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H

et jaar 2020 is voor velen van ons erg moeilijk geweest.
Binnenkort start weer een nieuw jaar. We weten niet wat er
in 2021 zal gebeuren, maar we weten wel dat Jezus bij ons zal
zijn.
Voordat het nieuwe jaar begint, is het belangrijk dat Gods volk
tijdens deze Gebedsweek samenkomt met andere gelovigen om
te studeren en te bidden. De lezingen zijn onder gebed
geschreven met het verlangen dat lezers door God gezegend
zullen worden en vervuld van hoop en moed.
In deze Gebedsweek zullen we zeven artikelen behandelen over
Petrus’ ladder van acht treden. Die treden staan genoemd in
2 Petrus 1:5-7. De verzen beschrijven de geestelijke ladder van
heiliging die iedereen moet beklimmen om de hemel te bereiken.
Jezus is deze ladder, en elke stap leert ons meer over Hem. Hij
wil al deze acht waarden in ons terugzien: geloof, deugd, kennis,
matigheid, geduld, godsvrucht, broederlijke vriendelijkheid en
liefde. Terwijl elke gelovige, door Gods genade, werkt aan het
plan van toevoeging en de ladder van Petrus stap voor stap
beklimt, belooft God de inspanningen van de heiligen te
zegenen door middel van Zijn plan van vermenigvuldiging. Als
we ons best doen om Hem te gehoorzamen, zal Hij ons
vermenigvuldigen en onze inspanningen zegenen – en we zullen
op Hem lijken.
Deze week is erg belangrijk voor alle leden en bezoekers van de
gemeente en ook voor de kinderen. Gedurende deze tijd
moedigen we je aan om minstens drie keer per dag te bidden en
ook drie keer per dag jouw Bijbel te lezen. Je kunt dit doen met
je vader en moeder, met vriendjes en vriendinnetjes, of gewoon
alleen. De laatste Sabbat van de Gebedsweek, 12 december, is
een speciale Sabbat. Op deze dag zullen veel volwassenen
vasten. Vasten betekent een bepaalde tijd geen voedsel eten,
zodat onze geest helder zal zijn en we dichter bij God kunnen
komen. Misschien denk je nu dat je niet een hele dag zonder
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eten kunt? Maar wie weet lukt het je om een of twee maaltijden
over te slaan. Praat hier goed over met je ouders.
Na de laatste lezing op deze Sabbatdag wordt er een offerande
verzameld dat zal worden gebruikt om het evangelie over de
hele wereld te verkondigen. Begin nu vast na te denken over
hoeveel je voor dit offer wilt geven. Omdat het een dankoffer is,
schrijven veel mensen een favoriet Bijbelvers op hun
enveloppen. Deze Bijbelverzen zullen tijdens de Sabbatdienst
worden voorgelezen. Heb je een favoriet Bijbelvers? Denk er
maar goed over na wat jij op je envelop gaat schrijven!
De Onderwijsafdeling van het Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende-Dags Adventisten
Reformatiebeweging heeft in samenwerking met de Predikersafdeling heel hard gewerkt om jullie deze Gebedsweek voor
kinderen te bieden. We bidden dat God je zal zegenen tijdens deze
belangrijke week.
In Zijn dienst,
Margie Holmstroem Seely
Voorzitter van de Onderwijsafdeling

Speciale dank gaat uit naar de volgende mensen voor hun geweldige
bijdrage aan dit mooie project:
Ixzelt Aldana, Saraí Archila, Margarita Barreto, Martica Cabrera,
Manuela Di Franca, Evelyn Post Holmstroem, Dorcas Luboya, Stella
Morudu, Pastor Danilo Monterroso, Alyssa Seely, Raquel Sosa, Persia
Suárez, Diana Beets, Daniel Terbea, Johnly Juance, Edna Peña, Silas
Teixeira, Annabella Grace Maramis, Stefania Di Franca, Lorenza
Perrotta, Anthony Gallo, Elena Zaloznaya, Tatiana Sanchez, Gladys
Joy and Alden Jay Ortega, Miguel and Eunice Cabrera, Elisa Gallo,
Miriam Bordonaro, Elisabeth and Susanne Krause, Meriam Dinev,
Jessica Gessner, Jacqueline Hunger.
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1e lezing – vrijdag, 4 december 2020

GEESTELIJKE KENNIS
Door zr. E.G. White, Verenigde Staten
Samengevat door zr. Margie Holmstroem Seely

T

erwijl de inwoners van Jeruzalem sliepen, zocht een man
zijn weg door de donkere straten. Zijn voetstappen waren
bijna niet hoorbaar terwijl hij naar de geluiden van de nacht
luisterde. Ondanks dat hij het licht van de maan nodig had om te
zien waar hij was, bleef hij zoveel mogelijk in de schaduw
omdat hij bang was gezien te worden. Stilletjes verliet hij de
stad en ging naar de Olijfberg. Men had hem verteld dat hij daar
Jezus kon vinden.
Nicodemus had een hoge plaats gekregen in de Joodse maatschappij. Hij was rijk en een van de leiders van Israël. Degenen
die hem kenden, dachten waarschijnlijk dat hij gelukkig was met
de eer die hij had gekregen. Hij voelde echter diep van binnen een
gemis.
Op een dag hoorde hij de woorden van een nederige jonge
leraar. De eenvoudige, maar krachtige boodschap bereikte het
hart van Nicodemus. De lessen die van de lippen van onze
Redder kwamen, maakten een enorme indruk op hem en hij
wilde meer leren van deze wonderlijke waarheden. Zijn hoop
om deze geestelijke kennis te verkrijgen, was zo groot dat hij
naar een gelegenheid zocht om Jezus alleen te spreken.
Een onvolledige opleiding

Nicodemus had de beste opleiding ontvangen die Israël kon
bieden. Als kind had hij de joodse wetten, tradities en
ceremoniën bestudeerd en hij leefde naar wat hij had geleerd.
Hij was overtuigd van de waarheid hiervan. Hij was een strikte
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Farizeeër en was trots op zijn goede werken. Hij dacht zeker te
zijn van een plaats in Gods Koninkrijk vanwege het feit dat hij
een Israëliet was. Hij voelde daarom geen noodzaak om te
willen veranderen.
Maar in werkelijkheid was de manier waarop hij geloofde, de
manier die hem was aangeleerd. Er waren vele scholen in Israël,
maar de rabbi’s onderwezen niet op de manier die God wilde.
Zij onderwezen de tradities van mensen in plaats van de waarheid van God. En hierom was de opleiding die Nicodemus had
gehad niet compleet. Het ontbrak hem aan geestelijke kennis.
Wat is geestelijke kennis?

Het Merriam-Webster Dictionary zegt dat kennis betekent dat je
iets heel goed weet. Als we iets bestuderen, maakt niet uit wat
het onderwerp ook is, dan moeten we er tijd aan besteden, zodat
de kennis een onderdeel van ons wordt.
Toen ik aan de universiteit studeerde, heb ik een cursus anatomie
gevolgd. Ik heb veel tijd besteed om me alle onderdelen van het
lichaam eigen te maken. Op een dag vroeg een van mijn
vrienden, die het studeren zat was, aan de professor: “Hoe weten
we dat we genoeg hebben gestudeerd?” Hij zei lachend: “Als je
ervan begint te dromen.” Op dezelfde wijze zullen de geestelijke
zaken zich in onze diepste vezels verweven, een deel van ons
worden en ons veranderen als we ze goed bestuderen. Bestuderen
we de Bijbel zo vaak dat we van Jezus dromen?
Hoe verkrijgen we geestelijke kennis?

