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VOORWOORD

G

eliefde broeders en zusters in de Heere, het is een grote
vreugde om deze zeven lezingen voor de Gebedsweek met
jullie te kunnen delen. De dagen, weken en maanden zijn snel
voorbijgegaan, en we zijn aan het einde van 2018. Het is tijd om
tijd te nemen uit onze hectische schema’s om onze wandel met
God te overwegen. Dit is de bijzondere week die elk jaar wordt
gehouden om ons te wijden aan het lezen van Gods woord en
aan gebed. Het thema is “De geestelijke gaven”. “U bent
opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U
hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen ...” Psalm
68:19.
Terwijl het einde nadert, dient Gods volk zich elke dag in de
Bijbel te wortelen. Diepgaander dienen we te weten wat het betekent om Zijn heilige wil te doen, zoals geopenbaard en geschreven, en om dat woord praktisch en individueel toe te passen.
Trouw te zijn “in het minste” zal ons voorbereiden om door de
tijd van “benauwdheid” heen te gaan die voor ons ligt en om
gereed te zijn om onze geliefde Heiland, Jezus Christus, in vrede
te ontmoeten.
Gebed is buitengewoon en volledig effectief in communiceren
met God. Als gemeente moeten we bidden zien als de adem van
de ziel, of, zoals de Heere het uitdrukte door middel van de
apostel Paulus: “Bid zonder ophouden.” 1 Thessalonicensen
5:17. Deze lezingen zijn bedoeld om ons te stimuleren om te
lezen, studeren, onderzoek te doen in de Bijbel en om te bidden.
Dit is onze kans om met heel ons wezen vast te houden aan de
Heer, net als Jakob deed, totdat de dageraad aanbreekt en Gods
volk verlost is. Het zal een grote zegen zijn tijdens deze speciale
week om drie keer per dag knielend en vurig te bidden en onze
wil aan God over te geven. Hij is onze diepste dankbaarheid
waard voor Zijn rijke zegeningen, zelfs als we blijven pleiten
voor Zijn genade, Zijn geest en Zijn leiding in het werk dat de
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gemeente opgedragen heeft gekregen om in deze wereld te
voltooien.
“Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.” “Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet
dat u onwetend bent.” “Zo ook u, als u naar geestelijke gaven
streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot
opbouw van de gemeente.” Romeinen 11:29; 1 Korinthe 12:1;
14:12.
Wanneer wij deze “geestelijke gaven” overdenken, willen wij de
leden, en allen die verrijkt willen worden door deze Gebedslezingen, inspireren om de gaven te ontdekken waarmee God
ons heeft gezegend, zodat we anderen kunnen zegenen. Laat ons
tegelijkertijd de gaven ontwikkelen die zo nodig zijn om het
koninkrijk van Christus hier op aarde te bevorderen. Er zijn veel
takken van dienst waarbij toegewijde handen nodig zijn om de
wereld te bereiken.
“De Heere wil dat we zorgvuldig ons best doen, verstandig
gebruik maken van onze vermogens en kansen. Hij heeft mensen
begiftigd met gaven om anderen te zegenen en te stichten; het is
onze plicht om onszelf te onderrichten dat we geschikt zijn voor
het grote werk dat aan ons is toevertrouwd ...” –Counsels to
Parents, Teachers, and Students, blz. 239.
Daarom strekken wij deze uitnodiging niet alleen uit tot de
volwassenen en ouderen, maar vooral tot de jonge mensen en
kinderen om zich voor te bereiden en zich op te leiden om de
Heer te dienen. We dienen kennis en jeugdige kracht te verenigen met ervaring om met vreugde de grote opdracht te vervullen
om “dit Evangelie van het koninkrijk” te prediken “tot een
getuigenis voor alle volken.” Matthéüs 24:14. In het verleden
werd tot de apostelen gezegd: “… En zie, u hebt met deze leer
van u Jeruzalem vervuld …”. Handelingen 5:28. Hoe schitterend
zal het zijn als er over ons wordt gezegd dat we de wereld
hebben gevuld met de leer van onze Heiland en Heer Jezus
Christus! Dan zal het einde komen.
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Sabbat 15 december 2018 zal een speciale dag van vasten en
gebed zijn. Op die dag zullen wij onze zielen “tussen de voorhal
en het altaar” voor het aangezicht van God kwellen. Joël 2:17.
De bijzondere Gebedsdaggaven voor de Generale Conferentie
zullen ingezameld worden aan het einde van de dienst, om
gebruikt te worden om het evangelie uit te breiden naar landen
die de tegenwoordige waarheid nog niet gehoord hebben. Het is
voor een ieder van ons gebruikelijk om onze gaven in een
envelop te doen, waarop een Bijbelvers staat geschreven dat
indruk op ons heeft gemaakt en dat we willen delen met de
gemeente en met de Heer, volgend op de laatste Gebedslezing.
De Bijbelteksten en bedragen kunnen voor de gemeente aan het
einde van de dienst als aanmoediging en dankbaarheid aan God
worden gelezen.
Moge de Heere in de hemel de gebeden van Zijn volk horen, de
schenkingen vermenigvuldigen en Zijn zegen geven aan allen
die hun geestelijke gaven koesteren en gebruiken. God zij met
Zijn volk als ze aan het nieuwe jaar beginnen.
– De broeders en zusters
van de Generale Conferentie en
het Ministerieel Onderzoeksinstituut
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1e lezing – vrijdag, 7 december 2018

DE UITNEMENDHEID DER WETENSCHAP
Door E.G. White, Verenigde Staten
“En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat u
onwetende bent. [...] En er is verscheidenheid der gaven,
doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der
bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die
alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen nuttig is. Want
deze wordt door de Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde
Geest.” 1 Korinthe 12:1, 4-8 [SVV].

“A

ls Adam en Eva de verboden boom nooit hadden aangeraakt, zou de Heer hen kennis hebben verschaft, – een kennis waarop niet de vloek van de zonde rustte, een kennis die hun
eeuwige blijdschap zou hebben gebracht. De enige kennis die zij
door hun ongehoorzaamheid opdeden, was een kennis van de
zonde en haar gevolgen. (AUCR, 1 maart 1904).” –Bijbelkommentaar, blz. 5.
“Eeuw na eeuw heeft de nieuwsgierigheid van de mensen hen
ertoe gebracht te zoeken naar de boom der kennis; en vaak denken
ze uiterst noodzakelijke vruchten te plukken, terwijl ze net als de
onderzoekingen van Salomo, alleen maar ijdelheid vinden, niets
wat vergeleken kan worden met de kennis van de ware heiligheid,
die de poorten van de stad Gods voor hen zal openen. Menselijke
eerzucht heeft gezocht naar die kennis, die heerlijkheid, zelfverheffing en macht zal geven. Zo werkte satan aan Adam en Eva, tot
Gods beperking werd verbroken, en hun opvoeding onder de leermeester der leugen begon, opdat zij die kennis zouden verkrijgen
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die God hun had geweigerd – de gevolgen van de zonde te kennen
(MS 67, 1898).” –Bijbelkommentaar, blz. 5, 6.
“Ware wijsheid is een schat, die blijvend is als de eeuwigheid.
Velen van de zogenaamde wijze mannen in de wereld zijn alleen
maar in hun eigen ogen wijs. Zij zijn tevreden met het verkrijgen
van wereldse wijsheid en gaan nooit Gods hof binnen om bekend
te worden met de schatten van kennis die in Zijn heilig Woord te
vinden zijn. Terwijl ze menen dat ze wijs zijn, verkeren ze in
onkunde wat betreft de wijsheid, die allen, die het eeuwige leven
willen gewinnen, moeten bezitten.” –Bijbelkommentaar, blz. 199.
“En door wetenschap worden de binnenkamers vervuld
met alle kostbaar en liefelijk goed.” Spreuken 24:4.

“Voor het verstand en de ziel, evenals voor het lichaam is het de
wet van God dat kracht verkregen wordt door inspanning, terwijl de krachten zich door oefening ontwikkelen. In overeenstemming met deze wet heeft God in Zijn Woord de middelen
voor verstandelijke en geestelijke ontwikkeling verschaft.
De Bijbel bevat alle beginselen die de mensen moeten begrijpen
om geschikt te zijn zowel voor dit als voor het toekomstige
leven. En deze beginselen kunnen door allen worden begrepen.
Niemand die zijn onderwijzingen weet te waarderen, kan één
enkele passage uit de Bijbel lezen zonder daaruit een of andere
nuttige gedachte te trekken. Maar het beste onderricht van de
Bijbel wordt niet verkregen door zonder enige samenhang het
Boek zo nu en dan eens te bestuderen. Het verheven systeem der
waarheid wordt niet zo geschilderd dat de haastige of oppervlakkige lezer dat zal ontdekken. Vele schatten liggen grotendeels ver beneden de oppervlakte en kunnen alleen verkregen
worden door ijverig onderzoek en aanhoudende inspanning. De
waarheden die het geheel vormen, moeten gezocht en verzameld
worden, ‘hier wat, daar wat’. Jesája 28:10.
Wanneer ze aldus worden onderzocht en tot een geheel samengevoegd worden, zal men ervaren dat ze aan elkaar aangepast
zijn. Elk Evangelie is een aanvulling van de andere, elke profetie
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een verklaring van een andere profetie, elke waarheid een ontwikkeling van een andere waarheid. De schaduwbeelden van het
Joodse stelsel worden duidelijk gemaakt door het Evangelie. Elk
beginsel in het Woord van God heeft zijn plaats, elk feit zijn
betekenis. En het gehele gebouw in zijn ontwerp en uitvoering,
draagt het kenmerk van Zijn Maker. Alleen het verstand van de
eeuwige God kan zo’n geheel bedenken en bouwen.
Gaat men de verschillende delen onderzoeken en hun verband
bestuderen, dan worden de beste vermogens van de menselijke
geest aan het werk gezet. Niemand kan zich aan die studie
wijden zonder zijn verstandelijke krachten te ontwikkelen.
De geestelijke waarde van Bijbelstudie bestaat niet alleen in het
onderzoeken en de samenhang van de waarheid vast te stellen,
maar ook in de inspanning om de geboden onderwerpen in zich op
te nemen. Het verstand dat zich alleen bezig houdt met de gewone
dingen des levens, verschrompelt en verzwakt. Het verliest op den
duur de groeikracht, wanneer het niet probeert grote waarheden
van buitengewoon belang te doorgronden. Als een beveiliging
tegen deze aftakeling en een prikkel tot groei is er niets beters dan
het onderzoek van Gods Woord. Als een middel tot verstandelijke
vorming gaat van de Bijbel meer kracht uit dan van welk ander
boek ook, ja zelfs van alle boeken tezamen. De verhevenheid van
zijn onderwerpen, de waardige eenvoud van zijn zeggingskracht,
de schoonheid van zijn beeldspraak, verfrissen en verheffen de
gedachten als niets anders. Geen andere studie verschaft zulke
verstandelijke kracht als de inspanning om de verbazingwekkende
waarheden van de Openbaring in zich op te nemen. Het verstand,
aldus in aanraking gebracht met de gedachten van de Oneindige,
kan zich slechts ontwikkelen en versterken.
En zelfs nog groter is de kracht van de Bijbel in de ontwikkeling
van de geestelijke natuur. De mens, geschapen om met God gemeenschap te hebben, kan alleen in zo’n gemeenschap zijn waarachtig leven en wasdom vinden. Geschapen om in God zijn
hoogste vreugde te vinden, vindt hij nergens anders wat de hunkering zijns harten kan bevredigen, wat de honger en dorst van de
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ziel kan stillen en lessen. Wie met een oprechte en ontvankelijke
geest Gods Woord bestudeert, en probeert zijn waarheden te begrijpen, zal in aanraking worden gebracht met de Schrijver van
dat Boek; en aan de mogelijkheden van zijn wasdom zijn geen
grenzen gesteld, tenzij zijn hart naar iets anders uitgaat.
In zijn grote rijkdom aan stijl en onderwerpen bezit de Bijbel iets
dat elk verstand belang kan inboezemen en op elk hart een beroep
doet. Op zijn bladzijden vindt men de oudste geschiedenis; de
waarste levensbeschrijvingen; regeringsbeginselen voor het beheer
van de staat, voor de leiding van het huishouden – beginselen die
door menselijke wijsheid nooit zijn geëvenaard. Het Boek bevat
de diepzinnigste levenswijsheid, de zoetste, de verhevenste, de
hartstochtelijkste en de roerendste voortbrengselen van de dichtkunst. De boeken van de Bijbel als zodanig beschouwd, staan wat
hun waarde betreft, onmetelijk hoger dan de voortbrengselen van
welke menselijke schrijver ook; maar bezien in hun verhouding tot
de grote kerngedachte hebben ze een oneindig wijder strekking en
oneindig meer waarde. Gezien in het licht van deze gedachte,
heeft elk onderwerp een nieuwe betekenis. In de eenvoudigste
waarheden daarin verkondigd, liggen beginselen opgesloten die zo
hoog zijn als de hemel en die een eeuwigheid omvatten.
De kerngedachte van de Bijbel, het onderwerp waaromheen alle
andere in het hele boek zich groeperen, is het verlossingsplan –
het herstel van het beeld Gods in de menselijke ziel. Vanaf de
eerste aankondiging der hoop in het vonnis, uitgesproken in het
Paradijs, tot de laatste heerlijke belofte van de Openbaring: ‘Zij
zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn’ (Openbaring 22:4), is de omlijnde gedachte van
elk boek en elk onderdeel van de Bijbel de ontvouwing van dit
wonderlijke onderwerp – de verheffing van de mens – de kracht
Gods ‘die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus
Christus’. 1 Korinthe 15:57.
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“... De uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid
haar bezitters het leven geeft.” Prediker 7:12.

