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Voorwoord
“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen
uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u
zult Het de hiel vermorzelen.” Genesis 3:15.
Dit vonnis werd uitgesproken over de slang nadat hij de eerste vrouw
misleid had, die zijn tussenpersoon werd om haar echtgenoot in de val te
lokken. De mens gaf zich over aan de boze, maar de Heer liet hem niet
onder de heerschappij van de vijand. De goddelijke reactie op de zondeval maakte het voor de mens mogelijk om het kwaad te overwinnen, met
‘vijandschap’ en strijd als onderdeel van het proces. Het ‘zaad’ van de
vrouw zou de strijd aangaan en de overwinning behalen. Hij zou de mens
bevrijden van de macht van de tegenstander en hem beletten zijn vernietigingswerk voort te zetten.
Nadat de zonde was binnengekomen, werden Gods mensen niet alleen
geconfronteerd met vijandschap, strijd en lijden, maar ook met zegen,
goddelijke interventie, vooruitgang en overwinning. Abel verloor zijn
leven in de strijd tegen de zonde, maar hij vertrouwde op God en zocht
gemeenschap met Hem. Zijn onschuldig bloed wees naar dat van de
Verlosser. Henoch vocht tegen het kwaad en behaalde de overwinning;
hij “wandelde met God ... driehonderd jaar” en “God nam hem weg.”
Temidden van bijna universele zonde en geweld was Noach een “prediker
van gerechtigheid” (2 Petrus 2:5) en ging hij met zijn gezin veilig door de
wereldwijde vloed.
Hoewel vijandschap en strijd, pijn en dood overal in deze wereldgeschiedenis hebben bestaan, zijn er ook rijke ervaringen geweest met wonderbaarlijke bescherming, vooruitgang en verlossing – overwinningen met
God. Een belangrijk voorbeeld was de geestelijke strijd met de Egyptische
farao hetgeen resulteerde in de uittocht, een symbool van de grootste van
alle overwinningen – verlossing van zonde door Jezus Christus. De
hevigste conflicten waren zeker die waar Jezus doorheen ging. Hij moedigt
iedereen aan: “Ik [heb] overwonnen.” “Deze dingen heb Ik tot u gesproken,
opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben,
maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
“Deze profetie van vijandschap tussen satan en Christus,” schreef zuster
Ellen G. White, “is verreikend. Het is een afbakening van een onvermoeide strijd tussen Christus en Zijn volgelingen, satan en zijn engelen,
en gevallen mensen verenigd in een wanhopig gezelschap om tot het
einde van de tijd de volgelingen van Christus af te keuren, te kneuzen, te
verwonden en uit te roeien. Deze controverse tussen satan en Christus