Als je in de gelegenheid zou zijn om met mij onze lagere
scholen te bezoeken, zou je zien dat leerlingen op verschillende
niveaus leren. Op de kleuterschool zien we leerlingen de namen
van de letters van het alfabet noemen en leren ze al om
eenvoudige woorden te lezen. In groep 5 vinden we leerlingen
die korte verhalen lezen en zinnen kunnen schrijven. Maar als
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we bij de hogere scholen komen, vinden we leerlingen die dikke
boeken lezen en lange essays schrijven. Net als bij het
beklimmen van een ladder moeten leerlingen ieder jaar hoger en
verder klimmen waarbij ze steeds meer en moeilijkere dingen
leren.
Het bestuderen van de Bijbel gaat precies hetzelfde. Wanneer
we voor het eerst bij Christus komen, begrijpen we alleen de
eenvoudige dingen van de Schrift. Maar als we groeien in Hem
begrijpen we de diepere waarheden van Zijn Woord. Hoe meer
tijd we doorbrengen met het bestuderen van Gods Woord, hoe
meer we groeien in het begrip van geestelijke kennis en des te
meer we op Hem gaan lijken.
Geestelijke kennis bereidt ons voor op de hemel

Wat we bestuderen, verandert ons. “De Bijbel zit vol kennis.”
–Fundamentals of Christian Education, blz. 449. Ieder die
studeert zal ontdekken dat zijn geest sterker wordt. Als we lezen
zal de Heilige Geest ons helpen het te begrijpen en te kunnen
veranderen. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.” (2 Korinthe 5:17).
Geestelijke kennis verandert ons zodat we naar de hemel gaan
verlangen. Als we de Bijbel niet zouden lezen, zouden we niet in
de hemel geïnteresseerd zijn. We zouden alleen verlangen naar
de dingen die hier op aarde zijn. Maar als we Gods Woord
bestuderen, bereidt de Heilige Geest ons voor op het leven met
heilige engelen op een pure en heilige plaats.
Een laatste gedachte

Mijn volk wordt vernietigd om gebrek aan kennis (Hoséa 4:6). De
kennis waarvan dit vers spreekt, is geestelijke kennis. Vandaag,
net als in de tijd van Nicodemus, wordt veel kennis onderwezen
op de scholen, maar het is niet de soort die ons doet verlangen bij
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God te zijn. Nu, meer dan ooit, moeten we tijd vrijmaken om in
onze Bijbel te studeren. De geestelijke kennis die we krijgen door
het lezen van haar bladzijden zal ons de ogen openen, verandert
ons om net als Christus te zijn en bereidt ons voor op de hemel.
We hebben geen tijd te verliezen. Wij moeten leren om hier op
aarde een hemels karakter te hebben voor we naar de hemel
kunnen gaan.
Amen.

“Begin daar dus direct mee. [...] Voed je geest op om de
Bijbel, de gebedsbijeenkomst, het uur van meditatie lief
te hebben, en bovenal het uur waarin de ziel met God
verkeert. Word hemelsgezind, wanneer je je stem wilt
mengen in de hemelse koren in de hemelse woningen.”
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,
blz. 252, 253.
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ACTIVITEIT 1.
Volg de pijlen om de juiste zin te vormen. (Hoséa 4:6)
K

KENNIS

V

VERLOREN

I

IS

G
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H

HET

M

MIJN

V
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H

Z
G
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K
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ACTIVITEIT 2.
Hieronder zie je acht woorden die door elkaar zijn gehusseld.
Alle letters vormen steeds een bestaand woord.
Zet de woorden die onder punt 1 t/m 8 staan in de juiste
volgorde, zodat ze een bestaand woord vormen. De woorden
kun je op bladzijde 10 invullen in het eerste schema.
Vul vervolgens het tweede schema op bladzijde 10 in om de
Bijbelverzen te kunnen vormen. Laat je leiden door de symbolen. (Johannes 3:1, 2)
Om je vast op weg te helpen, is in het schema op bladzijde 10
alvast zowel de eerste als de laatste letter ingevuld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Smen
Afereizene
Elider
Odjen
Idocnmune
Antch
Zeekbone
Sjezu
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∇

ACTIVITEIT 3. Kleur de volgende twee tekeningen.
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2e lezing – Sabbat, 5 december 2020

GROEIEN IN GELOOF
Door br. Y. Delgado, Peru / Verenigde Staten
Samengevat door br. Danilo Monterroso

D

oor geloof, laat ons “…toe groeien naar Hem Die het
Hoofd is, namelijk Christus.” Éfeze 4:15.

Introductie

Hoe vaak zeggen jullie kinderen: “Kijk! Ik ben aan het groeien!
Ik ben groter! Ik ben al net zo lang als jij bent!” En ik weet, dat
je groter wilt zijn dan je broers en zussen, je ouders en je
vrienden. Heb ik gelijk? Het is goed dat je wilt opgroeien. Weet
je dat Jezus net als jij een kind was en dat Hij ook opgroeide?
Laten we naar het evangelie van Lukas 2:52 kijken. Daar staat:
“En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God
en de mensen.”
Laten we kijken op welke punten Jezus groeide. De Bijbel zegt,
dat Hij groeide:
1) In wijsheid
2) Lichamelijk
3) Geestelijk, naar God toe
4) Sociaal met andere mensen
Lieve kinderen, jullie mogen, net zoals onze Heere Jezus op
deze verschillende punten groeide, ook groeien. In deze lezing
gaan we zien, dat het nodig is voor jullie om in lengte te groeien,
maar het is heel belangrijk om ook op de andere punten te
groeien. Het allerbelangrijkste is, dat jullie geestelijk groeien.
- 13 -

Lichamelijke groei

Heb je wel eens een plant zien groeien? Een plant heeft
verschillende dingen nodig om te kunnen groeien. Laten we
kijken wat het boek Schreden naar Christus daarover zegt op
blz. 80. “De planten en bloemen groeien niet als gevolg van hun
eigen zorg of inspanning, maar door datgene in ontvangst te
nemen, dat God heeft gegeven, om tot hun leven te dienen.”
Heb je wel eens een plant water gegeven? Waarom is het zo
belangrijk om planten water te geven? Wat zou er met de plant
gebeuren, als je hem geen water gaf? Zou hij lang leven? Het
antwoord is nee, nee, nee! Planten hebben water nodig om in
leven te blijven en te groeien.
Als jij wilt groeien moet je heel goed eten. Eet gezond voedsel,
drink zuiver water, eet fruit en groente en ga elke dag rond
dezelfde tijd naar bed. Dit alles zal je helpen om een goede
gezondheid te hebben en zo kun je je lichaam geven wat het
nodig heeft om te groeien.
Geestelijke groei