Wie deze gedachte in zich opneemt, heeft vóór zich een onbegrensd studieterrein. Hij heeft de sleutel die de hele schatkamer
van Gods Woord voor hem zal ontsluiten.
De wetenschap der verlossing is de wetenschap van alle wetenschap; de wetenschap die bestudeerd wordt door de engelen en de
verstandelijke wezens der niet-gevallen werelden; de wetenschap
die de aandacht van onze Here en Heiland in beslag neemt; de
wetenschap die ingaat tot het doel, uitgedacht door de Oneindige
en ‘eeuwenlang verzwegen’ (Romeinen 16:25), de wetenschap
die door de eindeloze eeuwen heen, bestudeerd zal worden door
Gods verlosten. Dat is de hoogste studie waarmee de mens zich
kan bezighouden. En als geen andere studie, zal ze de geest verkwikken en de ziel verheffen. [...]
‘De woorden, die Ik tot u gesproken heb’, zei Jezus, ‘zijn geest
en zijn leven’. ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige waarachtige God en Jezus Christus Die Gij gezonden
hebt’. Johannes 6:63; 17:3.
De scheppende kracht die de werelden deed ontstaan, ligt in het
Woord van God. Dit Woord verleent kracht; het verwekt leven.
Elk gebod is een belofte; wanneer het door de wil wordt aangenomen en in de ziel opgenomen, brengt het met zich het leven
van de Oneindige. Het verandert de natuur en herschept de ziel
naar het beeld Gods.
Het aldus toebedeelde leven wordt op dezelfde manier onderhouden. ‘Van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat’
(Matthéüs 4:4) zal de mens leven.
Het verstand, de ziel wordt opgebouwd door dat waarmee zij zich
voeden, en bij ons ligt de beslissing waarmee zij gevoed zullen
worden. Het ligt binnen de macht van een ieder, de onderwerpen
te kiezen die de gedachten zullen bezighouden en het karakter
vormen. Van elk menselijk wezen dat het voorrecht heeft de
Bijbel te bezitten, zegt God: ‘Ik schrijf hem tienduizendvoudig
Mijn wetten voor’. ‘Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u
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grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet
weet’. Hoséa 8:12; Jeremía 33:3.
Met het Woord Gods in zijn handen, kan ieder mens, wat ook
zijn levenslot mag zijn, die gemeenschap hebben welke hij verkiest. Op de bladzijden van het Boek kan hij spreken met de
nobelsten en besten der mensheid, en luisteren naar de stem van
de Eeuwige wanneer Hij spreekt met de mensen.
Wanneer hij de onderwerpen, ‘waarin zelfs engelen begeren een
blik te slaan’ (1 Petrus 1:12) bestudeert en overpeinst, kan hij in
hun gezelschap verkeren. Hij kan treden in de voetstappen van de
hemelse Leraar en luisteren naar Zijn woorden, zoals Hij leerde
op de berghelling, aan de oever van het meer, of in het veld. Hij
kan in deze wereld verkeren in de atmosfeer des hemels terwijl hij
bij de bedroefden en verzochten der aarde hoopvolle gedachten en
een verlangen naar heiligheid verwekt. Juist daardoor zal hij
dichter, steeds dichter in gemeenschap komen met de Onzienlijke
om, evenals de mens uit het verre verleden die met God wandelde, steeds dichter de drempel van de eeuwige wereld te benaderen, tot de poorten opengaan en hij zal kunnen binnengaan.
Hij zal zich daar niet als een vreemdeling gevoelen. De stemmen
die hem daar zullen begroeten, zijn de stemmen van de heiligen
die, hoewel niet zichtbaar, op aarde zijn metgezellen waren –
stemmen die hij hier leerde kennen en liefhebben. Wie door het
Woord van God in gemeenschap met de hemel heeft geleefd, zal
zich in het gezelschap van de hemel thuis voelen.” –Karaktervorming, blz. 123-127.
“Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.”
2 Korinthe 9:15.

“De openbaring van Gods liefde voor de mens concentreert zich
in het kruis. De volle betekenis hiervan kan geen tong tot uiting
brengen, pennen kunnen het niet beschrijven, het verstand van
de mens kan het niet vatten. [...]
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Christus, gekruisigd voor onze zonden, Christus uit de dood verrezen, Christus opgevaren ten hemel, is de wetenschap der verlossing die wij moeten leren en onderwijzen.
‘Christus Jezus, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk
zijn niet als een roof geacht heeft, maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een dienstknecht heet aangenomen, en de mensen gelijk geworden is. En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de
dood, ja, tot de dood des kruizes.’ Filippensen 2:6-8.
‘Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, Die
ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.’ Romeinen 8:34.
‘Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ Hebreeën 7:25.
[...]

Hier is de oneindige wijsheid, de oneindige liefde, de oneindige
rechtvaardigheid, de oneindige genade – ‘de diepten der rijkdom, beide der wijsheid en der kennis Gods.’ Romeinen 11:33.
Het is door de gave van Christus dat wij iedere zegening ontvangen. Door die gave komt dag na dag tot ons de onophoudelijke stroom van Gods goedheid. Iedere bloem met haar tere
tinten en haar geur, is gegeven om ons blij te maken door die
ene Gave. De zon en de maan werden door Hem gemaakt. Er is
geen ster als versiering aan de hemel, die Hij niet gemaakt heeft.
Elke regendruppel die valt, iedere lichtstraal die schijnt op onze
ondankbare wereld, getuigt van de liefde van God in Christus. In
iedere zaak wordt voor ons voorzien door die ene onuitsprekelijke Gave, Gods eniggeboren Zoon. Hij werd op het kruis
genageld zodat al deze overvloed tot Gods scheppingswerk kon
vloeien.” –De weg tot gezondheid, blz. 356-358.
“ ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en
in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid
heeft dien die Hem liefhebben.’ 1 Korinthe 2:9. Zeer zeker moet
een ieder die de rijkdommen van Zijn genade aanschouwt, wel
met de apostel uitroepen: ‘Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.’ 2 Korinthe 9:15.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 2, blz. 345. Amen! GL
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Ik doe dat om hen te bemoedigen en in liefde bijeen te houden, en
hen rijk te maken met een volledig inzicht. Dan zullen ze Gods
geheim leren kennen, namelijk Christus. In hem liggen alle
schatten van wijsheid en kennis verborgen. 2 Kolossensen 2:2, 3
[GNB]

2e lezing – Sabbat, 8 december 2018

GELOOF DAT DE WERELD OVERWINT
Door H. Avellaneda, Colombia
“Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander. [...] en aan een
ander geloof, door dezelfde Geest, ...” 1 Korinthe 12:7, 9.

V

ertrouwen hebben, betekent geloven, zelfs als twijfelen
logischer en minder riskant lijkt. Het betekent goddelijke
plannen herkennen, zelfs als we ze niet begrijpen of leuk vinden.
Het betekent vooruit te kijken, hoe droevig het verleden ook is
geweest of hoe onzeker de toekomst ook mag lijken. Het betekent zoeken naar het onwaarschijnlijke, zelfs als de hoop is verdwenen. Het betekent geven als we het niet hebben, wanneer we
zelf behoeftig zijn. Tenslotte betekent geloof hebben in Hem te
rusten als Hij ons in Zijn armen draagt, in plaats van onze eigen
last en pijn te dragen.
Geloof betekent op God vertrouwen, geloven dat Hij van ons
houdt en weet wat het beste voor ons is.
“Geloof’”, een klein woord met een zeer grote betekenis, is het
onderwerp van de lezing van vandaag. Geloof is uiterst belangrijk, omdat er overal gebrek aan is. We moeten beginnen met het
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concept dat, wat het ook is, het eerste dat we moeten weten, is
dat het een geschenk van de hemel is voor de mensheid, maar op
een bijzondere wijze voor de ware gelovige.
Zonder dit is het onmogelijk om te genieten van de andere gaven
van de Geest, daarom verdienen degenen die het geloof oefenen
geen eer voor zichzelf.
Wat is het goddelijke concept van geloof?

“Wat is geloof? ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen,
die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.’
Hebreeën 11:1.
Het is een instemming met het begrip van Gods woorden ....
Geloof geeft aan God de intellectuele vermogens, afstand van de
geest en de wil aan God, en het maken van Christus tot de enige
deur om het hemels koninkrijk binnen te gaan.” –Faith and
Works, blz. 26. “Geloof is niet de basis van onze zaligheid, maar
het is de grote zegen – het ziende oog, het oor dat hoort, de
voeten die gaan, de hand die uitgestrekt is. Het is het middel,
niet het doel. Als Christus Zijn leven gegeven heeft om zondaars
te redden, waarom zal ik die zegen niet aannemen? Mijn geloof
legt er beslag op en op deze wijze is mijn geloof de zekerheid
der dingen, die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet
ziet.” –Bijbelkommentaar, blz. 467.
“Geloof is ook de gave van God. Geloof is de instemming van
het begrip van de mens voor Gods woorden, die het hart bindt
tot Gods dienst.” –In Heavenly Places, blz. 221.
Hoe wordt deze kostbare gave verkregen?

De gaven van de Heilige Geest kunnen niet worden gekocht; ze
zijn nergens te koop, daarom worden ze dan ook geclassificeerd
als geschenken. Hoe kunnen we ze verkrijgen, inclusief, in dit
specifieke geval, de gave van het geloof? Gods woord geeft ons
vier antwoorden op deze vraag:
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1. Door Gods woord te horen. “Zo is dan het geloof uit het
gehoor en het gehoor door het Woord van God.” Romeinen
10:17. God beoogt dat mensen door de prediking van Zijn
woord tot de kennis van de waarheid komen. “Want omdat, in
de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet
heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid
van de prediking zalig te maken hen die geloven.” 1 Korinthe
1:21.
Met betrekking tot de miljoenen zielen die het verlossingsplan
niet kennen, zegt de Schrift: “... En hoe zullen zij in Hem
geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij
horen zonder iemand die predikt?” Romeinen 10:14.
2. In gebed. Het dringend verzoek van de discipelen aan de
Heer was: “Vermeerder ons het geloof.” Lukas 17:5. Vragen om
geloof is het geheim van succes. Voelt u een gebrek aan effectief
geloof? Bid. Heeft u het gevoel dat anderen gezegend zouden
moeten worden met een sterker geloof? Bid. Voelt u behoefte
aan een opwekking die de ongelovigen kracht geeft met een
zegevierend geloof? Bid. Het gebed van geloof zal de ongelovige redden.
3. Door de Heilige Geest. “... Aan een ander geloof, door
dezelfde Geest, ...” “Maar wanneer Die komt, de Geest van de
waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij
zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal
hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u
verkondigen.” 1 Korinthe 12:9; Johannes 16:13. Geloof is een
gaven van de Geest om de gelovige te sterken.
4. Door het voorbeeld van anderen. “... Wees een voorbeeld
voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in
geloof en in reinheid.” 1 Timótheüs 4:12. Afhankelijk van het
feit of ons geloof wordt versterkt of verzwakt door de invloed
van onze medegelovigen, zal onze invloed op anderen ook hun
geloof versterken of verzwakken, naar het voorbeeld dat in het
praktische leven wordt gegeven.
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Twee soorten geloof

De Bijbel spreekt van twee soorten geloof – een “reddend geloof”
dat een bovennatuurlijke gave van God is en een “dood” geloof
dat wordt gevonden in de onbekeerde natuurlijke mens. Dat is de
reden waarom de apostel Paulus schreef: “Opdat uw geloof niet
zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.”
1 Korinthe 2:5.
“Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en
daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering
is, of schaduw van omkeer.” Jakobus 1:17.
Degenen die het geloof ontvangen dat door God is gegeven,
komen binnen door de nauwe poort en dragen hun zonden aan
de voet van het kruis. Matthéüs 7:13. Ze dragen veel vrucht voor
Gods heerlijkheid. Johannes 15:8. Degenen die een dood geloof
hebben, komen door de brede poort met de smerige lompen van
hun eigen gerechtigheid. Matthéüs 7:13. Dit zijn degenen die
slechte vruchten voortbrengen voor hun eigen heerlijkheid.
Matthéüs 7:15.
“De Heer vraagt waar geloof: ‘Wat wilt U dat ik doen zal?’ en
wanneer de weg wordt uitgestippeld door de Meester, is het
geloof bereid om Zijn wil te doen, met welke ontbering of
opoffering dan ook.” –Counsels to Parents, Teachers, and
Students, blz. 175.
“Geloof heeft niets te maken met aanmatiging. Alleen iemand
die werkelijk gelooft, is beveiligd tegen aanmatiging. Satan
gebruikt dit laatste als een surrogaat voor geloof. Geloof maakt
aanspraak op Gods beloften en brengt vruchten van gehoorzaamheid voort. Aanmatiging maakt eveneens aanspraak op de
beloften, maar gebruikt ze evenals satan gedaan heeft om
overtreding te verontschuldigen. [...] Aanspraak maken op Gods
gunsten zonder te voldoen aan de voorwaarden waarop genade
wordt bewezen, is geen geloof. Echt geloof rust op de beloften
en voorzieningen van de Schriften.” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 95, 96.
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De beproeving van het geloof