werd hier in deze wereld voortgezet. Satan kwelde voortdurend de Zoon
van God en creëerde vooroordelen in de hoofden van mensen. Niet alleen
werden de leerstellingen en onderwijzingen van Christus verdraaid,
verkeerd geïnterpreteerd en ontworsteld aan hun ware betekenis, maar
leugens volgden Hem overal. De verkeerde voorstellingen die de overpriesters, Farizeeën en Sadduceeën in de oren van het volk goten, deden
een beroep op de ergste hartstochten van overspeligen, hoereerders en de
oneerlijken, hetgeen een brandend vooroordeel opwekte, die het voor
Hem bijna onmogelijk maakte om zelfs drie en een half jaar op aarde te
leven, nadat Zijn openbare bediening begon.” –Christ Triumphant,
blz. 29.
In de daaropvolgende eeuwen werd het volk van de Heer geconfronteerd
met toenemende tegenstand, waaronder vervolging onder het heidense
Rome. Maar het Romeinse rijk viel, en Gods werk en Zijn aanhangers
zegevierden. Daarna volgde de lange periode van de middeleeuwen, met
een voortdurende strijd tussen de krachten van goed en kwaad. Naar
schatting vijftig miljoen martelaren stierven in de handen van hun vervolgers, maar de waarheid zegevierde.
Aan het begin van de vorige eeuw, terwijl de Eerste Wereldoorlog verwoesting, ellende, bloedvergieten en de dood over de wereld veroorzaakte
en koningen en koninkrijken vielen, handhaafden trouwe gelovigen de
zuiverheid van het geloof, en gaven getuigenis van wat leidt tot het eeuwige
leven. Niet lang daarna ontstonden het communisme, het nazisme, kwam
de Tweede Wereldoorlog, en meer martelaren getuigden van de waarheid
en de hoop die niet door slechte regeringen en goddeloze mannen vernietigd kunnen worden.
Zoals voorspeld, verwachten gelovigen nu dat de laatste beproevingen
spoedig zullen komen in de grote strijd van het geloof.
“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.
“In elk tijdperk heeft de ware gemeente van God deelgenomen aan
besliste oorlogvoering tegen satanische vertegenwoordigers. Tot het einde
van het conflict, zal de strijd doorgaan tussen slechte engelen en slechte
mensen aan de ene kant, en heilige engelen en ware gelovigen aan de
andere kant. ” –Christ Triumphant, blz. 28.
“Nu is de gemeente nog een strijdende kerk, nu worden wij geconfronteerd met een wereld in nachtelijke duisternis, die zich vrijwel geheel
aan afgoderij heeft overgegeven. Maar de dag zal komen, dat de strijd
gestreden en de overwinning behaald is.” –Bijbelkommentaar, blz. 620.
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Zijn we voorbereid op de komende conflicten? Wat doen we nu als we
het hoofd bieden aan beproevingen? Gaan wij met het oog op wat ons te
wachten staat vooruit in standvastigheid en trouw? Hoe sterk is onze toewijding aan de God die wij dienen?
Dat iedere gedachte een grote bemoediging en geestelijke hulp mag zijn
voor iedere student bij het studeren van deze lessen, die laten zien hoe
trouwe mensen in de tijd van de Bijbel geconfronteerd werden met tegenstand en vijandigheid en hoe Hij hen overwinning en triomf gaf. De belofte
is: “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.
–De broeders van de Generale Conferentie
Onderzoeksinstituut van Predikanten
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Tegenstand van eigen landgenoten
“Veertig jaar lang zou Jeremia voor het volk staan als een getuige voor
waarheid en recht. In een ongeëvenaarde afval moest hij in leven en
karakter de eredienst van de ene ware God openbaren. Tijdens de vreselijke
belegeringen van Jeruzalem zou hij de spreekbuis van de Here zijn. Hij
moest de ondergang van het huis van David voorzeggen, als ook de verwoesting van de prachtige tempel, die Salomo had gebouwd. En als hij
gevangen gezet zou worden vanwege zijn onbevreesde uitspraken, moest
hij toch nog onbevreesd zijn stem verheffen tegen de zonden van de vooraanstaanden. Veracht, gehaat, door mensen verworpen, zou hij ten slotte de
letterlijke vervulling zien van zijn eigen profetieën van de naderende
ondergang, en delen in de smart en jammer die zouden volgen op de
verwoesting van de gedoemde stad.” –Profeten en koningen, blz. 246, 247.
ZONDAG

Weerstand tegen de profeet van de Heer en Zijn boodschappen
1.

Waar kwam de profeet Jeremía vandaan? In welke bijzondere
groep mensen werd hij geboren? Jeremía 1:1, 2.
Jeremía 1:1, 2 De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de
priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin. Tot hem
kwam het woord van de HEERE in de dagen van Josia, de zoon van
Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering.
“Onder hen die hadden gehoopt op een blijvende geestelijke opleving als gevolg van de hervorming onder Josia, bevond zich
Jeremia, door God tot het profetisch ambt geroepen in het dertiende
jaar van Josia’s regering, toen hij zelf nog een jongeman was. Als
lid van de Levitische priesterschap was Jeremia van kind af opgeleid
voor de heiligdomsdienst. In die gelukkige jaren van voorbereiding
besefte hij weinig dat hij van zijn geboorte af was overweldigd door
een gevoel van zijn eigen onwaardigheid. ‘Ach Here, Here’! riep hij
uit, ‘zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.’ (Jeremia 1:5, 6).”
–Profeten en koningen, blz. 246.
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MAANDAG

2.

Wat heeft de Heer hem geopenbaard? Hoe diep waren de samenzweringen van zowel invloedrijke als gewone mensen tegen hem?
Hoe reageren trouwe dienaren van God op dergelijke kwaden?
Jeremía 11:18, 19.
Jeremía 11:18, 19 De HEERE heeft het mij doen weten en toen wist
ik het, toen U mij hun daden hebt doen zien. Ik was als een argeloos
lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen mij
plannen bedachten, door te zeggen: Laten wij de boom met zijn
vrucht te gronde richten, laten wij hem uit het land der levenden
afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt.
“Dezelfde geest die bestraffing tegenstaat en waardoor Jeremia werd
vervolgd en gevangen gezet, bestaat nog. Velen weigeren acht te slaan
op herhaalde waarschuwingen, terwijl ze liever luisteren naar valse
leraars die hun ijdelheid strelen en hun boosheid over het hoofd zien.
In de tijd van benauwdheid zullen zulke mensen geen veilige toevlucht of de hulp van de hemel kennen. Gods uitverkoren dienstknechten moeten moedig en geduldig de beproevingen en het lijden
onder ogen zien, dat hun deel zal zijn door smaad, veronachtzaming
en een onjuiste voorstelling. Ze moeten getrouw doorgaan met het
werk dat God hen heeft opgedragen, en altijd eraan denken dat de
profeten van ouds en de Heiland der wereld en zijn apostelen ook
smaad en vervolging hebben ondergaan ter wille van het Woord.”
–Profeten en koningen, blz. 263, 264.