Toen Jezus groter werd, werd Hij ook wijzer en dit hielp Hem
met Zijn geestelijke groei. In het evangelie van Johannes 15:4, 5
lezen we: “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan
dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u
niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie
in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder
Mij kunt u niets doen.”
“Wanneer wij leven door geloof in Gods Zoon zal de vrucht des
Geestes gezien worden in ons leven. Er zal niet één gemist
worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 565.
Daarom is geestelijke groei erg belangrijk. Als een kind
geestelijk wil groeien, moet hij in Jezus blijven. De Bijbel zegt,
dat als je weggaat van Hem jij niet kunt groeien. Je zal geen
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vrucht dragen. Je blijft klein en zal geen vriend van Jezus
kunnen zijn.
Op een dag kwamen een paar vrouwen met hun kinderen
aangerend op zoek naar Jezus, maar er gebeurde iets
onverwachts. De discipelen lieten de vrouwen en hun kinderen
niet naar Jezus komen. Maar toen Jezus zag, wat de discipelen
deden, riep Hij hen en zei: “Laat de kinderen tot Mij komen en
verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van
God. Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet
ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.” Lukas
18:16, 17.
Kinderen, is het niet wonderbaarlijk om te weten dat het
koninkrijk van de hemel van jullie is? Om dit te krijgen moeten
jullie tot spirituele kinderen opgroeien. En hoe groeien kinderen
spiritueel? Ten eerste moeten ze vrienden zijn van Jezus. Ze
moeten gehoorzame kinderen zijn en zich houden aan de
geboden, hun ouders respecteren en hun klusjes in het huis doen.
Laten we het volgende citaat lezen: “We kunnen steeds meer over
Jezus te weten komen, door met belangstelling de Bijbel te
onderzoeken, en dan de weg van de waarheid en van de rechtvaardigheid te gaan, die daarin gewezen wordt. Mensen die
voortdurend groeien in genade zijn standvastig in geloof, en gaan
steeds vooruit.” –Boodschappen voor jonge mensen, blz. 114.
Slot

Ik wil je een heel interessant verhaal vertellen, dat lang geleden
is gebeurd. In de tijd van onze vriend Jezus woonde er een man
die Zacheüs heette. Hij was erg slim en had veel geld. Hij was
volwassen, maar hij had een probleem waar hij zich zorgen over
maakte. Hij was niet echt lang geworden. Hij was een kleine
man en zijn vrienden lachten hem vaak uit, omdat hij zo klein
was. Zelfs sommige kinderen waren groter dan hij. Het leek ook
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of zijn geestelijke leven niet erg gegroeid was. Deze man werd
erg bedroefd.
Op een dag hoorde hij over een heel beroemde leraar, die Jezus
heette en die hielp met problemen van kinderen en ook van
volwassenen. Zacheüs besloot om deze leraar te gaan zoeken.
Omdat Zacheüs zo klein was, liep hij tegen veel problemen aan.
Een daarvan was dat er veel mensen om hem heen waren en ze
waren allemaal groter dan hij. Dat maakte het erg moeilijk voor
hem om Jezus te zien. Dus begon hij te denken:” Hoe kan ik
Jezus mijn vriend maken?” vroeg hij zich af. En ineens bedacht
hij dat hij in de takken van een wilde wijgenboom kon klimmen.
Laten we de rest van het verhaal in Lukas 19:5, 6 lezen. “En
toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei
tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden
moet Ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar
beneden en ontving Hem met blijdschap.”
Mijn lieve kleine vriend, hoe vaak maken we ons zorgen over
onze problemen, waardoor we ons net zo klein voelen als
Zacheüs? Soms willen we vrienden zijn met Jezus en we gaan
naar buiten en zoeken Hem, maar daar zorgen onze zonden
ervoor dat we Jezus niet zien. Ik wil je vertellen dat Jezus van je
houdt en dat Hij alles wat mogelijk is, doet om je te vinden. Net
zoals hij Zacheüs bij de wilde vijgenboom ontmoette en hem zei
om naar beneden te komen omdat Hij bij hem thuis ging eten,
wil Jezus ook in jouw hart komen. Wil je dat Jezus in je hart
komt? Dan moet je Hem verwelkomen. Je moet groeien in het
geloof en dan zal de belofte van Lukas 19:9, 10 uitkomen: “Toen
zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel
gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de
Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken
wat verloren is.”
Moge God je zegenen terwijl je groeit. Amen.
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ACTIVITEIT 1.
Zet de woorden in de juiste volgorde zodat er een Bijbeltekst
wordt gevormd.
1

wat

12

2

Zoon

5

3

gekomen

2

4

zalig

8

5

de

14

6

maken

9

7

te

3

8

Des

13

9

is

7

10

en

16

11

verloren

10

12

want

4

13

om

15

14

mensen

6

15

te

1

16

zoeken

11

17

is

17
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ACTIVITEIT 2.
Ontcijfer de code door de letters bij de cijfers te lezen. Er komt
een samenvatting van een Bijbelvers uit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
11
12
13
14
15
16
17
18
L
M
N
O
R
S
T
U

11

1

15

6

11

14

14

14

5

3

8

4

5

3

2

7

15

13
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1

13

1

4

15

17

16

8

16

4

14

8

7

11

8

17

13

8

4

12

1

13

4

8

14

12

4

7

4

16

13

14

14

4

6

7

17

1

10

9

17

18

16

ACTIVITEIT 3.
Kleur de volgende afbeeldingen.
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3e lezing – zondag, 6 december 2020

WAAR BEROUW
Door br. E. Mtikama, Malawi
Samengevat door Stella Morudu

E

r was eens een man die twee zonen had. Hij zei tegen zijn
eerste zoon: “Zoon, kom vandaag werken in de wijngaard.”
De zoon gaf aan dit niet te willen, maar veranderde van gedachte
en deed het toch. De vader ging naar zijn andere zoon en vroeg
hem hetzelfde. Deze zoon gaf aan te komen werken, maar deed
dit uiteindelijk niet.
Berouw betekent dat je spijt hebt van de zonde die je hebt
begaan en dat je dit niet meer opzoekt, maar dat je hier afstand
van doet. Als wij de Heilige Geest toestaan ons te helpen, zullen
wij dezelfde fout niet herhalen. De eerste zoon kreeg berouw,
nadat hij geweigerd had te werken in de wijngaard. In het boek
Genesis lezen wij dat God spijt had, dat hij de mens had
gemaakt, vanwege het zondige gedrag van de mens.
In het begin

Als mensen in het Oude Testament een zonde begingen, werd
hen verteld dat ze afstand moesten doen van de zonde en dat ze
zich op God moesten richten. Dierlijk bloed was noodzakelijk
voor de reiniging. Deze dierlijke offers verwezen naar het echte
offer dat zou komen, gebracht door Jezus onze Verlosser. Abel,
Abraham, veel profeten en anderen zagen uit naar Zijn komst.
Zij lieten hun geloof zien door het doen van offers en gaven. Wij
moeten Jezus dankbaar zijn voor Zijn offer, waardoor we niet
langer meer dierlijke offers hoeven te brengen.
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Een geschenk van God

Ik was op de verjaardag van Peter, die verlangend wachtte op de
thuiskomst van zijn vader met een cadeau. Toen deze
uiteindelijk kwam, feliciteerde hij Peter met zijn verjaardag en
overhandigde hem een pakje. Iedereen om hem heen was
nieuwsgierig en Peter opende vlug het pakje. Na het openen zei
Peter met tranen in zijn ogen: “Maar papa, waarom heb je een
regenjas voor mij gekocht?” Hij gooide hem op de grond en
rende naar zijn kamer. Hij stond niemand toe zijn kamer binnen
te komen. De volgende dag, op het moment dat Peter naar
school liep, begon het hevig te regenen. Op dat moment dacht
hij terug aan het cadeau van zijn vader en was hem dankbaar.
Hij herinnerde zich ook hoe hij zich had gedragen en voelde
zich nu erg schuldig. Hij rende snel naar zijn vader en omarmde
hem en zei: “Papa, het spijt me van gister. Ik dacht dat je de
speelgoed auto zou kopen die ik je had laten zien. Nu besef ik
dat de regenjas een veel beter cadeau is dan de speelgoed auto.”
Wij waarderen niet altijd wat wij krijgen en verlangen naar iets
anders. Peters vader wist precies wat hij nodig had. God gaf Zijn
kostbaarste bezit, Zijn Zoon, om ons te leiden tot berouw. Veel
mensen waarderen dit cadeau niet. Wij moeten dankbaar zijn en
liefdevol onze vrienden helpen om ook tot berouw te komen.
Wie zou berouw moeten hebben?