De apostel Jakobus verwijst naar de praktische kant van het
geloof wanneer hij zegt dat “geloof zonder de werken dood is”.
Jakobus 2:20. Het is gemakkelijker om te zeggen: “Ik geloof”,
dan om ons geloof te tonen wanneer we worden blootgesteld aan
beproevingen en leed. We kunnen hier een voorbeeld van zien in
Jezus’ dagen. Terwijl er broden en vissen te eten waren, geloofde iedereen in Jezus; maar toen Hij Zijn preek over het
brood des levens predikte, “trokken velen van Zijn discipelen
zich terug en gingen niet meer met Hem mee.” Johannes 6:66.
Het geloof van velen werd zo beproefd en onthulde dat het
geloof van sommigen van hen onjuist was.
Hebben we geloof dat op zijn minst de grootte heeft van een
mosterdzaadje? Is het sterk en voldoende om de laatste beproevingen te doorstaan die op de aarde zullen komen?
Bedenk hoe het geloof van Gods dienaren in het verleden werd
beproefd (Abraham, Jakob, Mozes, Elía, Daniël en zijn metgezellen, en vele anderen). Laten we onze aandacht richten op Elía
op de berg Karmel na een hele lange, zware dag. Aan het einde
van de middag, na het gelovige gebed van de profeet, manifesteerde God Zichzelf door het offer te verteren. Maar er was
meer. De Bijbel zegt: “Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg,
eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen.
... Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter
aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij
zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de
richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei:
Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, zevenmaal. En het gebeurde
bij de zevende maal dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand
van een man, opkomend uit de zee. En hij zei: Ga tegen Achab
zeggen: Span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het
gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en
wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging
naar Jizreël. En de hand van de HEERE was op Elia, en hij
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omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij
Jizreël komt.” 1 Koningen 18:41-46.
“Het was niet dat het ernaar uitzag dat er stortbuien op komst
waren dat Elia zo vol overtuiging tot Achab kon spreken. De
profeet zag geen wolken aan de hemel; hij hoorde geen donder.
Hij zei slechts wat Gods Geest hem had ingegeven, op grond
van zijn sterk geloof.” –Profeten en koningen, blz. 97. Hoe kon
iemand de regen horen als er geen regen was? Alleen met de
geest en het hart van het geloof in de Heer. Gods profeet hoorde
de regen; dat is geloof – volledig geloof in Gods woord.
Een tweede interessant onderdeel hiervan is dat terwijl de
koning aan het eten en drinken was, en zo zijn eetlust bevredigde, bad de profeet vurig tot de Eeuwige.
“Telkens keerde de knecht terug met de woorden: ‘Er is niets.’
De profeet werd niet ongeduldig of ongelovig maar bleef ernstig
smeken. Zesmaal keerde de knecht terug met de boodschap dat
er geen teken van regen te zien was aan de hemel. Zonder zich te
laten ontmoedigen, zond Elia hem nog eens weg; en nu keerde
de knecht terug met de woorden: ‘Zie, een wolkje als eens mans
hand stijgt op uit zee.’
Dit was genoeg. Elia wachtte niet tot de hemel zwart was van
wolken. In dat wolkje zag hij in geloof een overvloed van regen;
en hij handelde overeenkomstig zijn geloof door zijn knecht
haastig naar Achab te zenden met de boodschap: ...” –Profeten
en koningen, blz. 97, 98.
Wat zou er gebeurd zijn als Elía ontmoedigd was geworden en
zou hebben opgegeven nadat hij zijn dienaar voor de zesde keer
had gestuurd? Zijn gebed zou niet zijn verhoord. Maar hij hield
vol totdat hij het antwoord kreeg dat hij zocht.
“Zulk een geloof is nodig in de wereld van nu, – een geloof dat
beslag legt op de beloften in Gods Woord, en weigert op te
geven aleer de hemel antwoord geeft. Zulk een geloof verbindt
ons nauw met de hemel en geeft ons kracht om te strijden tegen
de machten der duisternis.
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Door het geloof hebben Gods kinderen ‘koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur
gedoofd. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid
hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden
en hebben vijandige legers doen afdeinzen’ (Hebreeën 11:33, 34)
En door geloof moeten wij nu de hoogten bereiken van Gods
plannen met ons.” –Profeten en koningen, blz. 98.
Wie gelooft dat alles mogelijk is met God? Markus 9:23. “Want
al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”
1 Johannes 5:4. God blijft Zich aan Zijn woord houden. Hij wil
dat Zijn volk triomfeert ondanks het ongebreidelde ongeloof in
de wereld van vandaag. We moeten wedergeboren zijn in
Christus en Hem tot onze gerechtigheid maken, zodat wij meer
dan overwinnaars kunnen worden. Hij is de Leidsman en
Voleinder van het geloof dat bevrijdt en redt.
Geliefde broeders en zusters, laten we mediteren en de toestand
van ons geloof vandaag bespreken. Is het gegroeid? Hebben we
ervaringen gemaakt gedurende het jaar dat bijna ten einde is?
Net als Elía, kunnen we vandaag naar de berg Karmel worden
geroepen om een reden voor ons geloof te geven. Onze
smeekbeden stijgen naar de hemel om ons meer van die kostbare
gave te geven, zoals de discipelen baden, omdat de laatste
beproeving eraan komt en wie zal kunnen staan? Moge God ons
bewaren en ons de overwinning geven. Amen! GL

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en
een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebreeën 11:1.
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3e lezing – zondag, 9 december 2018

“… DAT HET U IN ALLES GOED GAAT
EN DAT U GEZOND BENT…”!
Door M. Lowe, Canada
“Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander. [...] En aan een
ander genadegaven van genezingen, door dezelfde
Geest.” 1 Korinthe 12:7, 9.

T

oen God de mens schiep naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis
was de mens mentaal, fysiek en geestelijk in perfecte
gezondheid. “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het
was zeer goed.” Genesis 1:31. Maar de zonde – ongehoorzaamheid aan God, wat het overtreden van Zijn wet is (1 Johannes
3:4) – bracht verschrikkelijke gevolgen met zich mee voor de
mensheid. Vervreemding en scheiding van de Schepper, ziekte,
aandoeningen, pijn en de dood. Het fysieke bestaan van de mens
werd geplaatst in blijvend gevaar, bedreigd door zijn natuurlijke
omgeving en dodelijke pathogenen (ziekteverwekkende organismen). Als een direct gevolg van Adam en Eva’s overtreding,
was onze liefhebbende, rechtvaardige Schepper gedwongen om
de doodstraf uit te spreken over de mens. “In het zweet van uw
gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert,
omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof
terugkeren.” Genesis 3:19.
In Zijn grote liefde voor Zijn zondige kinderen heeft de Heer
hen met verlossing voorzien en ook met “het gewas van het
veld” voor hun medicinale noden – om ziekte en aandoeningen
te voorkómen en gezondheid te herstellen wanneer zij ziek
werden.
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Deel van het menselijk bestaan

Zonde en satan maakten dat ziekte en aandoeningen – en uiteindelijk de dood – een deel van het menselijk leven werd. Ziektes,
letsel, en aandoeningen zijn direct of indirecte gevolgen van de
vloek van de zonde. Door directe genetische overdracht van ouders
tot kinderen, het praktiseren van een ongezonde levensstijl en
ongezonde gewoontes, de schending van de natuurlijke gezondheidswetten en de morele wet, milieugevaren (pathogenen, vervuiling, giftige en kankerverwekkende chemische substanties,
natuurrampen, ongelukken etc.), ziektes en aandoeningen teisteren
de mens. Duizenden van deze ziektes en aandoeningen teisteren de
kinderen van de mensheid. Niemand wordt hiervan vrijgesteld.
Door Adams ongehoorzaamheid zijn wij allen zondaars geworden
en allen zijn onderworpen aan de dood. “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt
worden, …” “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over
alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.”
Romeinen 5:19, 12.
Hoewel het bestemd is voor elk mens om éénmaal te sterven – de
eerste dood mee te maken – wil God dat wij genieten van de voordelen en de zegeningen van een gezond leven terwijl wij deze korte
tijd hier op aarde spenderen. Hij verlangt voor Zijn kinderen dat
“alles goed gaat en dat u gezond bent” 3 Johannes 1:2.
Christus’ methode van het evangeliewerk

De Heer heeft de mensheid niet in de steek gelaten door hen te
laten lijden met de geseling van ziekte en kwalen zonder hoop of
hulp. Toen Hij leefde onder de mens, spendeerde Hij veel van
Zijn dienstwerk met het genezen van zieken en hen die leden aan
allerlei verschillende kwalen en kwellingen. Hij genas menigten
die blind, stom, doof, verlamd, melaats, mentaal instabiel en door
demonen bezeten waren, samen met anderen die leden aan vele
andere soorten gebreken en aandoeningen.
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“En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas
elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over
Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem
allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen
bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. [...] En Hij riep Zijn twaalf
discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om
die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.”
Matthéüs 4:23,24; 10:1.
Jezus’ werkwijze van evangelisatie combineerde genezing
(medisch zendingswerk) met het verkondigen van het evangelie.
Dit hoort ook onze manier van werken te zijn, de genadegave
van genezing (medisch zendingswerk) gecombineerd met het
verkondigen van het eeuwige evangelie. Wij moeten laten zien
dat het niet God is die ziekte, pijn en leed veroorzaakt, maar dat
het de mens is door zijn eigen onwetendheid en zonde, die ziekte
en aandoeningen over zichzelf heeft gebracht.
Onze liefdevolle en genadige Schepper heeft voorzien in genezing voor zowel het lichaam alsook de ziel, en Hij heeft ons
toevertrouwd met het dienstwerk van verzoening en het dienstwerk van genezing. De genadegave van genezing behoren tot de
genadegaven van de Heilige Geest die zijn toevertrouwd aan
Zijn gemeente.
“Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid
gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde
Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een
ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest. [...] Al
deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder
afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.” 1 Korinthe 12:8, 9, 11.
Genadegaven van genezing en medische evangelisatie

De genadegave van genezing zijn hele waardevolle gaven van de
Heilige Geest en zijn een onmisbaar deel van het evangelie dienstwerk. Waarom? Onze lichamen zijn de tempels van de Heilige
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Geest van God, en om die reden gebiedt de Heer ons Zijn tempel
rein en gezond te houden. Geen mens kan God aanvaardbaar dienen, terwijl hij tegelijkertijd opzettelijk of onachtzaam de gezondheidswetten schendt en zijn of haar lichaam verontreinigt met
ongezonde praktijken en zondige gewoontes.
“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige
Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet
van uzelf bent? [...] Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de
Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te
gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van
God is heilig, en deze tempel bent u.” 1 Korinthe 6:19; 3:16, 17.
“Ware godsdienst en de wetten der gezondheid gaan hand in
hand. Het is onmogelijk voor de zaligheid van mannen en vrouwen te werken zonder hun de noodzaak voor te houden om te
breken met zondige genietingen die de gezondheid vernielen, de
ziel verlagen en beletten dat Goddelijke waarheid doordringt tot
het verstand. Mannen en vrouwen moet geleerd worden dat ze
zich elke gewoonte en elke handelwijze nauwgezet bewust worden en dat ze zich ineens die dingen ontzeggen welke het lichaam
in een ongezonde toestand brengen en aldus een schaduw werpen
over het verstand.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3,
blz. 140.
Het doel van het evangelie is het complete herstel van het morele
beeld van God in de mens. “En moge de God van de vrede Zelf u
geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel
en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van
onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het
ook doen.” 1 Thessalonicensen 5:23, 24.
Methodes van genezing

De apostel Paulus schreef over de genadegaven in meervoudige
vorm en niet de enkelvoudige vorm van genadegave. Waarom? De
mens is een uiterst complex en wonderbaarlijke creatie van God,
bestaande uit vele verschillende soorten cellen, weefsels, organen
en systemen die harmonieus samenwerken om het menselijk leven
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te ondersteunen. Talrijke psychologische onevenwichtigheden
(aandoeningen) kunnen verschillende cellen, weefsels, organen en
systemen aantasten. Om die reden moeten genezende middelen
specifiek zich richten op de plek of het systeem van het lichaam die
aangetast is door de ziekte. Wanneer een persoon ziek wordt, kan
het mogelijk zijn dat er één of meerdere combinaties van verschillende genezende therapieën nodig zijn, zoals bijvoorbeeld, voedingstherapie, fysiotherapie, hydrotherapie, kruidenmedicijnen,
etc., om de gezondheid te herstellen. Geen enkele therapie is de
remedie voor elk type ziekte, letsel of aandoening. Verschillende
mensen in Gods gemeente hebben kennis verkregen over bepaalde
delen van het lichaam en de vaardigheid om verschillende kwalen
te behandelen en te genezen. Iedere genadegave van genezing is
belangrijk.
“Er zijn vele manieren om de geneeskunst te beoefenen; maar er is
slechts één manier die de Hemel goedkeurt. Gods medicijnen zijn
de eenvoudige middelen uit de natuur, die ons organisme niet belasten of aantasten door hun krachtige eigenschappen.” –Adviezen
over dieet en voeding, blz. 262 [zie ook: Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 2, blz. 148, 149; Getuigenissen voor de
gemeente, deel 5, blz. 362.
Het mededogen van Christus

“Medisch zendingswerk brengt het mensdom het evangelie van bevrijding van lijden. Het is het pionierswerk van het evangelie. Het
is het evangelie in de praktijk, het mededogen van Christus geopenbaard. Er is grote behoefte naar dit werk, en de wereld staat er
open voor. Dat God ervoor mag zorgen dat het belang van medisch
zendingswerk begrepen zal worden, en dat nieuwe gebieden onmiddellijk betreden mogen worden.” –Medical Ministry, blz. 239.
Het belang en de waarde van de gaven van genezing (medisch
zendingswerk) kunnen niet worden overschat. De Geest der
Profetie zegt dat medisch zendingswerk Gods methode is om de
ziekte te behandelen en de rechterarm is van de derde engelboodschap. (zie Testimonies for the Church, vol. 7, blz. 59) Het
- 23 -

opent deuren en bereidt de weg voor de ontvangst van de tegenwoordige waarheid. Het breekt vooroordelen af en verkrijgt toegang tot de harten van de mensen zoals niets anders dat kan. (zie
Getuigenissen voor de Gemeente, deel 9, blz. 205) Gezondheidshervorming is een onderdeel van de laatste grote inspanning om de
boodschap van het evangelie te verkondigen.
In ons eigen belang en ten behoeve van onze medemensen moeten we kennis hebben van ziekten en hun oorzaken en het belang
beseffen van gehoorzaamheid aan de wetten van het leven.
“Het licht wat God heeft gegeven over gezondheidshervorming is
onze redding en de redding van de wereld. Mannen en vrouwen
dienen geïnformeerd te worden als het gaat om menselijke gewoontes, uitgerust door onze Schepper als Zijn verblijfplaats, en
waarover Hij verlangt dat wij getrouwe rentmeesters zijn.
‘…Want u bent de tempel van de levende God; gelijk God gezegd
heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik
zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.’ 2 Korinthe
6:16.” –(Review and Herald, 12 november 1901) Welfare
Ministry, blz. 130, 131.
Het werk van de Barmhartige Samaritaan en genezing