DINSDAG

3.

Hoe intens haatten de medeburgers van Jeremia hem en zijn
missie? Wat hebben ze hem – onder doodsbedreiging – opgedragen
niet te doen? Jeremía 11:21.
Jeremía 11:21 Daarom, zo zegt de HEERE over de mannen van
Anathoth die u naar het leven staan en zeggen: Profeteer niet in de
Naam van de HEERE, opdat u niet door onze hand sterft.
“De steden en dorpen maken deel uit van die [Gods] wijngaard. Die
moeten bewerkt worden. Satan zal trachten zich daarin te mengen en
de arbeiders te ontmoedigen, om te beletten dat de waarschuwende
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boodschap des lichts in de voorname, maar ook in de afgelegen
plaatsen verkondigd wordt. [...]
Het is de bedoeling Gods dat Zijn kostbaar Woord, met Zijn boodschappen van waarschuwing en bemoediging, zal gaan tot hen die in
duisternis verkeren en onwetend zijn ten opzichte van ons geloof. Het
moet gebracht worden tot allen en dat zal hun tot een getuigenis zijn,
of ze nu willen horen, of dat ze hun oren dicht stoppen. Denkt niet dat
de verantwoordelijkheid op u rust om de luisteraars te overtuigen en
te bekeren. Alleen de kracht Gods kan de harten van de mensen week
maken. U moet het Woord des levens verkondigen, opdat allen de
kans hebben om, zo zij willen, de waarheid aan te nemen. Keren ze
zich af van de waarheid die van hemelse oorsprong is, dan zal hun dat
tot een oordeel zijn.
Wij moeten de waarheid niet verbergen in de hoeken der aarde. Die
moet overal bekend gemaakt worden; die moet schijnen in onze grote
steden.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 88, 89.
WOENSDAG

Onverbeterlijke rebellie en de gevolgen daarvan
4.

Wat zou er met de mensen gebeuren vanwege hun grove kwaad
en het falen om zich te bekeren en Gods gerechtigheid te zoeken?
Hoe wijdverspreid is zulk kwaad, zelfs onder Gods volk? Jeremía
11:22, 23.
Jeremía 11:22, 23 Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten:
Zie, Ik ga hen straffen: de jongemannen zullen sterven door het
zwaard en hun zonen en hun dochters zullen sterven van de honger.
Er zal geen overblijfsel van hen zijn, want Ik zal onheil brengen over
de mannen van Anathoth in het jaar van de vergelding aan hen.
“Sommigen hebben zo lang principe opgeofferd dat ze het verschil
tussen het heilige en het gewone niet kunnen zien. Degenen die
weigeren acht te slaan op de instructie van de Heer, zullen gestaag
naar beneden gaan op het pad van de ondergang. De dag van toetsing
en beproeving ligt vlak voor ons. Laat een ieder zijn ware kleuren
aandoen. Kiest u trouw of rebellie? Toon uw kleuren aan de mensen
en de engelen. We zijn alleen veilig als we ons inzetten voor het
juiste. Dan weet de wereld waar we gevonden zullen worden op de
dag van beproeving en moeilijkheden.” –Testimonies for the Church,
vol. 8, blz. 96.
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“Toen ik het verschrikkelijke feit zag, dat Gods volk zich aan de
wereld had aangepast, terwijl veel discipelen van de zachtmoedige en
nederige Jezus zich alleen in naam onderscheidden van ongelovigen,
voelde ik diepe pijn in mijn ziel. Ik zag hoe Jezus gekwetst werd en
openlijk te schande gezet. De engel, die bedroefd toekeek, hoe het
volk, dat God belijdt, de wereld liefhad, deel had aan haar geest, en
haar gebruiken volgde, zei: ‘Snijdt af! Snijdt af! Anders doet Hij je
delen in het lot van de huichelaars en ongelovigen buiten de stad. Jullie
belijdenis levert jullie alleen maar meer doodsangst op, en jullie straf
zal zwaarder zijn, omdat jullie Zijn wil kenden, maar niet deden.’ ”
–Boodschappen aan jonge mensen, blz. 121, 122.
DONDERDAG

5.

