaalf poorten van het Nieuw Jeruzalem gemaakt is van een enkele, prachtige parel. “En de twaalf poorten
waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de
straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.”
Openbaring 21:21.
O, dat we toch door die parelpoorten mogen binnengaan. O, dat de
poorten open mogen gaan als we hen benaderen. “De eeuwige parelpoorten zullen niet openstaan voor degenen die met de machtssymbolen komen. De poorten zullen wijd opengaan voor de zachtmoedigen en de nederigen van hart. Om groot te zijn in het koninkrijk van God dienen we te worden als kleine kinderen in eenvoud en liefde.” –The Youth’s Instructor, 28 september 1899.
O mijn vriend, dat u de poorten
van de hemel mag binnengaan
“En de Heere moge uw
met de parel van grote waarde in
harten richten op
uw borst. En dat u ook een gezede liefde van God en
gend nieuw jaar mag hebben, en
op de volharding
dat het komende jaar een ieder
van Christus.”
van ons dichter mag brengen tot
1 Thessalonicensen 3:5
rechtvaardigheid, heiligheid en
verlossing. Amen. GL
2:29.
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