Tijdens deze Gebedsweek zou ik een beroep willen doen op het
volk van God om het werk van de afdeling Barmhartige
Samaritaan van de Generale Conferentie te ondersteunen. Als de
leider van de Generale Conferentie Hulpministerie, heb ik het
voorrecht gekregen nauw samen te werken met de leider van de
afdeling van de Barmhartige Samaritaan, ouderling Stefano La
Corte. Ik waardeer het goede en nobele werk dat het team van de
Barmhartige Samaritaan als trouwe medearbeiders doen.
De oproepen voor financiële en medische hulp voor degenen die
lijden als gevolg van ziekte, ouderdom, armoede, natuurrampen
of de dood van dierbaren zijn enorm en vaak urgent.
Velen van onze broeders en zusters over de wereld leven in armoede en hebben gebrek aan toegang tot gepaste medische zorg
en behandeling. Zowel de Barmhartige Samaritaan als de
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Gezondheidsafdeling hebben uw gebeden en financiële steun
nodig in deze tak van het evangeliewerk. Het Hulpministerie
voert het werk van genezing uit. Denk eens na over het advies uit
de Schriften en de Geest der Profetie: “De zuivere en onbevlekte
godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen
bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van
de wereld.” Jakobus 1:27.
“Door het plaatsen van hulpbehoevenden en armen onder Zijn
belijdende volgelingen die van hun zorg afhankelijk zijn, test
Christus hen. Door onze liefde en dienst voor Zijn behoeftige
kinderen bewijzen wij de echtheid van onze liefde voor Hem. Als
wij hen verwaarlozen, stempelt ons dat tot valse discipelen,
vreemdelingen voor Christus en Zijn liefde.” –De weg tot
gezondheid, blz. 171.
“We zijn allemaal verweven in het grote web van de mensheid.
En wat we ook doen om anderen goed te doen en omhoog te
heffen, zal weerspiegeld worden in zegen op onszelf.” –Geest,
Karakter en Persoonlijkheid, blz. 280.
“Iedereen kan iets vinden om te doen. ‘De armen hebt gij altijd
bij u,’ zei Jezus (Johannes 12:8), en niemand hoeft het gevoel te
hebben dat er geen plaats is om voor Jezus te werken. Miljoenen
en miljoenen die op het punt staan onder te gaan, die gebonden
zijn door de ketenen van onwetendheid en zonde, hebben zelfs
nooit gehoord van Jezus’ liefde voor hen. Als onze omstandigheden en de hunne omgekeerd waren, wat zouden wij dan willen
dat ze voor ons deden? Op ons rust de heilige verplichting om
zoveel in ons vermogen ligt voor hen te doen. De gulden regel
van Christus aan de hand waarvan ieder van ons al dan niet in
het oordeel kan bestaan, luidt: ‘Alles nu wat gij wilt, dat u de
mensen doen, doet gij hun ook aldus.’ (Matthéüs 7:12).” –Jezus,
de Wens der eeuwen, blz. 533.
Roep om ondersteuning en actie

Beste broeders en zusters in Christus, we moeten het werk
waarderen en ondersteunen van degenen die hebben gearbeid en
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blijven werken in het medisch zendingswerk op de verschillende
niveaus van Gods gemeente over de wereld. Als Gods belijdend
volk moeten we meer opofferingsgezind zijn en genereus in
onze financiële steun als het gaat om Gods medische instituten,
sanatoria, klinieken en medisch zendingswerkers, die het werk
vooruitbrengen van genezing van de lichamen en zielen van
mannen, vrouwen en kinderen. Laten we, terwijl we het einde
naderen van wederom een genadig jaar, ons opnieuw het grote
voorrecht en verantwoordelijkheid realiseren die we hebben als
medewerkers van Christus in het grote werk om kostbare zielen
te redden van de slavernij aan zonde en ziekte.
Laat de liefde van God ons hart doordringen en laten wij Zijn
liefde delen met onze medemensen in onzelfzuchtige dienst aan
de geestelijk en lichamelijk zieken, de armen en behoeftigen.
Vergeet niet dat de wereld overtuigd zal worden dat wij Gods
overgebleven volk zijn, niet zozeer door wat er vanaf de kansel
wordt gepredikt, maar wat er wordt uitgeleefd door de gemeenteleden. Moge de Heer in Zijn genade ons kanalen van genezing en
hemelse zegeningen maken!
“Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond
bent, zoals het uw ziel goed gaat!” 3 Johannes 1:2. Amen! GL

En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun
synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en
genas alle ziekte en alle kwaal. Matthéüs 9:35 [NBG51]
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4e lezing – dinsdag, 11 december 2018

“HEN DIE GELOOFD ZULLEN HEBBEN,
ZULLEN DEZE TEKENEN VOLGEN”
Door D. Francis, Sri Lanka/India/Verenigde Staten
Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander. [...] En aan een
ander werkingen van krachten, …” 1 Korinthe 12:7, 10.

“E

n hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in
vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en
als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond
worden.” Markus 16:17, 18.
We prijzen de Heer voor deze prachtige tekst die we in de Bijbel
vinden, samen met vele andere Bijbelse verwijzingen die aangeven dat de tekenen uit de hemel degenen zullen volgen die geloven. Het woord ‘teken’ komt van het Griekse woord ‘sēmeíon’.1
Thayer’s definieert dit woord als een teken, een markering of een
kenmerk waarmee een persoon of een ding wordt onderscheiden
van andere personen of dingen.2
De bovenstaande verzen kunnen echter alleen volledig worden
begrepen door ze in samenhang met de twee voorgaande verzen
te lezen: “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik
het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal
hebben, zal verdoemd worden.” Markus 16:15, 16. Zij die de
getuige horen, geloven en zich laten dopen, zullen gered worden.
1
2

Strong’s nr. 4592
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
(Strong’s Code 4592) © 2002, 2003, 2006, 2011 door Biblesoft, Inc.
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Toen Jezus Zijn discipelen de opdracht gaf om het evangelie te
verkondigen (Matthéüs 28:20), verzekerde Hij hen dat Hij hen zou
vergezellen. De tekenen zouden Gods handtekening zijn – hemelse
goedkeuring van de boodschap van het evangelie die door deze
gelovigen wordt gebracht. Het is in deze context dat Christus zei:
“Hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen.” Hun
boodschap zou gepaard gaan met tekenen zoals:
• Degenen die geloven, zullen demonen uitdrijven in Christus’
naam.
• Ze zullen in vreemde tongen of talen spreken.
• Ze zullen slangen oppakken.
• Geen dodelijke, giftige drank kan hen schaden.
• Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond
worden.
Tekenen versus het evangelie

De apostel Paulus schreef: “Immers, de Joden vragen om een teken
en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de
Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken
een dwaasheid. [...] Want het woord van het kruis is voor hen die
verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden,
is het een kracht van God.” 1 Korinthe 1:22, 23, 18. Met andere
woorden: het verlossingsplan is het evangelie. Daarom zal de nadruk liggen op de verkondiging van het evangelie als de voornaamste missie van de gelovigen.
De meest hulpbehoevende mensen op aarde zijn niet noodzakelijk
de armen, maar de zieken, omdat ze na verloop van tijd hulpeloos
kunnen worden en hun geest kan zwakker worden, waardoor ze
minder goed in staat zijn om het evangelie en de eeuwige werkelijkheden te leren kennen. Wanneer ze het einde van hun leven
bereiken, is hun proeftijd voorbij en kan hun kans op redding
voor altijd verloren zijn. Daarom is onze voornaamste missie vandaag om de meest hulpbehoevenden te vinden, maar zonder de
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rest te verwaarlozen. “Op zieken zullen zij de handen leggen en
zij zullen gezond worden.” Wonderen en tekenen vervolmaken de
evangeliebediening.
Onjuist handelen leidt tot aanmatiging

Onevenwichtige mensen interpreteren Markus 16:17, 18 vaak
verkeerd. Er zijn bijvoorbeeld in sommige van de zuidelijke kerken
in de Verenigde Staten diensten waar met slangen wordt omgegaan. Een nieuwsbericht op CNN had op 18 februari 2014 de
volgende nieuwskop: “Reality show predikant die met slangen
omgaat sterft aan slangenbeet.” Het bericht zei verder: “Een
predikant uit Kentucky die een rol speelde in een reality show over
omgaan met slangen in de kerk is gestorven aan een slangenbeet.
Predikant Jamie Coots stierf zaterdagavond na behandeling
geweigerd te hebben, zei de politie van Middlesboro.”3 Dergelijke
incidenten zijn er niet weinig.
Deze belofte werd vervuld toen de apostel Paulus door een slang
op Malta werd gebeten, terwijl hij na een schipbreuk een vuurtje
liet branden; hij schudde gewoon de slang in het vuur en werd
volgens Handelingen 28:1-6 niet geschaad.
Hij heeft echter nooit kerkdiensten gewijd met het hanteren van
dodelijke slangen als een reality show. Jezus verwierp zo’n
toepassing van de Schrift.
Nadat Jezus veertig dagen in de woestijn had gevast, verzocht
satan Hem om te bewijzen dat Hij Gods Zoon was door Zichzelf
van het dak van de tempel af te gooien. De tegenstander citeerde
de tekst: “Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te
bewaren, en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw
voet niet misschien aan een steen stoot.” Lukas 4:9-12; Psalm
91:12. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om nooit aanmatigend te handelen, alsof God zou willen dat Zijn kinderen
dwaze dingen zouden doen om Hem te ‘beproeven’.

3

CNN Nieuwsbericht van 18 februari 2014
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Velen die bij Jezus kwamen, wilden dat Hij een teken liet zien.
Jezus heeft echter nooit gehoor gegeven aan zulke verzoeken.
“Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en
Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien.”
Matthéüs 12:38. Het is interessant op te merken dat de schriftgeleerden en Farizeeën vroegen een teken te zien zodat ze in
Jezus konden geloven. Maar Hij weigerde dit te doen, omdat,
zelfs als Hij hen een teken had gegeven, zij niet in Hem zouden
geloven. Ze zouden blijven excuses en kritiek geven.
Het is interessant op te merken dat de schriftgeleerden en
Farizeeën vroegen een teken te zien, zodat ze in Jezus konden
geloven. Maar Hij weigerde dit te doen, omdat, zelfs als Hij hen
een teken had gegeven, zij niet in Hem zouden geloven. Ze
zouden doorgaan met excuses en kritiek geven.
Volgens de Schrift is Jezus Zelf het teken. Het was niet nodig dat
mensen naar nog een teken zouden zoeken. Matthéüs 12:38-41.
Op dezelfde manier verwachten mensen soms dat God denkt en
handelt zoals menselijke wezens dat doen. Onze gebeden kunnen
veel verzoeken bevatten, inclusief verzoekschriften om tekenen.
Zijn wij op zoek naar een nieuw teken?
Er is een mooie uitspraak gedaan door Achaz, die we vinden in
het boek Jesája: “... Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen
stand houden. Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz: Vraag
voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden
in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achaz zei: Ik zal het
niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen. Toen zei hij:
Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te
vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere
Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij
zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.” Jesája
7:9-14. Jezus Christus, Zelf weerspiegeld in het leven van Zijn
kinderen, is een teken van Zijn goddelijkheid.
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Het ultieme teken is ware persoonlijke bekering