Welke vragen stelde de profeet aan God vanwege zulk slecht
denken? Wat adviseerde de psalmist de rechtvaardigen met
betrekking tot dergelijke dingen, en waarom? Jeremía 12:1, 2,
Psalm 37:7-11.
Jeremía 12:1, 2 HEERE, U zou rechtvaardig blijken, wanneer ik met
U een rechtszaak zou voeren. Toch wil ik met U over Uw oordelen
spreken. Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig, waarom
hebben rust, allen die in ontrouw trouweloos handelen? U hebt hen
geplant, ook hebben zij wortel geschoten, zij gaan hun gang, ook
dragen zij vrucht. U bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren.
Psalm 37:7-11 Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet
in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige
plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid
varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad. Want de
kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even, en de goddeloze zal
er niet meer zijn; u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet
wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde
scheppen in grote vrede.
“ ‘De Here talmt niet met de belofte’ (2 Petrus 3:9). Hij vergeet noch
verlaat Zijn kinderen, maar laat de ongelovigen hun ware aard tonen,
zodat niemand die Zijn wil wenst te doen zich hoeft te vergissen. De
rechtvaardigen worden ook in het vuur van de verdrukking geplaatst,
opdat zij zelf gelouterd zouden worden, hun voorbeeld anderen van de

8

echtheid van hun geloof en godsvrucht zou overtuigen en hun standvastige houding de goddelozen en ongelovigen zou veroordelen.
God laat toe dat de ongelovigen voorspoed hebben en hun vijandschap tegenover Hem openbaren, zodat wanneer zij de maat van hun
ongerechtigheid hebben vol gemaakt, allen Gods rechtvaardigheid en
barmhartigheid zullen erkennen wanneer ze definitief vernietigd
worden. De dag van Zijn toorn nadert snel; op die dag zullen allen die
Zijn wet hebben overtreden en Zijn volk hebben verdrukt het rechtvaardige loon voor hun werken ontvangen en zal wreedheid en elk
onrecht tegenover Gods trouwe kinderen worden gestraft alsof deze
daden Christus Zelf waren aangedaan.” –De grote strijd, blz. 43, 44.
VRIJDAG

Ergere vervolging en geen steun van zijn broeders en zusters
6.

Als iemand op het punt komt te denken dat grof kwaad onmogelijk erger kan worden, wat laten dan de woorden van Jeremía en
de apostel Paulus hem zien? Wat zullen zij die rechtvaardig zijn
uiteindelijk ervaren? Jeremía 12:5; Hebreeën 12:3, 4.
Jeremía 12:5 Wanneer u met hardlopers meerent, en die maken u al
moe, hoe moet u dan wedijveren met paarden? Wanneer u het alleen
in een land van vrede vertrouwt, hoe moet u het dan maken in de
glorie van de Jordaan?
Hebreeën 12:3, 4 Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak
van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en
bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand
geboden in uw strijd tegen de zonde.
“De Here tuchtigt zijn werkers om ze gereed te maken voor de
aangewezen plaatsen die ze moeten innemen. Hij wil hen geschikt
maken om een meer aanvaardbaar werk te doen. Er zijn mensen die
graag willen heersen en de heiligende invloed van onderwerping
nodig hebben. Misschien houdt Hij hun taken voor die zij zelf niet
zouden kiezen. Als ze bereid zijn, zich door Hem te laten leiden, zal
Hij hun genade en kracht geven om deze taken in een geest van
onderwerping en behulpzaamheid te verrichten. Zo worden ze
geschikt gemaakt om plaatsen in te nemen waar de door hen beoefende bekwaamheden hen tot groot nut zullen maken.
Sommigen leidt God op door hen te confronteren met teleurstelling
en schijnbaar falen. [...]
9

Vaak bidden en wenen mensen vanwege verwarring en hinderpalen
waarvoor ze komen te staan. Maar als ze het begin van hun
vertrouwen tot het einde toe standvastig bewaren, zal Hij hun de
weg duidelijk maken. Ze zullen succes hebben als ze strijden tegen
schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden, en met succes zal de
grootste vreugde komen.” –Gospel Workers, blz. 269 [Zie ook:
Bijbelkommentaar, blz. 257, 258].
SABBAT

7.