Adam en Eva, onze voorouders, zondigden door Gods wet te
overtreden. Wij hebben hun zondige natuur geërfd. Wij vergissen en begaan dagelijks fouten en in Gods ogen wordt dit
gezien als zonde. De Bijbel leert ons dat wij allemaal zondaars
zijn, en daarom moeten wij ons allemaal bekeren. Als wij God
om leiding vragen door Zijn Heilige Geest, zullen wij onze
fouten inzien en naar God gaan met een berouwvol hart. Satan
wil niet dat wij spijt hebben. Door te zondigen, maken wij de
keuze dat satan ons beheerst en worden wij zijn bezit. Ik denk
dat niemand bij satan wil horen.
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De liefde en goedheid van God

God toonde Zijn grote liefde aan ons door Zijn Zoon te zenden
en te sterven voor ons. Als wij hebben gezondigd, moeten wij
diep berouw hebben en om vergeving vragen. God zal onze
bekentenis accepteren.
Wij moeten niet zijn zoals Judas, die Jezus verraadde. Ook al
bracht hij de dertig zilverstukken terug naar de priesters en
smeekte hij Jezus om hem te verlossen van zijn vijanden, had hij
geen spijt van zijn verkeerde daad. Hij was alleen bang voor de
straf die hij zou krijgen voor zijn verschrikkelijke daad. Jezus
wist dat Judas zich niet had bekeerd.
Vruchten van berouw

Elke boom wordt herkend aan zijn vruchten. Een sinaasappelboom zal sinaasappels produceren en geen bananen. Omdat wij
mensen zijn en geen bomen, zullen onze vruchten gezien
worden door wat wij doen. Als wij ons bekeren, zal het
volgende bij ons te zien zijn:
-

Liefde, barmhartigheid, en vriendelijkheid naar anderen.

-

We zullen de reddende genade van Christus met anderen
delen.

-

We zullen in alles wat wij doen ons vertrouwen stellen in
Gods Woord.

-

We zullen zonder eigen belang anderen op de eerste plek
plaatsen.

-

We zullen de goede dingen die we geleerd hebben doen
en geloof hebben dat constant groeit.

Dat God ons mag helpen deze vruchten te dragen.
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Gevaren van het negeren van de oproep tot bekering

Toen ik samen met mijn zussen opgroeide, plaagde wij mijn
jongere broertje. Hij vertelde dit aan onze moeder en zij zei ons
te stoppen. Mijn zusjes stopten, maar ik ging stiekem door. Op
een middag toen ik aan het spelen was, vroeg hij of hij mee
mocht doen. Zoals gewoonlijk begon ik hem te plagen.
Plotseling sloeg hij mij met zijn vuist in mijn gezicht, waardoor
ik op de grond viel. In plaats van te huilen of te rennen naar mijn
moeder, keek ik hem verbaasd aan, omdat hij dit nog nooit
eerder had gedaan. Op dat moment besefte ik hoe gemeen ik
tegen hem was geweest. Ik stond op en vertelde hem dat het mij
speet. Ik beloofde hem om hem nooit meer te plagen. Ik had
mijn moeders advies, om ermee te stoppen, in de wind geslagen
en moest het nu op de harde manier leren.
Als wij iets verkeerd doen, nodigt de Heilige Geest ons uit om
ons te bekeren. Mogelijk heb jij ook geprobeerd iets wat
verkeerd was te stoppen, maar is dat niet gelukt. Vertel het dan
aan Jezus voordat het te laat is. Hij is altijd bereid om te
luisteren en om ons te helpen met onze problemen. We moeten
geen tijd verdoen, omdat de tijd dat Zijn bemiddelingswerk
eindigt, dichtbij is.
Dat God ons, in de naam van onze Heer Jezus Christus, helpt.
Amen.
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ACTIVITEIT 1.
Ontcijfer de code om de sleutelwoorden van vandaag te lezen.
O

W

B

R
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U

E

ACTIVITEIT 2.
Schrijf in het cryptogram alle letters van de spiraal, in dezelfde
volgorde waarin ze staan. De eerste letters zijn al bijgevoegd om
je te helpen. Het is een samenvatting van een bekend Bijbelvers.
E

L

O

O

F

T

E

E

U

E

B
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R

E

N
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W
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E
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E

F

D

O

I

E

G

O

A

D

D
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N

G

I
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Z

H

G

E

T

Z

L

D

I

D

D

O

W

H

O

E

R

N
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E
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E

I

N

E

E

E

N
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I

Z
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D

F

D

E

I
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A

D

O
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T

G O

D
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L

F

D

J

E
N

Z
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E

E

U

I

G
E
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ACTIVITEIT 3.
Kleur de afbeelding in en bestudeer de vijf punten daaronder in
het kader.

Als we ons hebben bekeerd, zullen we het volgende zien:
1. We tonen liefde, barmhartigheid en
vriendelijkheid aan anderen.
2. We vertellen anderen over de reddende genade
van Christus.
3. We zijn bij alles wat we doen afhankelijk van het
Woord van God.
4. We tonen geen interesse in onszelf, omdat we
anderen op de eerste plaats zullen zetten.
5. We doen al het goede dat we hebben geleerd en
vertrouwen erop dat we voortdurend groeien.
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4e lezing – dinsdag, 10 december 2020

MATIGHEID
Door br. A. Ngwenya, Zimbabwe
Samengevat door Persia Suarez

“J

ade gluurde naar de heldere versieringen. Kleurrijke strikken
en slingers strekten zich uit van de ene hoek van de kamer
naar de andere. in het midden stond een tafel vol lekkernijen.
Jade’s maag knorde. Drie verschillende soorten cakes, een schaal
met snoep, vijf soorten chips, een berg snoeprepen, plus donuts,
koekjes en vanille-ijs verleidden haar. Jade stond te popelen om
alles te proeven! Met haar ogen op de tafel gericht, pakte ze een
bord en begon de ene snack na de andere te proeven. Ze begon
met een reep snoep, kauwde op wat chips en proefde vervolgens
een plak cake. En dat was nog maar het begin….
Je weet waarschijnlijk hoe dit verhaal zal eindigen – iemand krijgt
buikpijn. Jade at erg ongezond voedsel en te veel ervan. Ze was
erg gemakkelijk en toonde geen enkele zelfbeheersing over wat
ze at en hoeveel ze ervan at.
Hoe kunnen we God echt verheerlijken als we ziek worden van
het voedsel dat we eten? Als christenen moeten we God in alles
verheerlijken, en dat geldt ook voor wat we eten, dragen en doen.
Daniël en zijn vrienden zijn uitstekende voorbeelden van mensen
die God verheerlijkten door hun zelfbeheersing. Net als Jade in
ons verhaal hierboven, passeerde Daniel elke dag tafels die
gevuld waren met ongezond voedsel. Alles zag er zo lekker uit en
rook zo goed, en veel Hebreeuwse jonge mensen die met Daniël
en zijn vrienden naar Babylon waren gekomen, gaven toe aan
deze verleidingen. Daniels ouders waren ook niet bij hem om
hem te vertellen wat hij wel en niet moest eten. Maar hij herinnerde zich wat hij van hen geleerd had en gehoorzaamde. Hij en
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zijn drie vrienden kozen ervoor om gezond voedsel te eten, zoals
groenten, fruit, bonen en noten. Als ze dorst hadden, dronken ze
gewoon water. God zegende hen voor het eren van Hem door hen
tot heersers in Babylon te maken.
Matigheid in alle dingen