“In Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven.” Een ware
gelovige zou deze uitspraak in zijn eigen leven kunnen
toepassen. “De Heiland doelde op de tijd dat de Heilige Geest
zou komen om als Zijn Vertegenwoordiger een machtig werk te
doen. Het kwaad dat gedurende eeuwen steeds omvangrijker
was geworden, zou door de goddelijke macht van de Heilige
Geest worden weerstaan.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 35.
Het evangelie dat gelovigen ontvangen, maakt hen vrij van de
geestelijke gevangenschap van de duivel. God gebruikt hen als
vaten om Zijn wonderbaarlijke verlossingswerk te volbrengen.
“In vreemde talen zullen zij spreken.” Tegenwoordig is de
Bijbel in vele talen beschikbaar, niet alleen in het oorspronkelijke Hebreeuws, Grieks, of Aramees. ‘Vreemde talen’ zijn een
gave van God. Het wonder van het spreken in tongen betekent
niet dat de christenen moesten brabbelen – een taal die op aarde
niet bekend is. Op de Pinksterdag spraken de discipelen ofwel in
hun eigen taal en de luisteraars hoorden het in hun taal, of de
discipelen spraken in talen die nieuw voor hen waren en de luisteraars begrepen het. Dit was een schitterend wonder en de gave
van de Heilige Geest.
De grote opdracht die Christus Zijn volgelingen gaf, was om de
gehele wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Als
we in Hem geloven, kunnen wij de gave krijgen om nieuwe
talen te spreken. Dan zal het evangelie dat we verkondigen niet
langer vreemd blijven voor de luisteraars. Een goed voorbeeld
hiervan was de apostel Thomas, die naar India reisde en daar
werkte. Hij ontving de gave van tongen om het evangelie aan de
heidenen te geven.
“Thomaschristenen, ook wel St. Thomas Christenen of
Malabarchristenen genoemd, [zijn] inheemse Indiase christelijke
groepen die traditioneel in Kerala hebben gewoond, een staat
aan de Malabar-kust, in het zuidwesten van India. Ze beweren
geëvangeliseerd te zijn door St. Thomas, de apostel, en Thomaschristenen vertegenwoordigen op evangelisch, liturgisch en
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linguïstisch vlak een van de oudste christelijke tradities in de
wereld, met name in het christendom buiten het Westen.”4
Veel Westerse en Oosterse zendelingen reisden naar de uiteinden
van de wereld en hoopten op dit wonder. Ze slaagden in hun
missies, want met de hulp van de Heilige Geest leerden ze in zeer
korte tijd de moedertaal en vertaalden ze de Bijbel zelfs in lokale
talen. Dit wonder bestaat nog steeds in de gemeente en zal tot het
einde aanwezig zijn. We zijn God zo dankbaar voor deze
bijzondere gave!
“Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te
trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u
schade toebrengen.” Lukas 10:19.
De Heer heeft de gelovigen alle macht gegeven om te handelen
tegen alle gevaren die zij tegenkomen in hun bediening. De kracht
van de Heer is niet alleen beperkt tot de letterlijke betekenis van
dit vers. Het strekt zich uit tot een veel diepere betekenis. Kwade
mensen en demonen worden vergeleken met slangen en schorpioenen in de Schrift. Bovendien vergeleek de apostel Jakobus de
tong, wanneer misbruikt, met een bevorderaar van het kwaad en
een bron van geestelijk vergif. “Maar de tong kan geen mens
temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.”
Jakobus 3:8.
Geen van deze kwaden kan de evangeliebedieningen schaden
wanneer de kracht van de Heer aanwezig is. De vijand zal proberen de levens en de bediening van Zijn volk op elk niveau te
vernietigen, maar Gods barmhartige hand zal hen op wonderbaarlijke wijze redden.
“Degenen die de geboden van God bewaren en het geloof van
Jezus hebben, zullen de toorn ervaren van de draak en zijn aanhangers. Satan rekent de wereld als aan hem ondergeschikt. Hij
heeft de leiding verkregen over de afvallige kerken, maar hier is
een kleine groep die zijn heerschappij weerstaat! Als hij deze eens
kon wegvagen van de aarde, zou zijn overwinning volkomen zijn.
Encyclopedia Britannica [digitale versie] “Thomas Christian” artikel
geschreven door Prof. Robert Eric Frykenberg.
4
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Evenals hij vanouds de heidense volken ertoe verleidde om Israël
te vernietigen, zal hij in de nabije toekomst ook de goddeloze
machten aanzetten om Gods volk te vernietigen... Hun enige hoop
is gevestigd op Gods genade en hun enige bescherming zal het
gebed zijn...
De beproeving die in de dagen van Esther over Gods volk kwam,
was niet slechts eigen aan die tijd. De apostel Johannes, die mocht
zien tot aan het einde der tijden, zei: ‘De draak vergrimde op de
vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar
zaad, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus
Christus hebben’ (Openbaring 12:17). Sommigen die nu op de
aarde leven, zullen de vervulling aanschouwen van deze woorden.” –Maranatha, de Here komt, blz. 32.
De ultieme tekenen die volgen, nadat iemand het evangelie van
Jezus Christus aanvaardt en gelooft, zijn overtuiging en bekering. Om ons slechte hart te laten veranderen, zodat vriendelijkheid en de liefde van Christus altijd in ons wonen, is het
hoogste wonder en het ultieme teken.
Nu blijven er twee belangrijke onbeantwoorde vragen over. Ten
eerste, zijn de wonderen en tekenen die vandaag de dag in de
christelijke wereld worden gezien van de Heer? Worden ze door
Hem bekrachtigd? En ten tweede, welke wonderen en tekenen
zullen door Gods overblijfsel worden uitgevoerd?
“Sommige mensen zullen zich voor Christus uitgeven, en de
titel en aanbidding die alleen de Verlosser der wereld toekomen
voor zich opeisen. Ze zullen wonderbaarlijke genezingen verrichten en zullen beweren dat ze openbaringen uit de hemel
hebben ontvangen die indruisen tegen de leer van de Bijbel.”
–De grote strijd, blz. 576 [zie ook: Jezus komt!, blz. 124].
Vele wonderen en tekenen die wijd verspreid worden in de
christelijke wereld worden dus niet door God bekrachtigd.
Tekenen en wonderen in Gods laatste gemeente

Wonderen, inclusief genezingen, zullen plaatsvinden in Gods
laatste gemeente, niet in concurrentie met gezondheidsonderwijs,
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maar ter ondersteuning ervan. Verslagen komen van over de hele
wereld over wonderbaarlijke genezingen. De Heer doet opmerkelijke dingen in veel verschillende bedieningen en op de gevaarlijkste plaatsen. Dit zal doorgaan en vooral op de voorgrond treden
tijdens de late regen.
“Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond
worden.” “Deze wereld is één groot ziekenhuis, maar Christus is
gekomen om de zieken te genezen, om de gevangenen van satan
te bevrijden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 685.
“Met ernstig verlangen zie ik uit naar de dag, waarop de gebeurtenissen van het Pinksterfeest met groter kracht herhaald zullen
worden dan bij die gelegenheid. Johannes zegt: ‘Ik zag een
andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel en de
aarde werd door zijn lichtglans verlicht.’ Net als tijdens het
Pinksterfeest zullen de mensen dan de waarheid tot hen horen
spreken, ieder in zijn eigen taal.” –Bijbelkommentaar, blz. 435
[zie ook: Jezus komt!, blz. 159].
“In nachtgezichten werd mij een beeld gegeven van een grote
reformatiebeweging onder Gods volk. Velen loofden God. De
zieken werden genezen en andere wonderen werden gedaan...
Daar was een geest des gebeds te zien zoals geopenbaard werd
voor de grote dag van Pinksteren.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 3, blz. 356.
“Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met een geringere openbaring van Gods kracht dan
waarmee het begon. De profetieën die werden vervuld door de
uitstorting van de vroege regen in de begindagen van de gemeente, zullen opnieuw worden vervuld door de late regen aan
het einde van de evangelieverkondiging. [...]
De gezichten van Gods boodschappers zullen stralen van heilige
toewijding. Ze zullen van de ene plaats naar de andere gaan om
de boodschap van de hemel te verkondigen. De waarschuwing
zal door duizenden stemmen aan de hele aarde worden gebracht.
Er zullen wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en
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de gelovigen zullen tekenen en wonderen meemaken.” –De
grote strijd, blz. 565.
Slot

De tekenen en wonderen van de vroege gemeente waren de sleutel
tot de verkondiging van het evangelie (Handelingen 3 en 4), wezen
op de aanwezigheid en goedkeuring van de goddelijke kracht
(Handelingen 19:17-19), bevestigden het werk van de Heilige
Geest (Romeinen 15:18-20), brachten het koninkrijk van God naar
voren bij de mensheid (Handelingen 4:29-31; 7:35-37; 14:2-4),
verleenden vrijheid van geestelijke slavernij (Handelingen 16:1618) en leidden de mensen om geloof in God te hebben.
Handelingen 9:40-42; 13:6-12.
Geliefde broeders, zusters, jeugd en kinderen, God wil dat een
ieder van ons het teken van een bekeerd hart heeft en openbaart –
om Jezus te volgen omdat we in Hem geloven. “Ieder karakter zal
ten volle ontwikkeld worden en allen zullen tonen of zij de zijde
van trouw of van de opstand hebben gekozen. Dan komt het
einde.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 639.
“... Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus
Christus zij met u allen. Amen.” Openbaring 22:20, 21. Amen! GL
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5e lezing – woensdag, 12 december 2018

“... GELOOFT AAN ZIJN PROFETEN,
EN U ZULT VOORSPOEDIG ZIJN”
Door J.V. Giner, Spanje/Zwitserland
Wat is de gave van profetie?

H

et volk van God heeft in alle tijden in harmonie geleefd met
de goddelijke wil. En de ware aanbidders in de eindtijd
worden in de Bijbel als volgt gedefinieerd: “Hier is de lijdzaamheid
der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het
geloof van Jezus.” Openbaring 14:12 [SVV]. “De geboden Gods
bewaren” betekent Zijn heilige wet, de Decaloog, gehoorzamen,
gegeven in Éxodus 20:1-17. Dit is zonder discussie duidelijk. “De
wet is de grote standaard van rechtvaardigheid. Zij vertegenwoordigt het karakter van God en is de test van onze trouw aan
Zijn regering. En ze wordt ons geopenbaard, in al haar schoonheid
en uitmuntendheid, in het leven van Christus.” –Counsels to
Parents, Teachers, and Students, blz. 62. De vraag is: Wat betekent
“het geloof van Jezus” [SVV] of “het geloof in Jezus” [HSV]?
Het onderhouden van de geboden en het geloof van Jezus zijn
nauw met elkaar verbonden. Terwijl Gods wet een afspiegeling
is van Zijn karakter en daarom de standaard die Hij van ieder
mens wenst, is geloof in Jezus de manier om dit te bereiken.
Romeinen 8:7. Alleen door de kracht van Christus is het mogelijk voor de mens om Gods wet te gehoorzamen. Iemand die
geloof in Jezus uitoefent als zijn persoonlijke Redder ontvangt
de kracht van de Heilige Geest om Gods geboden, de basis van
Zijn goddelijke regering, te gehoorzamen. Jezus heeft zelfs
gezegd dat gehoorzaamheid kenmerkend is voor degenen die
Hem liefhebben: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in
acht.” Johannes 14:15.
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In het boek Openbaring wordt dezelfde nadruk gelegd op Gods
overblijfsel, die de Tien Geboden houden als het teken dat
onderscheid maakt tussen de ware aanbidders en degenen die
ontrouw zijn. “En de draak werd boos op de vrouw, en ging
heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht,
die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van
Jezus Christus hebben.” Openbaring 12:17. Het geïnspireerde
woord is heel duidelijk in het onderwijzen dat er altijd een
overblijfsel is geweest en dat er altijd een overblijfsel zal zijn
dat de geboden van God bewaart als bewijs van hun trouw aan
Hem. We hebben ook gezien dat door de genade van Christus
elke christen in staat is om dit te doen, want, zoals de Bijbeltekst
zegt, heeft het overblijvende volk van God het “getuigenis van
Jezus Christus”. Wat betekent dit? De zin staat in Openbaring
19:10: “En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden,
maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een
mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis
van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is
namelijk de geest van de profetie.”
De Geest der profetie omvat alle boodschappen die Jezus Zijn
volk door de profeten gaf. Door de Bijbelse geschiedenis heen,
heeft God profeten doen opstaan om Zijn goddelijke boodschappen aan de mensen door te geven. Op zeer moeilijke en
gevaarlijke momenten stond een profeet op in de kracht van God
om de hemelse boodschappen te verkondigen, door te geven en
te verklaren. “Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals
ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem
moet u luisteren.” Deuteronomium 18:15. De woorden waren
niet die van de profeet, maar van God (Deuteronomium 18:18),
Die ze aan Zijn instrumenten openbaarde door middel van
dromen en visioenen. Joël 2:28; Ezechiël 1:1; Numeri 12:6.
Deze visioenen gingen gepaard met speciale fysieke verschijnselen, waaronder het verlies van kracht (Daniël 10:8, 17); niet
ademen (Daniel 10:17); bewusteloosheid (Daniël 10:9), etc. Het
werd geopenbaard dat bepaalde eigenschappen de ware profeet
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onderscheidde: Hij sprak volgens de wet en het getuigenis; hij
bracht geen vreemde leerstellingen naar voren die in tegenspraak
zijn met eerder geopenbaarde leerstellingen (Jesája 8:20); alles
wat hij profeteerde, kwam uit (Jeremía 28:9); hij verhoogde
zichzelf niet, maar gaf alle eer aan God (Daniël 2:28, Jeremía
14:14); hij sprak geen woorden om de toehoorders te plezieren,
maar datgene wat God hem gaf, duidelijk de zonde berispend
(Jeremía 23:22); en zijn boodschappen trokken de geest van het
volk op naar een hoger geestelijk niveau, en verleidden hen nooit
om ongehoorzaam te zijn of afvallig te worden. Deuteronomium
13:1-3.
De term “profeet” in het Hebreeuws, nâbî, betekent
“verkondingen”, “uitroepen”; dat betekent dat de profeet iemand
is die goddelijke berichten ontvangt, die hij vervolgens verkondigt. De profeet is daarom Gods woordvoerder, omdat hij Zijn wil
uitdrukt. Zulke boodschappen kunnen onder andere advies zijn,
waarschuwing, instructie, aansporing, of profetie. In de meest
kritische momenten voor Gods volk, zoals toen Israël bevrijd zou
worden uit de Egyptische slavernij, koos God Zijn profeten om
Zijn werk uit te voeren. Deuteronomium 34:10. In de belangrijke periodes voor Zijn volk speelden de profeten een essentiële, veranderende rol als die van Gods instrumenten om Zijn
volk te verlichten, tot hen te spreken, te leiden en te vermanen.
Er waren profeten – zowel mannen als vrouwen – die bemiddelden tussen God en Zijn volk in Juda en ook in Israël. De
woorden van de profeten werden niet altijd goed aanvaard; er
waren momenten dat hun leven op het spel stond als de boodschappen voor de mensen en bestuurders niet vleiend waren. Die
profeten hadden een grote relevantie die we kunnen zien in het
Bijbelse verslag; ze werden door God grootgebracht en bemoedigd. Ware profeten brachten zichzelf nooit als zodanig naar
voren; ze werden specifiek door God gekozen. Jeremía 1:7. Hun
verantwoordelijkheden waren erg groot en vaak hadden ze
hevige interne strijd, want hun doel was niet om de mensen te
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behagen, maar om de goddelijke boodschappen over te brengen,
ongeacht of ze positief of negatief waren voor de ontvangers.
Het is ook waar dat niet alles in de boodschappen van de profeten een veroordeling of vermaning was; er was ook de stem
van hoop van God. Toen de mensen klaar waren om ontmoedigd
of wanhopig te worden vanwege een onmiddellijk gevaar of een
zeer moeilijke situatie, troostte, leidde en versterkte de stem van
de ziener hen.
De Messiaanse profetieën van de oudtestamentische profeten
waren het anker van het geloof voor miljoenen gelovigen door de
geschiedenis heen. Met de zekerheid en overtuiging dat de Messias
op een dag in het vlees naar de aarde zou komen om bij de mens te
wonen, was het een krachtige waarheid om de mensen in de ergste
situaties te bemoedigen, vooral wanneer ze onderdrukt werden
door vreemde naties.
Vele profetieën werden verkondigd met betrekking tot het karakter en het werk van de beloofde Messias wanneer Hij naar deze
aarde zou komen. En het meest verbazingwekkende is dat alle
profetieën van Zijn eerste komst volkomen vervuld werden! Is dit
niet iets geweldigs? Is dit niet genoeg reden om mensen te laten
geloven in Hem?
In de tijd van het Nieuwe Testament waren er ook profeten
(1 Korinthe 12:28) wier boodschappen werden vervuld, terwijl
anderen in de toekomst nog steeds vervuld zullen worden. Een
duidelijk beeld hebben van wat er in de toekomst gaat gebeuren,
is een grote bemoediging voor de gelovige, die kan zien dat hij op
het platform van de waarheid staat en de leugen kan onderscheiden van mensen die God niet kennen. Kortom, profetie moedigt hem aan om zich voor te bereiden op de komende beproevingen en te groeien in geloof. 2 Petrus 1:18.
In de voortdurend veranderende, onvoorspelbare wereld waarin
we leven, is er niets zo vervelend voor de mens dan niet te weten
wat er gaat komen. Toekomstvoorspellers, mediums en waarzeggers zijn altijd succesvol geweest, en zijn dat nog steeds,
omdat mensen willen weten wat er in de toekomst gaat ge- 39 -

beuren. God verbood Zijn volk absoluut om iets met zulke
mensen van doen te hebben (Deuteronomium 18:10, 11), want
Zijn profeten gaven Zijn boodschap; alle anderen waren en zijn
satanische bedriegers.
De profetische gave onder het overblijfsel