Hoe ernstig was de vervolging tegen de profeet? Wie maakte
dezelfde bittere ervaring mee door de handen van zijn familieleden en landgenoten? Wat moet iedereen leren? Jeremía 12:6;
Lukas 4:24; Markus 6:4; Johannes 7:4, 5.
Jeremía 12:6 Want ook uw broeders en het huis van uw vader – ook
zij handelen trouweloos tegen u, ook zij roepen u luid na. Vertrouw
hen niet als ze vriendelijk tot u spreken.
Lukas 4:24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig
is in zijn vaderstad.
Markus 6:4 En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd,
behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.
Johannes 7:4, 5 Want niemand doet iets in het verborgene, en
streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U
deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld. Want
ook Zijn broers geloofden niet in Hem.
“Zelfs het gewone volk, dat verbaasd was over Zijn wonderen en
gecharmeerd was door Zijn woorden van wijsheid, wees honend naar
Zijn oorsprong. Zijn eigen naasten in Zijn geboortestad weigerden
Hem te aanvaarden als de Messias, en weigerden Hem te horen als een
profeet van God. Zijn eigen broers geloofden niet dat Hij de Zoon van
God was. Ze werden ongeduldig dat Zijn leven zonder vertoon en wereldse eer was. Zelfs Zijn eigen gekozen discipelen, ondanks hun grote
respect voor Hem, hun geloof in Zijn goddelijkheid en [hun geloof] dat
Hij de langverwachte Messias was, berispten Hem omdat Hij niet aan
hun verwachtingen voldeed, en een tijdelijk koninkrijk vestigde en hen
verhief tot ereposities.” –Manuscript Releases, vol. 8, blz. 242.
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Voor verder studie
Sommigen kunnen het hoogste peil van geestelijk leven alleen bereiken
door een regelmatige verandering van zaken. Als God in Zijn voorzienigheid ziet dat veranderingen noodzakelijk zijn voor het succes van het
bouwen aan het karakter, verstoort Hij de gelijkmatige loop van het leven.
Hij ziet dat een arbeider nauwer tot Hem betrokken moet worden, en om dit
te bewerkstelligen, scheidt Hij hem van vrienden en kennissen.” –Gospel
Workers, blz. 269, 270 [Zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 257, 258].
“Zoals Jozef door zijn eigen broers aan de heidenen werd verkocht, zo
werd Christus aan Zijn bitterste vijanden verkocht door één van Zijn
discipelen. Jozef werd onrechtvaardig beschuldigd en in de gevangenis
geworpen op grond van zijn deugdzaamheid; zo werd Christus veracht en
verworpen, omdat Zijn rechtvaardig, zelfverloochenend leven een aanstoot was voor de zonde. Hoewel Hij onschuldig was, werd Hij veroordeeld op grond van de aanklacht van valse getuigen. Het geduld en de
zachtmoedigheid van Jozef onder onrecht en verdrukking, zijn bereidheid
om te vergeven en wel te doen tegenover zijn onmenselijke broers, zijn
een beeld van de Heiland, die niet klaagde toen Hij bereid was te vergeven; niet alleen Zijn moordenaars, maar een ieder die tot Hem komt om
zijn schuld te belijden en vergiffenis te zoeken.” –Patriarchen en
profeten, blz. 207.
_____

15e Les

Sabbat 11 april 2020
Sabbatbegin 20.30 u.  20.32 u.

Jeremía staat tegenover Hananja
“Met het oog op het werk van deze valse profeten kreeg Jeremia opdracht
van de Here om brieven te schrijven aan de oversten, oudsten, priesters,
profeten en heel het volk dat gevankelijk naar Babel was weggevoerd, om
hen te zeggen dat ze niet misleid moesten worden door te geloven dat de
bevrijding op handen was, maar zich rustig moesten onderwerpen, doorgaan
met hun werk en zich vredig vestigen te midden van hun overwinnaars. De
Here zei, dat ze zich niet moesten laten bedriegen door valse verwachtingen,
die zogenaamde profeten of waarzeggers hun zouden voorhouden. Hij verzekerde hun door Zijn dienstknecht Jeremia dat ze na zeventig jaren van
11

gevangenschap zouden worden bevrijd, en naar Jeruzalem zouden terugkeren. God zou luisteren naar hun gebeden en hun Zijn gunst bewijzen, als
ze zich met heel hun hart tot Hem zouden wenden (Jeremia 29:14
aangehaald) (RH 14 maart, 1907).” –Bijbelkommentaar, blz. 255.
ZONDAG

Een valse profeet en een valse boodschap
1.

Wie sprak rond 594 v. Chr. de profeet Jeremia toe tegenover de
priesters en het volk? Jeremía 28:1.
Jeremía 28:1 Het gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van het
koningschap van Zedekia, de koning van Juda, in het vierde jaar, in
de vijfde maand, dat de profeet Hananja, de zoon van Azzur, die uit
Gibeon kwam, voor de ogen van de priesters en van heel het volk in
het huis van de HEERE tegen mij zei:
“Onder hen die zich aanmatigden Gods raad tegen te spreken, was
Chananja, een van de valse profeten, voor wie het volk was gewaarschuwd. In de mening dat hij de gunst van de koning en van het
koninklijk hof zou winnen, verhief hij zijn stem in protest met de
woorden, dat God hem woorden van bemoediging voor de Joden
had gegeven.” –Profeten en koningen, blz. 268.

MAANDAG

2.