Matigheid gaat niet alleen over het voedsel dat je eet. Matigheid
heeft invloed op alles wat je doet. Laten we een ander voorbeeld
bekijken.
Er waren eens drie broers: Jonathan, Jared en Jordan. Hoewel ze
er hetzelfde uitzagen, waren hun karakters heel anders. Jonathan
was een hardwerkende jongen. Hij kreeg altijd tienen op school
en was zeer actief in studieverenigingen. Naast school had hij nog
twee parttime banen, als ober in een restaurant en bij een
dierenwinkel. Na deze banen ging hij naar huis om te studeren.
De meeste nachten bleef Jonathan op tot 3 uur ’s ochtends en was
hij bezig met huiswerk en ging steeds om half 7 weer op. Zijn
ouders waren bang dat zijn gezondheid hieronder zou gaan leiden,
en zo gebeurde dat ook.
Hoewel Jared ook een getalenteerde jongen was en prachtig viool
speelde, was hij precies het tegenovergestelde van Jonathan.
Helaas, in plaats van goede cijfers te halen, had Jared lage cijfers
omdat hij nooit de moeite nam om zijn huiswerk te maken. Hij
was lui en bracht het grootste deel van de dag door met surfen op
internet, videogames spelen en films kijken. Jared dacht niet het
wat uitmaakte wat hij met zijn tijd deed. Hij wilde alleen doen
wat hem goed deed.
Zowel Jonathan als Jared zijn voorbeelden van wat matigheid niet
is. Jonathan was gewend om te hard te werken, totdat hij ziek
werd, terwijl Jared niet hard genoeg werkte en de talenten
verkwistte die God hem had gegeven.
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Maar de derde jongen, Jordan, was gematigd. Hij werkte hard op
school en haalde goede cijfers. Hij werkte hard aan zijn werk en
maakte zijn baas gelukkig. Maar Jordan nam ook de tijd om te
ontspannen door in de natuur te wandelen en elke avond vroeg
naar bed te gaan. Hij hield zijn leven in evenwicht.
We kunnen alles over zelfbeheersing leren door over het leven
van Jezus te lezen. Alles wat Hij deed, was in evenwicht. Hij was
nooit uit balans, maar was in alle dingen volmaakt. En omdat Hij
perfect is, kan Hij jou ook helpen om jouw balans in het leven te
bewaren.
Heb je ooit op een koord gelopen? Het is een beetje lastig,
nietwaar? Matigheid is een beetje zoals dat. Als je te ver naar een
van beide kanten leunt, val je. Slechte dingen doen, zal je pijn
doen, maar te veel van iets goeds kan ook slecht worden.
Junkfood eten is niet gezond, maar het is ook niet goed om achter
elkaar twintig appels te eten. Beide acties zullen je een zieke
maag bezorgen. Net zoals een kleine stap in de verkeerde richting
ervoor zorgt dat je je evenwicht verliest en van een strak touw
valt, zal het doen van te veel goede dingen je ook doen uitglijden.
Dat God je mag helpen om je evenwicht te bewaren door in alles
gematigd te zijn. Amen.
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ACTIVITEIT 1.
Om de verborgen woorden te ontdekken, schrijf je het nummer
dat overeenkomt met elk cijfer en voer je de aangegeven
wiskundige bewerkingen uit; Schrijf vervolgens in de kolommen
aan de rechterkant het resultaat en de juiste letter volgens de
sleutel. Volg het voorbeeld.

1

2

3

4

5

6

7

8

D

E

I

R
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G

2

1

2

4

3

4

3

- 32 -

1

D

ACTIVITEIT 2. Ontcijfer elk woord dat in elke cirkel staat en
schrijf het vervolgens in het vak met hetzelfde nummer om het
Bijbelvers te voltooien en te lezen.
2
1
N
3
S
A
A
A I T
H RE
L
Z
S
E
4
R E
5

6

T
E
7

N
E

E
T
L

W
E

V

I

R

8
O O

9

10

E
M

S

K

L
E

E

G
Z L
U G I

1

JE

2

OM

MET

EEN

3

TE

4

5

DAN

GOED

OP

6

JE

7

JE

HEBT

ZET

EEN

8

OP

JE

9

ALS

JE

EEN

10

MENS

BENT

(Spreuken 23:1-2, HSV)
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ACTIVITEIT 3. Orden de zin door elk woord in de afbeelding
te schrijven dat hetzelfde is.
BESMETTEN
OF
KONING
MET
TE
GERECHTEN
DANIËL
DE
BESLOOT
WIJN
NIET
DE
ZICH
VAN
(Daniël 1:8, p.p., HSV)
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ACTIVITEIT 4. Kleur de volgende afbeeldingen.
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5e lezing – woensdag, 11 december 2020

VOLHARDING
Door br. D. Francis, Sri Lanka / India / Verenigde Staten
Samengevat door zr. Manuela Di Franca

H

et was 1992, het jaar van de Olympische Spelen in
Barcelona. Het evenement was de 400-meter sprint halve
finale. Derek Redmond stond aan de start, samen met sprinters
uit zeven andere landen. Hij was al in verschillende competities
wereldkampioen. De overwinning was hem dus niet vreemd.
Redmond betaalde zijn vroegere glorie echter met een hoge
prijs. In de loop van vier jaar had hij acht operaties ondergaan
voor blessures die hij had opgelopen bij het hardlopen. Maar
voor een kampioen is doorzettingsvermogen het belangrijkste.
De commentatoren hadden gezegd dat hij de beste kans had om
te winnen, ook al was er veel concurrentie.
Terwijl de wereld toekeek, ging het pistool af.
De sprinters stonden klaar voor de start. Ze waren er niet alleen
op uit elkaar uit te dagen, maar om geschiedenis te schrijven.
De 400 meter sprint doe je niet zomaar even. Het vergt evenveel
geduld als uithoudingsvermogen. Eén verkeerde beweging kan
het verschil maken tussen het veroveren van de glorie en het
proeven van de nederlaag. Redmond had ongetwijfeld geen zin
in het laatste. Met nog maar 100 meter te gaan in de race, kreeg
Derek opeens een zweepslag in één been. Hij nam nog een paar
stappen, maar zakte toen in elkaar van de pijn. Zijn droom om
de gouden medaille te winnen was verkeken. Op het open veld
zagen de toeschouwers een man knielen, als in gebed. Derek
Redmond, die in de voorbereiding op deze wedstrijd alles had
gegeven, zag zijn droom in duigen vallen. Hij was nu de
eenzame ziel met een gebroken hamstring en was gestrand
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tussen de start- en finishlijn. De waarheid was moeilijk te
slikken. Niemand begreep dit waarschijnlijk beter dan Redmond
zelf.
Het was voor Derek ongetwijfeld het meest logische om te
wachten op de komst van het medische team dat hem op een
brancard zou afvoeren, maar tot ieders verbazing worstelde de
jongeman zich overeind en begon langzaam te joggen. Toen
kwam zijn vader ineens van de tribune naar beneden en sloot
zich aan bij zijn zoon. Arm in arm eindigden zij de race met een
staande ovatie van ongeveer 65.000 toeschouwers. Het was een
zeer indrukwekkende finish!
Het leven is een race