Zoals eerder vermeld, waren er op de belangrijkste momenten
voor het volk van God altijd profeten bij de hand om hen te leiden
en te bemoedigen, en dit maakte deel uit van het goddelijke plan.
Amos 3:7. In Zijn grote liefde en genade heeft de Heer ook voorzieningen getroffen voor de profetische gave in Zijn gemeente
van de eindtijd: “En de draak vergrimde op de vrouw, en ging
heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de
geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus
hebben.” Openbaring 12:17 [SVV].
Zoals reeds uitgelegd, is “het getuigenis van Jezus Christus” de
“geest der profetie” (Openbaring 19:10), en laat zien dat deze
gave zich zou manifesteren in de overblijvende gemeente. Dit
gebeurde toen zuster Ellen G. White, een eenvoudige, godvrezende jonge vrouw, door God geroepen werd om woordvoerder
voor Hem te zijn. Onder goddelijke inspiratie schreef zij duizenden pagina’s voor boeken, artikelen, brieven en manuscripten die
zijn gepubliceerd voor het grote voordeel en de inspiratie van
Gods overblijvend volk in het Adventisme. Ze toonde de Bijbelse
kenmerken van een ware profeet. We accepteren de boodschappen in haar geschriften als afkomstig van God om Zijn volk van
de eindtijd te leiden naar het hemelse Kanaän.
Net als andere vrouwen in de Bijbel, zoals Mozes’ zus Mirjam
(Éxodus 15:20), Debora (Richteren 4:4), Anna (Lukas 2:36), en
anderen, was zuster White toevertrouwd met de profetische
gave. De Bijbel zegt dat ook vrouwen deze gave ontvangen. Joël
2:28. De Geest der profetie is de Heilige Geest die de profeten
inspireert. We horen niet te zeggen dat de Geest der profetie
datgene is wat zuster White schreef, maar dat ze geïnspireerd
werd door de Geest der profetie.
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Ze heeft zichzelf nooit een “profeet” of een “profetes” genoemd,
maar deed in nederigheid het werk van een ware profeet. Haar
geschriften waren nooit bedoeld om de plaats van de Bijbel in te
nemen, maar om de aandacht van de mensen te richten op Gods
woord. “Weinig aandacht wordt besteed aan de Bijbel, en de
Heer heeft een minder licht gegeven om mannen en vrouwen
naar het grotere licht te leiden.” –Colporteur Evangelist, blz. 37.
“Een minder licht” betekent niet dat haar geschriften niet geaccepteerd zouden moeten worden als geïnspireerd, maar dat licht
komt van de troon van God. Als dat licht aan Zijn volk werd
gegeven, komt dat omdat de Eeuwige dit graag deed voor hun
bestwil en hun opbouwing.
De Bijbel is de openbaring van God aan Zijn volk. “In Zijn
woord heeft God de kennis toevertrouwd aan de mens, hetgeen
nodig is voor verlossing. De Heilige Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Zijn
wil. Het is de standaard van het karakter, de onthuller van doctrines en de test van ervaring.” –The Great Controversy, blz. vii.
Gods heilige woord is de gids van de mens, en de geschriften van
zuster White inspireren ons om dit woord lief te hebben, te respecteren, te gehoorzamen en te verkondigen. Ze heeft niets geschreven dat iemand zou scheiden van de kostbare openbaring,
maar eerder het tegenovergestelde. Als u de Getuigenissen leest,
beseft u hoe diep ze zijn en welke vruchten ze in uw leven voortbrengen. Ze verheffen, inspireren, bemoedigen, vermanen en
leiden. Het licht dat gegeven is bij de gezondheidshervorming is
een grote zegen geweest voor miljoenen mensen over de hele
wereld, en de geestelijke boeken zijn in vele talen vertaald en
over de hele aarde verspreid. Schreden naar Christus, een
praktische beschrijving van de beginselen van het christelijk
leven, die voor het eerst gepubliceerd werd in 1892, is vertaald in
meer dan 170 talen, met 10 miljoen exemplaren gedrukt en verspreid. Ik heb Protestante voorgangers ontmoet die dit boek
prijzen vanwege zijn grote geestelijke waarde. De bladzijden
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staan vol liefdevol advies en leringen die de lezer helpen te
groeien in zijn christelijke wandel.
Zuster White schreef meer dan vijftig boeken en tekende
duizenden pagina’s op met raadgevingen voor individuen en de
gemeente. Boeken die ze schreef zijn onder meer: Jezus, de Wens
der eeuwen; Gedachten van de berg der zaligsprekingen; De
grote strijd; De Weg tot gezondheid; Patriarchen en profeten;
Profeten en koningen; Eerste geschriften; Boodschappen voor
jonge mensen; Lessen uit het leven van alledag; Adviezen over
dieet en voeding, en nog veel meer.
Een oproep tot overdenking

In gedachten houdend dat we op de drempel van de eeuwigheid
staan, zouden we God zeer dankbaar moeten zijn omdat Hij Zijn
volk het licht van de Geest der profetie heeft gegeven.
“Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande
tekenen der tijden verkondigen dat de komst van Christus zeer
nabij is. De tijd waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De
Geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde weggenomen. Plagen en oordelen vallen reeds op hen die de genade
Gods verachten. De rampen te land en ter zee, de onzekere toestand in de maatschappij, de oorlogsgeruchten, zijn onheilspellend.
Ze voorzeggen komende gebeurtenissen van de grootste betekenis.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 288.
De vijand zal proberen de invloed van de Getuigenissen te vernietigen, zodat de mensen in de duisternis blijven. “Het allerlaatste
bedrog van satan zal zijn dat hij bewerkt dat de Getuigenissen van
Gods Geest geen uitwerking zullen hebben. ‘Indien openbaring
ontbreekt, verwildert het volk.’ (Spreuken 29:18) (“Als er geen
profetie is, wordt het volk ontbloot” SV; ‘Waar geen visioen is,
daar gaat het volk tenonder’ KJV).” –Maranatha, de Here komt,
blz. 158.
Nu is het de tijd, meer dan ooit tevoren, geliefde broeders en
zusters, om de Geest der profetie te waarderen (1 Thessalonicensen
5:20) en die zorgvuldig te volgen. 2 Petrus 1:19.
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“Naast de instructie in Zijn Woord, heeft de Heer speciale getuigenissen gegeven aan Zijn volk, niet als een nieuwe openbaring,
maar dat Hij ons de duidelijke lessen van Zijn Woord kan voorleggen, dat fouten kunnen worden gecorrigeerd, dat de juiste
weg kan worden aangeduid, dat elke ziel zonder verontschuldiging kan zijn. –Letter 63, 1893.” –Selected Messages, boek 3,
blz. 31.
Geliefde broeders en zusters, ik moedig u aan om meer tijd en
moeite te besteden aan het bestuderen van Gods instructies in de
Getuigenissen die Hij tot hun zegen aan Zijn volk gaf. De Geest
der profetie leverde de sleutel om de Bijbel te begrijpen juist in
deze tijd waarin we leven. Moge God u zegenen. Amen. GL

6e lezing – vrijdag, 14 december 2018

“… BEPROEF DE GEESTEN…”
Door D.L. Monterroso, Guatemala
“Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander [...] Aan een
ander het onderscheiden van geesten …” 1 Korinthe
12:7, 10.

E

r is verschil in de geestelijke gaven, maar er is slechts één
Geest. Een ieder persoonlijk is de manifestatie van de Heilige
Geest verleend, dat speciaal voor hem is, alhoewel alle gaven zijn
gegeven tot opbouw. Dus, in de gemeente zijn verschillende
gaven en functies gegeven door de Heilige Geest om Zijn geliefde
gemeente te vervolmaken. In 1 Korinthe 12:31 zien wij hoe God
werkt in iedere gelovige die de Heilige Geest toestaat hem te
gebruiken. “De volmaaktheid van de gemeente is niet afhankelijk
van het feit dat alle leden precies aan elkaar gelijk zijn. God
vraagt iedereen de juiste plaats in te nemen, om het hem aan- 43 -