Wat maakte hij bekend in naam van de Heer? Hoe krachtvol
was hij toen hij beweerde dat zijn profetieën van God waren?
Wat dreef hem aan? Jeremía 28:2-4.
Jeremía 28:2-4 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van
Israël: Ik zal het juk van de koning van Babel breken! Binnen twee
volle jaren breng Ik alle voorwerpen van het huis van de HEERE
naar deze plaats terug, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit
deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. Ook
breng Ik Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle
ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug,
spreekt de HEERE, want Ik breek het juk van de koning van Babel.
“De verbazing van de bijeengekomen raad van naties kende geen
grenzen toen Jeremía, die het juk van onderwerping om zijn nek
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droeg, hun de wil van God bekendmaakte. Maar Hananja, een van de
valse profeten waartegen God Zijn volk had gewaarschuwd door
Jeremía, verhief zijn stem in verzet tegen de verklaarde profetie. Met
de wens de gunst van de koning en zijn hof te verkrijgen, bevestigde
hij dat God hem bemoedigende woorden voor de Joden had gegeven.
Hij zei: ‘In nog twee volle jaren zal Ik tot deze plaats terugbrengen al
de vaten van het huis des Heeren, die Nebukadnézar, de koning van
Babel, uit deze plaats weggenomen en naar Babel gebracht heeft. Ook
zal Ik Jechónia, de zoon van Jójakim, koning van Juda, en allen, die
gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot
deze plaats terugbrengen, spreekt de Heere; want Ik zal het juk van de
koning van Babel verbreken.’ ” –Testimonies for the Church, vol. 4,
blz. 170.
DINSDAG

Jeremía verzet zich moedig tegen de valse profeet
3.

De profeet Jeremía zou tevreden zijn geweest als de boodschappen van de valse profeet waar waren, maar welke handelingen
van het volk maakten dit onmogelijk? Jeremía 28:5, 6.
Jeremía 28:5, 6 Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet
Hananja voor de ogen van de priesters en voor de ogen van heel het
volk, die in het huis van de HEERE stonden – toen zei de profeet
Jeremia: Amen, zo doe de HEERE! Moge de HEERE de woorden die
u geprofeteerd hebt, bevestigen door de voorwerpen van het huis van
de HEERE en door alle ballingen uit Babel terug te brengen naar
deze plaats.
“Jeremía, in aanwezigheid van alle priesters en het volk, zei dat het de
oprechte wens van zijn hart was dat God Zijn volk zo zou begunstigen
dat de vaten van het huis van de Heer zouden worden teruggegeven
en de gevangenen teruggebracht uit Babylon; maar dit kon alleen
worden gedaan op voorwaarde dat de mensen zich bekeerden en zich
van hun kwade weg naar de gehoorzaamheid van Gods wet keerden.
Jeremía hield van zijn land en wenste vurig dat de voorspelde verwoesting zou worden afgewend door de vernedering van het volk,
maar hij wist dat de wens ijdel was. Hij hoopte dat de straf van Israël
zo licht mogelijk zou zijn. Daarom smeekte hij hen ernstig om zich te
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onderwerpen aan de koning van Babylon voor de tijd die de Heer had
aangegeven.” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 170.
WOENSDAG

4.

Wat heeft hij daarom duidelijk gezegd? Wat bepaalt altijd of
een profetie waar is of niet? Jeremía 28:7-9; Deuteronomium
18:22.
Jeremía 28:7-9 Maar luister toch naar dit woord, dat ik spreek ten
aanhoren van u en ten aanhoren van heel het volk: De profeten die
vóór mij en vóór u vanouds geweest zijn, die hebben tegen vele
landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, van
onheil en van pest. Maar van de profeet die profeteert van vrede, als
het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend
worden dat de HEERE hem in waarheid heeft gezonden.
Deuteronomium 18:22 Wanneer die profeet in de Naam van de
HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat
een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft
die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.
“Jeremia smeekte hen te luisteren naar de woorden die hij gesproken
had. Hij haalde voor hen de profetieën van Hoséa, Habakuk, Sefanja en
anderen aan, wier boodschappen van bestraffing en waarschuwing
soortgelijk waren geweest aan de zijne. Hij herinnerde hen aan gebeurtenissen die in hun geschiedenis plaatsgevonden hadden als vervulling
van profetieën van straf voor onbeleden zonden. Soms, zoals in dit
geval, waren mannen opgestaan in oppositie met de boodschap van
God en hadden ze vrede en voorspoed voorspeld om de angsten van het
volk te bedaren en de gunst te verkrijgen van degenen op hoge posities.
Maar in alle eerdere gevallen was het oordeel van God over Israël
bezocht, zoals de ware profeten hadden aangegeven. Hij zei: ‘De profeet, die geprofeteerd zal hebben van vrede, als het woord van die
profeet komt, dan zal die profeet bekend worden, dat de Heere hem in
der waarheid gezonden heeft.’ (Jeremía 28:9) Als Israël het risico wilde
nemen, zouden toekomstige ontwikkelingen met zekerheid bepalen wie
de ware profeet was.” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 170, 171
[vergelijk: Profeten en koningen, blz. 269].
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DONDERDAG

5.