De Bijbel vergelijkt het leven van de christen met een wedstrijd.
“En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in
alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen,
maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom
niet zonder duidelijk doel...” (1 Korinthe 9:25, 26).
Net zoals het rennen met een blessure een hardloper zou vertragen, zo staat de zonde je vermogen in de weg om je leven te
leiden op een manier die God eer aandoet. De zonde verbruikt je
tijd en energie en neemt je focus van God af, waardoor je in je
levenswedloop vertraagd wordt. De Bijbel vertelt je dat God het
leven wel eens moeilijk maakt om je te heiligen. Hoewel Gods
discipline pijnlijk is, brengt het gerechtigheid en vrede voort. Net
zoals topatleten doorzetten en zichzelf dwingen om pijn te
verdragen in een race, door zich te concentreren op plannen en
doelen, moet je op God vertrouwen om moed te krijgen en kracht
terwijl jij je levenswedstrijd loopt. Hij zal je helpen om de finish
te bereiken, net als in het verhaal van Derek en zijn vader. “En
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt...”
(Hebreeën 12:1).
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Volharden in het overwinnen van zonde

Net zoals een atleet hard werkt om te herstellen van blessures en
om sneller te worden, wil God je helpen met het overwinnen van
de zonde in je leven. De dingen die God uit je leven wil
verwijderen zijn de tegenpolen van de vrucht van de Geest. Haat
is bijvoorbeeld het tegenovergestelde van liefde; klagen en
ontevredenheid, van vreugde; vechten en ruziën, van vrede;
ongeduld, van geduld; onvriendelijkheid, van vriendelijkheid;
ontrouw, van trouw; harde woorden en daden, van zachtmoedigheid. En driftbuien en het verliezen van de controle over
woorden, daden en emoties zijn de tegenpolen van zelfbeheersing. Om van elke zonde af te komen, moet je God vragen
om het van je weg te nemen door de kracht van Zijn Heilige
Geest. Je kunt ook bemoediging vinden door andere christelijke
jongeren en vrienden te ontmoeten en God om kracht en
wijsheid te vragen.
Doorgaan met bidden

De Bijbel zegt dat Elia een man was, een mens, net als jij! Toen
hij bad dat er vuur uit de hemel zou komen om een offer te
verbranden, brandde het op. Maar toen Elia God vroeg om regen
te sturen, moest hij het zeven keer vragen voordat God de regen
stuurde. Soms beantwoordt God gebeden meteen, en soms moet
je blijven vragen. Andere keren geeft God misschien geen
antwoord op de manier die jij verwacht. Je moet volhardend en
geduldig zijn als je bidt, wachten op Gods antwoorden en erop
vertrouwen dat Hij weet wat het beste voor je is.
Volharden in het dienen van God

God gaf Noach een behoorlijk grote klus. God vroeg hem een
grote boot te bouwen. Ook al woonde hij niet in de buurt van
een meer of een oceaan, Noach volhardde in het afmaken van de
klus die God hem had gegeven. Op een dag zal God je
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misschien ook een moeilijke klus geven. God zou je kunnen
vragen om vrienden te zijn met iemand die door anderen wordt
genegeerd. Of Hij kan je vragen om een broer of zus te vergeven
die je elke dag plaagt. God was blij met Noachs
doorzettingsvermogen en God zal ook blij met jou zijn als je
volhardt in het dienen van Hem en het doen van wat goed is.
Amen.
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ACTIVITEIT 1.
Woordzoeker: zoek onderstaande woorden op. De letters die
overblijven vormen een zin (Hebreeën 12:1, laatste gedeelte).
B
E
H
E
E
R
S
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N
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E
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E
K
E
B
N
E
N
N
E
R

E
A
L
T
I
J
D
G
D
I
E
R
L

CONTROLE
VOLHARDING
KRUIS
BID
BEKEREN
LADDER
SNEL

E
N
I
L
P
I
C
S
I
D
N
O
E

N
L
E
B
L
O
E
D
L
R
D
N
D

C
A
F
J
E
Z
U
S
O
A
I
G
A

H
T
D
J
T
L
D
D
O
H
E
R
N
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E
E
C
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R
O
L
E
O
E

LIEFDE
BEHEERSING
JEZUS
LOOP
CHRISTUS
RENNEN
GENADE
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I
N
I
M
P
H
I
E
O
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E
E
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S
W
B
R
V
A
N
O
P
V
V
I
I

T
W
I
J
O
R
F
W
L
O
O
E
G

U
J
D
E
K
R
U
I
S
L
E
N
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WIJ
ALTIJD
GELOOF
DISCIPLINE
BLOED
GROEIEN
PRIJS

S
L
A
D
D
E
R
E
P
O
O
L
T

ACTIVITEIT 2.
De Bijbel spreekt vaak over volharding. Je moet de code kraken
om te weten wat Hij zegt over volharding en gebed.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

22 – 5 – 18 – 2 – 12 – 9 – 10 – 4

10 – 5

9 – 14

4–5

---------------------------------------

-------

-------

------

8 – 15 – 15 – 16

23 – 5 – 5 – 19 7 – 5 – 4 – 21 – 12 – 4 – 9 – 7

-------------------

-----------------

9 – 14

4–5

-------

------

------------------------------------

22 – 5 – 18 – 4 – 18 – 21 – 24 – 24 – 22 – 14 – 20
-----------------------------------------------------------22 – 15 – 12 – 8 – 1 – 18 – 4
----------------------------------

9 – 14
-------
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7 – 5 – 2 – 5– 4!
------------------

ACTIVITEIT 3.
Kleur de volgende tekeningen.

God beantwoordt de gebeden van Elía
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6e lezing – vrijdag, 13 december 2020

OVERGAVE
Door br. P. Hunger, Argentinië / Verenigde Staten
Samengevat door Alyssa Seely
en je het lied ‘I Surrender All’? Het is een zeer populaire
hymne geschreven door Judson Van DeVenter die nog
steeds in kerken over de hele wereld wordt gezongen. Maar we
zouden dit nummer nooit hebben gehoord als Judson geen
belangrijke beslissing had genomen.