gegeven werk te doen, naarmate de bekwaamheid die hem
gegeven is (Brief 19, 1901) –Bijbelkommentaar, blz. 496.
Niemand is alles in de gemeente. “Want ook het lichaam
bestaat niet uit één lid, maar uit vele.” 1 Korinthe 12:14. Eén
deel van het lichaam vervult niet alle noodzakelijke functies,
maar is constant afhankelijk van de andere delen. Op dezelfde
manier is in de gemeente geen broeder, geen zuster of prediker
het gehele lichaam. Wij lezen: “Niemand, of het nu een leraar,
een arts of een prediker is, kan ooit hopen een compleet geheel
te zijn. God heeft aan ieder mens bepaalde gaven gegeven en
heeft verordend dat mensen in Zijn dienst worden gesteld, opdat
de diverse talenten van vele breinen kunnen worden gemengd.
Het contact van gedachte met gedachte heeft de neiging om
gedachten te versnellen en de capaciteiten te vergroten. De
tekortkomingen van één arbeider worden vaak gecompenseerd
door de speciale gaven van een ander; ...” –Counsels to Parents,
Teachers, and Students, blz. 521.
Onderscheiding van geesten. Onder de geestelijke gaven die de
Heilige Geest geeft aan de Gemeente is de gave om in staat te
zijn onderscheid te maken welke geest iemand heeft, zoals in
1 Korinthe 12:10 staat: “het onderscheiden van geesten.” De
gedachten die schriftelijk of in de prediking tot uiting zijn gebracht, kunnen gunstige gevolgen hebben of destructief zijn
voor de gemeente. Dit is een voortdurend gevaar voor de gelovigen, want we leven in een zeer plechtige, moeilijke tijd waarin
we ons op het juiste pad moeten laten leiden. Er is geen tijd te
verliezen; en vaak horen we op het pad waarop we reizen
vreemde stemmen die ons aansporen om het tegenovergestelde
van Gods oorspronkelijke plan te doen.
De apostel Paulus, zijn ogen gericht op en geïnspireerd door de
Heilige Geest schreef in 1 Timótheüs 4:1: “Maar de Geest zegt
uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden
van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en
leringen van demonen.” Dit is een waarschuwing waar wij goed
op moeten letten, want de tijd van genade eindigt snel. Wij zullen
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meer afvalligheden van het geloof zien, en wij moeten op onze
hoede zijn en de gevaren bemerken die wij zullen tegenkomen.
Beproef de geesten of zij uit God zijn. Wij leven in tijden
waarin de misleidende kracht van satan sterker en sterker wordt,
dus wij moeten God vragen om het geestelijke onderscheidingsvermogen om te herkennen wanneer dwaling wordt vermengd
met de waarheid. Buitengewone gebeurtenissen zullen plaatsvinden die menselijke redeneringen verwarren en ons geloof
testen. Als wij diep in de Schriften graven, zullen wij beschermd
worden, want door de Bijbel kunnen wij de dwaling bestrijden
en ontmaskeren. In 1 Johannes 4:1 lezen wij: “Geliefden, geloof
niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn;
want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.”
Valse profeten of predikers kunnen dus een ware boodschap
lijken te hebben; maar als het vermengd is met dwalingen, is het
de meest krachtige val die de vijand gebruikt. Laten wij een
uitspraak lezen uit Selected Messages, boek 1, blz. 122: “Wij
hebben veel meer te vrezen van binnenuit dan van buitenaf. De
belemmeringen voor kracht en succes zijn veel groter van de gemeente zelf dan van de wereld.... Maar hoe vaak bleken de beleden verdedigers van de waarheid het grootste obstakel voor haar
vooruitgang! Aan ongeloof toegeven, twijfels uiten, de duisternis koesteren, moedigen de aanwezigheid van boze engelen aan
en maakte de weg vrij voor de vervulling van satans plannen.”
En in Handelingen 20:29, 30 waarschuwt de apostel Paulus de
gelovigen: “Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven
bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit
uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid
verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.”
Leugenachtige geesten. Satan probeert het geloof van Gods volk
te vernietigen in relatie tot de gezonde leer en zal leiders in
posities met grote verantwoordelijkheid gebruiken, omdat hij
weet dat hun invloed essentieel is om verwarring te veroorzaken.
De Heilige Schrift en de Geest der Profetie waarschuwen ons
hiervoor: “De vorsten van Juda zijn als verleggers van grenzen.
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Over hen zal Ik Mijn verbolgenheid uitstorten als water.” Hoséa
5:10.
“In de toekomst zal iedere soort van bedrog opkomen en wij wensen een solide grond onder onze voeten. Wij willen solide pilaren
voor het gebouw. Niet één kleinigheid mag verwijderd worden
van hetgeen de Here vastgesteld heeft.” –Maranatha, de Here
komt, blz. 192.
Zoals wij hebben gezien, dient Gods volk in staat te zijn om de
geesten van bedriegers te herkennen. Ieder individu moet heel
duidelijk zijn over de boodschap, want het doel van dergelijke
aanvallen is om de waarheid te vernietigen. Er zijn vier belangrijke punten in de Bijbelse leerstellingen die vooral worden
aangevallen.
1. Het Heiligdom. “De vijand zal valse theorieën naar voren
brengen, zoals bijvoorbeeld de leer dat er geen heiligdom bestaat. Dit is één van de punten waardoor men van het geloof zal
gaan afwijken.” –Maranatha, de Here komt, blz. 192.
Veel mensen geloven tegenwoordig niet in de heiligdomsleer, en
als reformisten moeten wij weten dat het heiligdom het centrum
is van Christus’ werk voor de mens. Het juiste begrip van de
bediening van het hemelse heiligdom is het fundament van ons
geloof; door de verschillende afdelingen van het heiligdom en
zijn gebruiksvoorwerpen onderwijst Christus een zuivere leer.
2. Goddelijkheid. “Vóór de laatste ontwikkelingen van het
werk van afval, zal er een geloofsverwarring bestaan. Er zullen
geen duidelijke en bepaalde denkbeelden zijn met betrekking tot
de verborgenheid Gods. De ene waarheid na de andere zal
verdraaid worden.” –Maranatha, de Here komt, blz. 192.
Een andere verontrustende kwestie is de aanval op God, zoals
vermeld in de vorige paragraaf. Velen begrijpen de goddelijke
eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet. Er zijn
mensen die vraagtekens zetten bij hetgeen goddelijk is en
hebben ideeën die heel anders zijn dan wat de Bijbel en de Geest
der Profetie leren met betrekking tot Goddelijkheid, en dit kan
alleen maar verwarring scheppen. Sommigen zeggen dat de
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Heilige Geest geen deel uitmaakt van de Godheid; anderen
beweren dat Christus een geheel is, de Vader en de Heilige
Geest allemaal tegelijk. Maar wanneer we de Bijbel en de
Getuigenissen lezen, zien we dat de Godheid de volmaakte
eenheid van de drie hemelse Personen is. Laten we enkele
uitspraken hierover bekijken. “Maar u, geliefden, bouw uzelf op
in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar
uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van
onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.” Judas 20, 21.
“Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en
knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige
Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van
God.” Handelingen 7:54, 55. Deze Bijbelverzen laten elk de drie
Personen van de Godheid zien.
“De Vader, de Zoon en de Heilige Geest ontvangen de gelovige
ziel in een verbondsrelatie met God.” –Manuscript Releases, vol 6,
blz. 163.
Deze getuigenissen laten de Oneindige Machten zien van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. “De Godheid werd vervuld
met medelijden voor het mensdom en de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest zetten Zich in om het verlossingsplan uit te werken.
(Counsels on Health, blz. 222)” –Bijbelkommentaar, blz. 700.
Wie maakten het verlossingsplan? De inspiratie is hier zeer
duidelijk over: Het waren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
“Er zijn drie levende personen in het hemelse Trio; in de naam
van deze drie grote machten – de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest – worden zij, die door een levend geloof Christus aannemen, gedoopt, en deze machten zullen met de gehoorzame
onderdanen van de hemel samenwerken bij hun inspanningen om
het nieuwe leven in Christus te leven. (Evangelism, blz. 615)”
–Bijbelkommentaar, blz. 700. Het is inspirerend om de uitspraak
te zien dat wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
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3. De menselijke natuur van Christus. Wij lezen in 1 Johannes
4:2, 3: “Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die
belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en
elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, is niet uit God; ...” En 2 Johannes 1:7 zegt: “Want
er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden
dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider
en de antichrist.” De Bijbel en de Geest der Profetie bevestigen
dat Christus de menselijke natuur op Zich heeft genomen.
“Hij stond toe dat Hij de gevaren van het leven evenals ieder
mens het hoofd zou bieden, om als ieder mens de strijd te strijden met de kans op falen en eeuwig verlies.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 31.
“Als Hij niet de menselijke natuur had gehad, zou Hij niet ons
voorbeeld kunnen zijn. Als Hij geen deel had aan onze natuur,
had Hij niet evenals de mens verzocht kunnen worden.” –Selected
Messages, boek 1, blz. 408; Bijbelkommentaar, blz. 308, 309.
“In onze gevolgtrekkingen maken wij vele fouten als gevolg van
onze verkeerde inzichten aangaande de menselijke natuur van onze
Heer. Als wij Zijn menselijke natuur een macht toeschrijven die de
mens onmogelijk kan hebben in zijn strijd tegen satan, doen wij
de volkomenheid van Zijn mensheid te niet.” –Bijbelkommentaar,
blz. 591.
“In Zijn menselijkheid greep Hij Zich vast aan de goddelijkheid
van God en ieder lid van het mensdom heeft hetzelfde voorrecht
om dit te doen. Christus deed niets dat de menselijke natuur niet
kan doen als het deelneemt aan de goddelijke natuur.” –Signs of
the Times, 17 juni 1897.
Dit is een onderwerp dat de vijand gebruikt om veel mensen te
misleiden, dus wij moeten heel voorzichtig zijn. Degene die in
tegenspraak leert met wat er is geschreven in de Heilige Schrift
en de Getuigenissen wordt in de Bijbel als bedrieglijk geïdentificeerd en heeft de geest van de antichrist. Laten wij God vragen
om de Heilige Geest om deze subtiele misleiding te onderscheiden.
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4. De Sabbat en Gods wet. “Woorden tegen de Allerhoogste
zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde
richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een
tijd, tijden en een halve tijd.” Daniël 7:25.
Deze profetie zal worden herhaald. De ernstige vervolging die
Gods volk gedurende 1.260 jaar leed, zal spoedig plaatsvinden.
Gods heilige rustdag, de Sabbat van de zevende dag, zal voor
velen een struikelblok zijn. Wij moeten heel voorzichtig zijn om
de randen van de Sabbat te bewaken, want het zal spoedig de
scheidingslijn zijn tussen de gehoorzamen en de ongehoorzamen. Gods goedkeuring zal zijn op hen die gehoorzaam zijn
door het geloof aan het vierde gebod, ondanks vervolging door
de religieuze en politieke machten aan het einde der tijden.
Onze enige veiligheid

“Alleen zij die de Bijbel grondig hebben bestudeerd en de waarheid liefhebben zullen ontkomen aan deze machtige verleiding,
die de wereld betovert.” –De grote strijd, blz. 578.
“Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de
gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer
die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie,
lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend
geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en
beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.”
1 Timótheüs 6:3-5.
“Velen weten zo weinig over hun Bijbels dat zij onrustig zijn in
het geloof. Zij verwijderen de oude landpalen, en drogredenen en
winden van leerstellingen blazen hen heen en weer. Wetenschap,
valselijk zo genoemd, draagt het fundament van het christelijke
principe weg; en degenen die eens in het geloof waren, wijken af
van de Bijbelse landpalen en scheiden zich van God, terwijl ze
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nog steeds beweren Zijn kinderen te zijn.” –(Review and Herald,
29 december 1896) Evangelism, blz. 362.
Wij zullen snel weer een jaar afsluiten en de grote vraag die wij
onszelf moeten stellen is: hoe kunnen wij de gevaren en misleidingen van deze eindtijd onderscheiden? De apostel Paulus
schreef: “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf.
Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet
zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.” 2 Korinthe 13:5.
En hij schreef ook aan Timótheüs: “Geef acht op uzelf en op de
leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel
uzelf behouden als hen die u horen.” 1 Timótheüs 4:16.
Moge God Zijn volk zeer zegenen met de zalving van de kracht
van de Heilige Geest, zodat zij de gevaren van de laatste dagen
zullen onderscheiden! Dit is mijn oprechte wens en gebed.
Amen! GL

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest
uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade
geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet
door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat
wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een
ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het
slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Korinthe 2:12-14 [NBG51]
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7e lezing –Sabbat, 15 december 2018

“... BEGONNEN TE SPREKEN IN
ANDERE TALEN, ZOALS DE GEEST
HUN GAF UIT TE SPREKEN”
Door T. Petkov, Bulgarije/Zweden/Verenigde Staten
“Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar
verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen
begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over
heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de
stad.” Genesis 11:7, 8.

D

e gebeurtenissen die plaatsvonden bij de toren van Babel
leidden tot de ontwikkeling van de 6.909 levende talen van
tegenwoordig (ethnologue.com). Het was het onjuiste gebruik van
communicatie door de bouwers en zware zonden die God ertoe
brachten de talen te verwarren. In het verlossingsplan beval de
Heere echter dat het goede nieuws gepredikt moest worden aan
elke natie, stam, taal en volk. Openbaring 14:6. Het bevel van de
Heere vereist een enorme communicatie-inspanning. Hiervoor gaf
Hij Zijn discipelen de gave om talen te spreken. Dit geschenk
werd onmiddellijk bij Pinksteren gebruikt.
“Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in
verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En
zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?” Handelingen 2:6, 7.
De verspreiding van het woord is van vitaal belang, zodat mensen
een juist begrip van God en Zijn karakter kunnen krijgen, evenals
voor het opbouwen van het geloof en het heilig begrip van de
waarheid. Het goddelijke verslag in Johannes 1:1 zegt dat God
alles geschapen heeft door het Woord en door de kracht van Zijn
Geest. Dit is hoe God Zich vandaag presenteert. Daarom is het de
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bedoeling van God, door de gaven van de Geest, om de obstakels
te overwinnen die door zonde, verwarring en schande zijn gecreëerd.
“Velen van hen waren bij deze gelegenheid in Jeruzalem, om de
godsdienstige feestelijkheden die toen plaatshadden, bij te wonen.
Alle bekende talen waren door de samengekomenen vertegenwoordigd. Deze verscheidenheid van talen zou een grote belemmering voor de verkondiging van het evangelie zijn geweest. God
voorzag daarom op wonderbare wijze in de tekortkomingen van de
apostelen. De Heilige Geest deed voor hen wat zij in hun gehele
leven niet tot stand hadden kunnen brengen. Zij konden de waarheden van het evangelie wijd en zijd verkondigen, nu zij de talen
van hen voor wie zij werkten, nauwkeurig konden spreken. Deze
wonderbare gave was voor de wereld een sterk bewijs dat hun
opdracht het zegel van de Hemel droeg. Vanaf deze tijd was de taal
der discipelen zuiver, eenvoudig en nauwkeurig, of zij nu in hun
moedertaal of in een vreemde taal spraken.” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 28, 29.
Het resultaat van deze gave was onmiddellijk succes, met 3.000
zielen die Christus aanvaardden en lid werden van Gods gemeente. De uitstorting van de Heilige Geest tijdens de vroege
regen maakte dit wonder mogelijk. Zal de spade regen niet een
nog sterker getuigenis van goddelijke genade en kracht laten zien?
Het belang van woorden

Taal is een belangrijk onderdeel van elke cultuur en identiteit.
Het is het fundament van de menselijke beschaving. Op een
unieke wijze identificeren en uiten wij via abstracte geluiden of
grafische afbeeldingen delen van de werkelijkheid. We drukken
onszelf intellectueel en emotioneel uit en we communiceren gedachten en ideeën. Onze woorden stralen ons ware ik uit – ons
karakter. Vergeet niet dat Petrus werd geïdentificeerd als een
volgeling van Christus door de manier waarop hij sprak.