Wat deed Hananja, terwijl hij Jeremía’s duidelijke, op principes
gebaseerde antwoord negeerde? Jeremía 28:10, 11.
Jeremía 28:10, 11 Toen nam de profeet Hananja het juk van de nek
van de profeet Jeremia af en brak het. En Hananja zei voor de ogen van
heel het volk: Zo zegt de HEERE: Zo zal Ik binnen twee volle jaren het
juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, van de nek van alle volken
breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs.
“Maar Hananja, woedend hierover, nam het juk uit de nek van Jeremía
en brak het. ‘En Hanánja sprak voor de ogen van het ganse volk,
zeggende: Zo zegt de Heere: Alzo zal Ik verbreken het juk van
Nebukadnézar, de koning van Babel, in nog twee volle jaren, van de
hals van al de volken. En de profeet Jeremía ging zijns weegs.’ Hij had
zijn werk gedaan; hij had de mensen voor hun gevaar gewaarschuwd;
hij had gewezen op de enige weg waardoor zij de gunst van God
konden herwinnen. Maar hoewel zijn enige misdaad was dat hij
getrouw de boodschap van God aan een ongelovig volk had overgebracht, hadden ze zijn woorden bespot en mannen in verantwoordelijke
posities hekelden hem en probeerden de mensen aan te sporen om hem
ter dood te brengen.” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 171.

VRIJDAG

Jeremía blijft volharden in het geven van Gods boodschap
6.

Hoe deed Jeremía de woorden en daden van de valse profeet
teniet? Wat alleen zou het volk beletten om onder het juk van de
Babyloniërs te komen? Jeremía 28:12-14; Jesája 55:6, 7.
Jeremía 28:12-14 Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia,
nadat de profeet Hananja het juk van de nek van de profeet Jeremia
had gebroken: Ga tegen Hananja zeggen: Zo zegt de HEERE: Jukken
van hout hebt u gebroken, nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer
maken. Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van
Israël: Ik heb een juk van ijzer gelegd op de nek van al deze volken, om
Nebukadnezar, de koning van Babel te dienen, en zij zullen hem dienen,
ja, Ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven.
Jesája 55:6, 7 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem
aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man
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van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de
HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want
Hij vergeeft veelvuldig.
“God had gezegd dat Zijn volk gered moest worden, dat het juk dat Hij
op hen zou leggen licht zou zijn, als zij zich zonder klagen aan Zijn
plan zouden onderwerpen. Hun dienstbaarheid werd vertegenwoordigd
door een houten juk, dat gemakkelijk gedragen kon worden; maar
weerstand zou tegemoetgetreden worden met bijbehorende strengheid,
voorgesteld door het ijzeren juk. God had beoogd om de koning van
Babylon in toom te houden, dat er geen levens verloren zouden worden,
noch dat er gruwelijke onderdrukking zou zijn; maar door Zijn waarschuwing en bevelen te minachten, brachten zij de volledige strengheid
van slavernij op zich…. Als ze een juiste gevoel van hun ongehoorzaamheid hadden gehad, zouden ze de rechtvaardigheid van de koers
van de Heer hebben herkend en het gezag van zijn profeet hebben
erkend. God smeekte hen zich te bekeren, opdat Hij hun vernedering
zou besparen en dat een volk dat door Zijn naam geroepen wordt, niet
schatplichtig aan een heidense natie zou worden. Maar zij spotten met
Zijn raad en volgden valse profeten.” –Testimonies for the Church,
vol. 4, blz. 172.
SABBAT

7.

Wat profeteerde Jeremía – aangezien Hananja erop stond de mensen te verwarren met leugens – dat er met hem zou gebeuren? Hoe
snel gebeurde dit? Welke essentiële les moet Gods volk vandaag de
dag leren? Jeremía 28:15-17; 2 Kronieken 20:20, laatste gedeelte.
Jeremía 28:15-17 Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet
Hananja: Luister toch, Hananja, de HEERE heeft u niet gezonden. Ú
echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de
HEERE, zie, Ik ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u,
omdat u hebt opgeroepen afvallig te worden van de HEERE. En de
profeet Hananja stierf in datzelfde jaar, in de zevende maand.
2 Kronieken 20:20b ... Josafat [bleef] staan en zei: Luister naar mij,
Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw
God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u
voorspoedig zijn.
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“Deze valse profeet had het ongeloof van het volk in Jeremía en zijn
boodschap versterkt. Hij had zichzelf goddeloos verklaard de boodschapper van de Heer te zijn, en hij onderging de dood als gevolg
van zijn vreselijke misdaad. In de vijfde maand profeteerde Jeremía
de dood van Hananja, en in de zevende maand bewees zijn dood dat
de woorden van de profeet waarachtig waren.” –Testimonies for the
Church, vol. 4, blz. 171, 172.
“Tot het einde toe zullen er mensen opstaan om verwarring en
opstand te veroorzaken onder hen, die voorgeven dat ze de wet van
God gehoorzamen. Maar even zeker als de valse profeten in de tijd
van Jeremia door Gods oordelen werden getroffen, zullen de
bewerkers van het kwaad in deze tijd de volle mate van hun vergelding ontvangen, want de Here is niet veranderd. Zij, die leugens
profeteren, moedigen de mensen aan om de zonde te beschouwen als
iets gerings. Als de vreselijke gevolgen van hun boze daden openbaar
worden, trachten ze, indien mogelijk, degene die getrouw heeft
gewaarschuwd, aansprakelijk te stellen voor hun moeilijkheden,
evenals de Joden Jeremia de schuld gaven van hun tegenslagen.”
–Bijbelkommentaar, blz. 254.
Voor verdere studie
“Zij, die de weg van opstand tegen de Here bewandelen, kunnen altijd
valse profeten vinden die hun daden zullen rechtvaardigen, en hen vleien
tot hun eigen verderf. Leugenachtige woorden maken heel wat vrienden,
zoals blijkt uit het verhaal van deze valse leraars in Israël. Deze zogenaamde profeten vonden in hun voorgewende ijver voor God veel meer
gelovigen en volgelingen dan de ware profeet, die de eenvoudige boodschap van de Here bracht.” –Bijbelkommentaar, blz. 254, 255.
_____