K

Judson was een leraar en een kunstbegeleider op de scholen van
Pennsylvania in de Verenigde Staten. Hij was ook muzikant in
zijn kerk. Omdat hij zo getalenteerd was, moedigden zijn
vrienden hem aan om zendingswerk te doen. Judson wist niet wat
hij moest doen. Hij dacht erover na en bad. Hij wilde zijn carrière
voortzetten, maar hij vond ook dat hij voor de Heer moest
werken. Later zei hij: “Ik zat een tijdje in tweestrijd om mijn
talenten op het gebied van kunst te ontwikkelen, of om voltijds te
gaan evangeliseren. Uiteindelijk kwam het cruciale uur van mijn
leven en gaf ik mijzelf volkomen over.” Judson bracht de rest van
zijn leven met veel plezier door als evangelist. Door zijn
boodschappen en liedjes verspreidde hij het evangelie in de hele
Verenigde Staten, maar ook in Engeland en Schotland. Omdat
Judson besloot alles aan Jezus over te geven, zegende God ook
zijn muzikale talent. En zijn lied ‘I Surrender All’ heeft mensen
geholpen te besluiten God te volgen, vele, vele jaren nadat Judson
stierf [in 1939].
Het jaar 2020 laat door vele gebeurtenissen zien dat de komst
van Jezus nabij is. Gedurende de afgelopen maanden heeft de
ene ramp na de andere de wereld getroffen. Bosbranden,
aardbevingen, de Corona-pandemie, oorlogen, hongersnood,
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tornado’s en meer. Net zoals meneer Van DeVenter een
beslissing moest nemen, moeten we vandaag ook alles aan God
overgeven. Als we dit doen, kunnen we zowel ons leven redden
als dat van de mensen om ons heen. Het is tijd om een beslissing
te nemen! Help jij mee om Gods liefde met de hele wereld te
delen? Zal jij een licht in de duisternis laten schijnen?
Wees een vriend van God en geef alles over aan Hem

We moeten vrienden worden met God. We kunnen door gebed
met Hem praten, en Hij luistert naar ons. Job 22:27 zegt ons: “Je
zult vurig tot Hem bidden, en Hij zal je verhoren….” Maar een
echte vriendschap kent twee kanten. We moeten ook naar Hem
luisteren.
Sommige mensen denken dat deel uitmaken van de gemeente
gewoon betekent dat God aan hun leven wordt toegevoegd
zonder echt iets te veranderen. Ze zeggen gewoon dat ze
christenen zijn, maar geven zich niet over aan God en Zijn wil.
Maar het woord “overgave” is belangrijk. Als we ons aan God
overgeven, geven we alle controle op en laten we ons leven
leiden.
Op een dag kwam een jonge heerser, die erg rijk was, met Jezus
praten. Hij wilde Jezus volgen, maar hij wilde niets in zijn leven
veranderen. Hij wilde zijn geld beslist niet opgeven. Jezus kon
deze jonge man niet accepteren, omdat hij niet alles aan God
wilde overgeven.
Als we ons laten dopen, leven we voor God – niet alleen om
onszelf te plezieren. Sommige mensen denken misschien dat
leven voor God saai is en dat het de moeite niet waard is. Maar
echt leven voor God is opwindend! En het levert grote beloningen
op. Als je hier op aarde trouw bent, ontvang je grote schatten in
de hemel.
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God zal je niet dwingen iets te doen wat je helemaal niet wil.
Kiezen om voor Hem te leven is je vrije beslissing. Als je Hem
accepteert, zul je de blijdschap van de hemel ontdekken. Als je
Hem afwijst, verlies je de hemel voor altijd. De dingen van de
aarde kunnen je geen echte vreugde bieden. Misschien vind je
hier enkele opwindende dingen die je voor een korte tijd
gelukkig maken, maar niets zal je zo een blijvende vreugde
geven als Jezus.
Als jij je volledig aan God overgeeft, zul je merken dat je het
leuk vindt om Zijn wil te doen. Christenen dienen anderen, niet
omdat het moet, maar omdat ze het leuk vinden hen te helpen.
Het is waar dat niet alles gemakkelijk zal zijn. In feite zullen er
bepaalde verliezen zijn als we het christelijke pad bewandelen.
Maar we zullen alles hebben wat we nodig hebben, want God is
onze vriend en zal ons geven wat we nodig hebben, wanneer we
het nodig hebben.
"Ik geef het op!"

In het begin van de jaren zestig maakten de redacteuren van
Time Magazine zich zorgen dat de verkoop minder zou worden.
In de hoop meer tijdschriften te verkopen, schreven ze een
computerprogramma dat advertenties naar veel mensen zou
sturen. De IBM-computer was toen nog nieuw in het bedrijfsleven en de directeuren van het tijdschrift wilden deze nieuwe
computer gebruiken.
Ze hebben een computerprogramma gemaakt om de advertenties
te versturen. Zoals gebruikelijk bij computers, ging er echter iets
mis. Als gevolg hiervan ontving een verraste boer in Wyoming
12.634 enveloppen met abonnementsadvertenties voor Time
Magazine. De boer, die bijna nooit post ontving, opende de ene
na de andere brief met telkens dezelfde advertentie. Nadat hij
dertig of meer advertenties had gelezen, schreef hij een cheque
uit voor de abonnementskosten van 6 dollar en stuurde deze naar
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Time Magazine met een handgeschreven briefje waarop stond:
“Ik geef het op!”
Ben je klaar om je aan God over te geven? Net als de boer die
zoveel berichten ontving, heb jij dit jaar veel berichten van God
ontvangen. Hij heeft je met Zijn liefde geroepen. Maak van 2021
het jaar waarin je alles aan God geeft. Geef al je talenten en
kracht over aan de dienst van de Heer en bereid je voor op Zijn
spoedige komst. Hij zal je zegenen!
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ACTIVITEIT 1. Ontcijfer de code en schrijf de zin in het tekstvak.
B

C

D

K

L

M

A

J

S

T

U

V

E

N

W
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F

G

H

I

O

P

Q

R

X

Y

Z

ACTIVITEIT 2.
Elke tekening stelt een woord voor. Als je het in het
bijbehorende vak schrijft, kan je het vers lezen. Gebruik het
voorbeeld om je op weg te helpen.

TOCH

JE

OVER

VREDE

HEB

AAN

EN

GOEDE

HET

GEWEN

HEM

DAARDOOR

GEWEN
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KOMT

ACTIVITEIT 3. Kleur de volgende afbeeldingen.
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7e lezing – Sabbat, 14 december 2020

BROEDERLIJKE VRIENDELIJKHEID
EN LIEFDE
Door br. Tzvetan Petkov, Bulgarije / Verenigde Staten
Samengevat door Margie Holmstroem Seely

W

at is een ladder? Het is een gereedschap om hogere
plaatsen te bereiken. We beklimmen de treden van een
ladder tot we de hoogte bereiken die we wensen. Deze week
hebben we de geestelijke ladder bestudeerd van 2 Petrus 1:5-7.
Deze begint met de trede van geloof en gaat omhoog via
verschillende stadia tot het uiteindelijk de liefde bereikt. Liefde
is de hemelse wet en de sterkste kracht in het heelal. Zij is zo
sterk dat het zelfs ons hart kan veranderen. “En daarom moet u
zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe
te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing,
aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,
aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde
voor iedereen.” (2 Petrus 1:5-7). Vandaag bespreken we de
liefde.
Als je Mij liefhebt, gehoorzaam je Mij