- 52 -

Woorden hebben een grote betekenis in het verlossingsplan.
“Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard
worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”
Matthéüs 12:37. Woorden en taal zijn erg belangrijk, niet alleen
voor de communicatie tussen mensen, maar ook in onze communicatie met God. Gezien het belang van het moment, gebruikte de
dief die naast Jezus was gekruisigd zijn laatste kans om zijn pijn,
hoop en geloof in één zin uit te drukken: “En hij zei tegen Jezus:
Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.”
Lukas 23:42. Hij ontving onmiddellijk het antwoord van de Heere:
“Amen, tot jou zeg ik heden, je zult er met Mij zijn, in het paradijs.” Lukas 23:43 [Naardense Bijbel, herziene versie 2014].
Aan de andere kant van Jezus greep de tweede dief de gouden
kans niet. Hij gebruikte woorden om de Heiland te bespotten en
Zijn goddelijke vermogens uit te dagen. Door dat te doen, veroordeelde hij zichzelf.
Wat moeten we doen, om de juiste keuze te maken en de gave te
krijgen om op het juiste moment de juiste woorden te spreken?
De Heere sprak tot de menigte via de apostel Petrus: “Bekeer u en
laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus,
tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige
Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen
en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe
roepen zal.” Handelingen 2:38, 39. De gave van de Heilige Geest
was niet alleen voorbehouden aan de apostelen. Het is vandaag
beschikbaar, zoals het was in de tijd van Pinksteren. Het zal aan
elke bekeerde ziel worden gegeven in de vorm van de vroege en
spade regens. U en ik maken deel uit van deze belofte. “De uitstorting van de Geest in de dagen der apostelen was het begin van
de vroege regen, en glorierijk was het resultaat. Tot het einde der
tijd zal de Geest bij de ware gemeente vertoeven.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 40.
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Het geschenk oefenen

Elke bekeerde ziel heeft geestelijke gaven ontvangen. Voeren we
onze gave uit? Het eerste dat we moeten begrijpen, is dat de
gaven van de Geest zijn toevertrouwd aan Gods volk ten behoeve
van de gemeente en hun medemensen, niet voor persoonlijke
glorie. “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.” 1 Korinthe 12:7. Als we
de gaven van de Geest willen ontvangen, moeten we eerst besluiten om ons te wijden aan het evangeliewerk en dan onze tijd,
middelen, ambities en dromen voor de toekomst in handen van de
Heere Jezus Christus te leggen. We dienen te beginnen met het
prediken en het evangelie delen met de middelen die we hebben,
met de kennis die we hebben, zonder aandacht te schenken aan
obstakels of moeilijkheden die de vijand in de weg kan plaatsen.
Ik herinner me een ervaring in Ethiopië toen iemand na een
seminar voor een grote groep geïnteresseerde zielen, aan de deur
van mijn hotelkamer klopte. Mijn collega-voorgangers en alle
vertalers waren vertrokken en ik had maar een paar uur voordat ik
naar het vliegveld moest vertrekken. Ik opende de deur en herkende een man die het seminar had bijgewoond. Hij wees naar
zichzelf en zei: “Ik ... lid.” Ik sprak de taal van die broeder niet en
hij sprak geen Engels. Wat moest ik doen? Ik nodigde hem uit
binnen te komen en bad ernstig tot God. Aangezien de man jarenlang een praktiserende Adventist was geweest, namen we onze
Bijbels ter hand, en ik wees hem van Bijbelvers naar Bijbelvers
en stelde hem vragen waar hij alleen “ja”of “nee” op kon antwoorden. Op deze manier hebben we alle geloofsprincipes van
onze gemeente behandeld en hij werd aanvaard als het eerste lid
in Ethiopië. Nu zijn er ongeveer tweeduizend leden in het land en
deze broeder is een trouw lid en pionier in Gods zaak.
Soms kan een beetje kennis – samen met de zegen van de Heere
– indrukwekkende resultaten opleveren. Om de gaven van de
Geest te ontvangen, dienen we te bidden en serieus te werken
aan de redding van zielen. Laten wij de eerste stap van geloof
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nemen, onze voeten in de Jordaan zetten en God zal de rest
doen.
De apostel Paulus heeft uitgelegd dat de gaven van de Geest
dienen te worden geoefend en ontwikkeld. Hij adviseerde zijn
leerling Timótheüs: “Daarom herinner ik u eraan de genadegave
van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te
wakkeren.” 2 Timótheüs 1:6. Zuster White schreef: “De spraak
is een talent dat wij ijverig moeten ontwikkelen. Van alle gaven
die wij van God hebben ontvangen kan geen enkele een groter
zegen zijn dan juist deze gave. Met de stem kunnen wij
overtuigen en aandringen, wij bidden ermee en loven God en
gebruiken haar om anderen te vertellen van de liefde van de
Heiland. Hoe belangrijk is het daarom deze zo te ontwikkelen
dat er zoveel mogelijk goed mee wordt gedaan.” –Lessen uit het
leven van alledag, blz. 203, 204.
Bovendien is het tegenwoordig gemakkelijker dan ooit om een
vreemde taal te leren. Er zijn cursussen via afstandsonderwijs,
multimedia-DVD’s, boeken en audiovisuele hulpmiddelen die
speciaal voor dat doel zijn ontwikkeld. Als we elke dag een
beetje tijd besteden aan oefenen, kunnen we de gave van talen
ontwikkelen en deze voor God gebruiken.
Misverstand over de goddelijke gave

De jaren gingen voorbij en het werk van de apostelen werd gezegend door de Heere en ging voorwaarts in Zijn glorie. In de gemeente van Korinthe merkte de apostel Paulus echter op, dat de
gave van tongen niet op de juiste manier werd gebruikt. De gemeenteleden spraken in tongen die niet door anderen begrepen
konden worden. “Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt
niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in
zijn geest spreekt hij geheimenissen.” 1 Korinthe 14:2.
De meest gebruikelijke uitleg van de context van dit vers is dat de
kerk een internationale vertegenwoordiging had van deelnemers
die in hun eigen taal spraken of baden die de rest van de gemeente
vreemd waren. Joden, Grieken, Romeinen en honderden verschil- 55 -

lende stammen en talen maakten onderdeel uit van het Romeinse
rijk. “Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik voor
hem, die spreekt vreemd zijn; en hij, die spreekt, zal bij mij
vreemd zijn.” 1 Korinthe 14:11 [SVV’77]. De raad van de apostel
was dat gelovigen alleen in een vreemde taal zouden spreken als
er een vertaler aanwezig was die de boodschap of het gebed aan
de gemeente kon overbrengen. “In al onze religieuze diensten
zouden we moeten proberen onszelf te gedragen op een manier
die anderen opbouwt, zo veel te werken als in ons vermogen ligt
voor de volmaaktheid van de gemeente. ‘Daarom, die in een
vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij het moge uitleggen. ...
Anders, indien u dankzegt met de geest, hoe zal hij, die de plaats
van een ongeleerde inneemt, amen zeggen op uw dankzegging,
daar hij niet weet wat u zegt? Want u dankzegt wel behoorlijk,
maar de ander wordt niet gesticht.’ (1 Korinthe 14:13, 16, 17)”
–Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 244.
Bovendien schreef de apostel Paulus dat sommige gelovigen in
emotionele extase baden, gebruik makend van klanken, maar niet
van duidelijke woorden. “Want als ik in een andere taal bid, bidt
mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.” 1 Korinthe
14:14. Dit soort van gebed is tegenwoordig nog steeds heel gebruikelijk in religies, waarin de herhaling van woorden of geluiden plaatsvindt totdat de persoon in trance raakt en het besef van
aanwezigheid en realiteit verliest. De Heere veroordeelde dit
door middel van de apostel Paulus en Jezus verklaarde dat het
vruchteloos was. “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid
van hun woorden verhoord zullen worden.” Matthéüs 6:7.
Het goddelijke doel van de gave van tongen is dat het de toehoorder ten goede komt, persoonlijk of als groep. De apostel
Paulus gebruikte vele voorbeelden en vergelijkingen in zijn tweede brief aan Korinthe om de gemeente te overtuigen van het juiste
gebruik van de gave. Hij veroordeelde het gebruik van onbekende
tongen, want hij schreef: “In de gemeente echter wil ik liever vijf
woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onder- 56 -

wijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. [...] “Maar
als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar
laat hij tot zichzelf spreken en tot God.” 1 Korinthe 14:19, 28.
De gave van uitlegging

Niet iedereen heeft de gave van tongen. Maar ongelovigen hebben
het evangelie en het gepredikte woord van God nodig in hun eigen
taal. Met dat doel gaf Hij de gave van uitlegging. In 1 Korinthe
12:10 schaarde de apostel Paulus uitlegging onder de gaven van de
Geest. Vanwege deze belangrijke gave is de Bijbel in 670 talen
vertaald; alleen het Nieuwe Testament in 1521 talen. –Wycliffe
Global Alliance, oktober 2017. De gave van uitlegging maakt het
mogelijk dat miljoenen brieven, ervaringen en zendingsmateriaal
worden vertaald en gedeeld onder verschillende naties, talen en
volken. Een juiste vertaling van Gods woord en diens boodschappen geeft een duidelijke toon aan de bazuin. 1 Korinthe 14:8. Het
maakt de waardevolle inhoud toegankelijk voor de geest en de ziel
van de toehoorder.
Zonder de gave van uitlegging zou de boodschap van dit artikel
voor u niet beschikbaar zijn. In Gods gemeente hebben we deze
gave nodig. Elk land, veld en elke plaatselijke gemeente zou een
tolk moeten hebben, die begaafd is om te vertalen en te communiceren met broeders en zusters in andere landen en vooral met
de unie, divisie en de Generale Conferentie. Er zouden ook meer
boeken moeten worden vertaald om het colportagewerk te ondersteunen, samen met folders, tijdschriften, websites en multimedia
materiaal om zoveel mogelijk mensen hierin te laten delen. Er is
een grote honger naar en behoefte aan materialen die de tegenwoordige waarheid – verlicht door de Heilige Geest – naar voren
brengen. “De Heere moet onze toekomst leiden. We zien hier een
vreselijk gebrek aan mensen om publicaties voor vertaling in de
verschillende talen voor te bereiden, maar de Heere weet alles en
we vertrouwen de zaak aan Hem toe.” –Letter 19, 1887.
Streef naar deze gave! Pleit ervoor en bied uw diensten aan in de
zaak van God.
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Tongen van vuur

Op 8 oktober 1871, om half negen ’s avonds, ontstak – naar verluidt – een koe een klein vuur door een olielantaarn in de schuur
van een zekere mevrouw O’Leary in Chicago om te trappen.
Door dat kleine begin verspreidde het vuur zich, en werden er
uiteindelijk 17.500 gebouwen vernietigd. Meer dan 100.000
mensen werden dakloos, meer dan 300 mensen stierven en de
kosten werden geschat op omgerekend miljarden hedendaagse
dollars.
De apostel Jakobus schrijft: “Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur
een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze
lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop
vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam
gezet.” Jakobus 3:5, 6.
Het kwaad dat onze tongen kunnen aanrichten door het verspreiden van verkeerde boodschappen, het geven van valse getuigenissen, of kritiek en roddelen is onmetelijk. De apostel vergeleek dit
met vuur. Het nieuws verspreidt zich van persoon tot persoon,
van mond tot mond en wordt onomkeerbaar, waardoor onvoorstelbare pijn wordt veroorzaakt.
Wat is het nut van het spreken van veel vreemde talen als we
onze tong niet kunnen beheersen en als de woorden die we gebruiken niet door de Heere worden gezuiverd of opbouwend zijn
voor anderen? De gave van tongen is een gave van de Geest die
de spraak zuivert. Het omvat ook het vermogen om iemands
tong te beheersen en het uitsluitend te gebruiken om anderen te
zegenen en op te bouwen. Een dergelijk vermogen om de waarheid in zijn algehele samenhang en krachtig over te brengen, zal
vrucht voortbrengen voor de eeuwigheid.
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De taal van persoonlijk voorbeeld

De gaven van tongen en de interpretatie van tongen zijn belangrijke hulpmiddelen voor het communiceren van het evangelie
naar hongerige zielen over de gehele wereld. We moeten echter
niet vergeten dat communicatie meer is dan alleen woorden. Hoe
kunnen we het verschijnsel begrijpen dat er veel mensen zijn die
dezelfde taal spreken, maar elkaar niet begrijpen? Tegelijkertijd
kunnen kinderen van verschillende culturen en nationaliteiten
samen spelen, vrienden maken en elkaar begrijpen zonder te
spreken.
Uit onderzoek van Albert Mehrabian, emeritus hoogleraar
Psychologie aan de Universiteit van Californië, Los Angeles,
bleek dat gesproken woorden slechts 7 procent van onze communicatie uitmaken, terwijl 38 procent wordt overgedragen door
intonatie en de resterende 55 procent wordt begrepen uit gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal (psych.ucla.edu).
Dit betekent dat om het goede nieuws met succes naar anderen te
communiceren, we eerst dienen te leven volgens het woord van
God, ervan overtuigd dienen te zijn en bekeerd te zijn naar de
waarheid. Anders kunnen onze woorden de waarheid communiceren, terwijl onze stem en lichaamstaal een compleet andere
boodschap overbrengen.
De beste manier om de waarheid over te brengen, is door persoonlijk voorbeeld.
Dit was de dagelijkse preek van onze Heere Jezus Christus en
Zijn volgelingen. “Het geduld en de opgewektheid van Paulus gedurende zijn lange en onrechtvaardige gevangenschap, zijn moed
en zijn geloof, waren een voortdurende prediking. Zijn geest, die
zo heel anders was dan de geest der wereld, getuigde dat een
macht, hoger dan die van de aarde, met hem was. En door zijn
voorbeeld werden christenen aangespoord tot groter inspanning
om te getuigen voor de zaak waar Paulus door zijn gevangenschap niet meer in het openbaar aan kon medewerken. Op deze
wijze hadden de banden van de apostel invloed, zodat hij, juist
toen zijn macht en bruikbaarheid schenen afgesneden te zijn en
- 59 -

hij schijnbaar niets meer kon doen, schoven kon binden voor
Christus op velden waar hij voordien nooit had kunnen komen.”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 342.
De gave van liefde

De gaven van wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten en talen worden allemaal gegeven als “de openbaring van de Geest”. Dit is ware eenheid in
verscheidenheid. Door de gaven die ons zijn geschonken uit te
oefenen, zullen we groeien en worden zoals Christus.
De aanwezigheid van goddelijke liefde in Zijn volk is God in hen,
want God is liefde. “Al zou ik de talen van de mensen en van de
engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend
koper of een schallende cimbaal zijn geworden.” 1 Korinthe 13:1.
De gaven van de Heilige Geest zijn vele en ze zijn allemaal belangrijk voor de opbouw van de gemeente. Liefde is echter een
deel van en superieur aan hen allemaal. Liefde en eenheid getuigen van bekering en goddelijke actie in het leven van Gods volk.
Bovendien zei de apostel Paulus dat liefde deel uitmaakt van het
verzegelde karakter van de ware gelovigen. “De liefde vergaat
nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal
tenietgedaan worden.” 1 Korinthe 13:8.
Laten we alles achterlaten wat kinderlijk is en streven naar geestelijke volwassenheid. “En nu blijven geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” 1 Korinthe
13:13.
“Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de
Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in
waarheid en liefde.” 2 Johannes 1:3. Amen! GL
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