“Ik hou van je, mammie” zegt de kleine Christian tegen zijn
moeder. Ze glimlacht en vraagt hem dan om zijn speelgoed op te
ruimen. “Nee”, pruilde hij, “ik wil niet schoonmaken”. Zijn
onderlip steekt uit, terwijl hij stijfkoppig zijn autootjes laat
rondrijden op de vloer. “Maar Christian”, zegt mamma, “ik
dacht dat je van me hield”. Christian kijkt fronsend op. “Ik hou
wel van je”, zegt hij streng, “maar ik wil niet stoppen met
spelen”. Mamma knielde naast hem. “Weet je wat liefde
betekent?”, vraagt ze vriendelijk. Hij haalt zijn schouders op.
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“Kweenie, ik hou gewoon van je”. Mamma glimlacht en
vervolgt, “Christian, liefde is meer dan een fijn gevoel. Het
betekent ook gehoorzamen. In Johannes 14:15 zei Jezus: “Als u
Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” Wij laten onze
liefde tot God zien door Hem te gehoorzamen en onze liefde
voor onze naaste door hen met respect te behandelen. De apostel
Johannes zei ons: “Een nieuw gebod geef Ik u. Dat u elkaar
liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Dat u elkaar ook zo liefhebt.”
(Johannes 13:34). Onze Heere Jezus vereenvoudigde de Tien
Geboden door ze samen te vatten in twee: liefde tot God en
liefde tot de naaste. (Matthéüs 22:36-40). En dit gebod hebben
we van Hem, dat hij die God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft.
(1 Johannes 4:21). “En dus”, zegt mamma, “omdat ik weet dat je
van me houdt, weet ik dat je je speelgoed gaat opruimen.”
Christian kijkt eerst naar zijn speelgoed en dan omhoog naar het
glimlachende gezicht van mamma. Hij haastte zich om snel zijn
speelgoed op te ruimen. Hij wilde laten zien hoeveel hij van zijn
moeder hield.
Leren liefhebben

Toen we kleine baby’s waren, dachten we alleen aan onszelf.
We huilden als we het koud hadden, moe waren of hongerig. We
huilden tot iemand reageerde. Het interesseerde ons niet hoe
moe of hongerig onze vader of moeder was. Wij waren alleen
bezig met dat we kregen wat we wilden hebben. Maar toen we
opgroeiden, moesten we leren hoe we kunnen liefhebben en te
denken aan wat anderen nodig hebben, voordat we aan onszelf
denken. En als we Jezus in ons hart accepteren, leren we wat
echte liefde is. “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt
geworden.” (1 Johannes 4:12).
In feite is het krachtigste bewijs voor het bestaan van God, de
liefde van Zijn kinderen voor elkaar.
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Jezus zei: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen
bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13:35).
Als de wereld de gemeente ziet die gevuld is met verschillende
mensen die elkaar liefhebben en zorgen voor elkaar, zullen ze
willen weten hoe ze dit ook kunnen krijgen. Als ze een
gemeenschap van gelovigen zien die niet roddelen of elkaar
haten, weten ze dat God bestaat. Het is voor onbekeerde mensen
onmogelijk om elkaar echt lief te hebben. Mensen haten anderen
om het verschil in huidskleur, de hoeveelheid geld die ze hebben
of omdat ze een andere taal spreken. Mensen haten elkaar omdat
ze een ander geloof hebben of handicaps. Mensen haten omdat ze
God niet in hun hart hebben. Dus, als een groep mensen elkaar
liefheeft, is God daar de reden voor.
Wist je dat haat hetzelfde is als moord? Haat is het tegenovergestelde van liefde. Iemand die niet liefheeft zoals God
liefheeft, kan niet naar de hemel gaan, vertelt de apostel
Johannes ons. “Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar...”
(1 Johannes 3:15).
Ware liefde kent geen angst

Er is geen angst in liefde. De liefde verjaagt angst. Angst heeft
te maken met straf en wie nog angst heeft, heeft nog geen
perfecte liefde. (1 Johannes 4:18). Ben je bang om lief te
hebben? Als je antwoord ja is, dan ben je niet alleen. Veel
mensen zijn bang om lief te hebben.
Wij willen onszelf beschermen en daarom openen we ons hart
niet volledig naar anderen. Vaak geven we een beetje liefde en
testen we hoe de ander daarop reageert. Als hij/zij de liefde
beantwoordt, durven we wat meer liefde te geven. Het komt
erop neer dat we mensen alleen zoveel liefde geven als zij aan
ons geven. Dit is niet hoe God liefheeft.
God heeft ons zo lief dat Hij alles riskeerde voor ons. Hij
opende Zijn hart voor ons en zelfs toen wij nog niet eens beslist
hadden of we Hem liefhebben of niet, stuurde Hij Jezus om de
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straf voor onze zonden te dragen, te lijden en te sterven voor
ons. Jezus werd pijn gedaan en afgewezen door degenen die Hij
kwam redden. Hij had het kunnen opgeven, maar deed het niet.
Hij brak door de pijn en afwijzing, omdat Hij ons de kans wilde
geven gered te worden, zelfs als we dat niet wilden.
Als wij liefhebben zoals God, openen we ons hart volledig voor
anderen en vertellen hun van Jezus. Wij zullen mensen zo
liefhebben dat we niet bang zijn wat ze zullen zeggen of ons
aandoen. We willen alleen dat ze de weg leren kennen naar
redding. Door onze woorden en daden willen we ze laten weten
dat God hen liefheeft.
De apostel Paulus had lief op deze manier. Hij vertelde de
gelovigen in Korinthe: “Driemaal ben ik met de roede gegeseld,
eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden,
een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik
vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar
van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van
heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in
gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en
moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in
vasten, in koude en naaktheid.” (2 Korinthe 11:24-27). Waarom
verdroeg hij dit allemaal? Hij hoefde niet, maar net als Jezus,
had Paulus zoveel liefde voor de mensen dat Hij alles opgaf om
over Jezus te vertellen. “Maar ook de geharde soldaten, die hem
(de apostel Paulus) begeleidden, luisterden naar zijn woorden,
en vol verbazing zagen ze hoe hij opgeruimd, en zelfs
blijmoedig was met de dood voor ogen.” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 372. “Niemand heeft een grotere liefde dan deze,
namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
(Johannes 15:13).
Begin met klimmen

De Bijbel vertelt ons dat de weg naar redding een proces is van
groeien, klimmen, strekken, en het verder en hoger reiken in
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onze ervaringen. Petrus’ ladder heeft acht stappen. Elke stap
geeft andere eigenschappen weer in ons christelijke karakter. De
apostel Paulus spreekt ook over drie belangrijke stappen: “En nu
blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van
deze is de liefde.” (1 Korinthe 13:13). Beide mannen vertellen
ons dat de liefde de hoogste trede is die we moeten proberen te
bereiken.
Ben je er klaar voor om te beginnen met klimmen? De eerste
stap is geloof. Geloof in God en volg Hem. Hij zal jou en mij
naar steeds grotere hoogte leiden. Hij zal ons leren hoe we net
als Hij kunnen worden. Hij zal ons leren lief te hebben zoals Hij.
Een ladder voor iedereen

Zal ik je een geheim vertellen? Jezus is de ladder die ons in
verbinding brengt met God. Jezus staat met ons hier op aarde.
Hij houdt van ons en roept ons om bij Hem te komen. Als we
van Hem leren hoe we moeten liefhebben, zullen we anderen
ook liefhebben en hun vertellen over Jezus. Wij bereiken de
hemel door ons aan Hem vast te houden. Redding is een gift,
door Jezus aan ons gegeven die de enige weg is naar redding.
“En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal
aanroepen, zalig zal worden.” (Handelingen 2:21).
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ACTIVITEIT 1.
Schrijf de woorden in de harten in de volgorde van de cijfers
(1-23), zodat je het vers op volgorde kunt lezen.
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16

21

22

ACTIVITEIT 4. Kleur de volgende afbeeldingen.

ALS JE VAN ME HOUDT, ONDERHOUD DAN MIJN
GEBODEN. (JOHANNES 14:15)
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