16e Les

Sabbat 18 april 2020
Sabbatbegin 20.42 u.  20.44 u.

Valse beweringen en toetsingen van de profeten
“In deze dagen van gevaar moeten wij niet alles aanvaarden, wat de
mensen ons als waarheid brengen. Wanneer leraars, die belijden God te
dienen, naar ons toe komen en zeggen dat zij een boodschap van God
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hebben, is het juist om zorgvuldig na te vragen: Hoe weten wij dat dit de
waarheid is? Jezus heeft ons gezegd, dat valse profeten zullen opstaan en
velen zullen verleiden. (Matthéüs 24:11) Maar wij behoeven niet verleid
te worden, want Gods Woord geeft ons een maatstaf aan de hand waarvan
wij kunnen weten wat waarheid is. De profeet zegt: ‘Tot de wet en tot de
getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.’
(Jesája 8:20)” –Bijbelkommentaar, blz. 629.
ZONDAG

De Heer spreekt en waarschuwt aangaande valse profeten
1.

Wat vertelt de Bijbel over de valse profeten in Jeremía’s tijd? Wat
zou volgens de Heer het gevolg zijn van hun grote slechtheid?
Jeremía 23:9, eerste gedeelte, 11, 12.
Jeremía 23:9a, 11, 12 Over de profeten. Mijn hart wordt in mijn
binnenste gebroken, ... [...] Want zowel profeet als priester pleegt
heiligschennis, zelfs in Mijn huis heb Ik hun slechtheid gevonden,
spreekt de HEERE. Daarom zal hun weg voor hen worden als
spiegelgladde plaatsen in het donker. Zij zullen voortgeduwd
worden en daarin vallen, want Ik zal over hen onheil brengen in het
jaar van hun vergelding, spreekt de HEERE.
“Door Jeremia had de Here gezegd van de boze mensen die aanmatigend in Zijn naam voor het volk waagden te staan: ‘Want zowel
profeet als priester plegen heiligschennis, zelfs in Mijn huis heb Ik
hun boosheid gevonden.’ (Jeremía 23:11) In de verschrikkelijke
aanklacht tegen Juda, vermeld in het laatste deel van de kronieken
van Sedekia’s regering, werd deze aanklacht over de schending van
het heiligdom herhaald.
‘Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich
voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken;
zij maakten het huis des Heren onrein, dat Hij in Jeruzalem geheiligd had.’ (2 Kronieken 36:14)” –Profeten en koningen, blz. 271.

MAANDAG

2.
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Wat zegt de Bijbel nog meer over valse profeten in Samária en
Jeruzalem? Welke duidelijke instructie gaf de Heer aan het
volk, zelfs als zogenaamde profeten beweerden dat zij Zijn
woordvoerders waren? Jeremía 23:13-16.

Jeremía 23:13-16 Bij de profeten van Samaria heb Ik wel ongerijmde
dingen gezien: zij profeteerden namens de Baäl en misleidden Mijn
volk Israël. Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg zij
bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn
slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als
Gomorra. Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten over deze
profeten: Zie, Ik ga hun alsem te eten geven en galwater te drinken,
omdat van de profeten van Jeruzalem heiligschennis is uitgegaan over
heel het land. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet
naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u
ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de
mond van de HEERE.
“Jezus verhief Zijn stem ter waarschuwing: ‘Maar wacht u van de
valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen
zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.’
Matthéüs 7:15, 16. ‘Zo zegt de Heere der heerscharen: Hoort niet
naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij
spreken het gezicht van hun hart, niet uit de mond des Heeren.’
Jeremía 23:16. ‘En alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is
de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. Want er zullen valse
christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en
wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de
uitverkorenen. Maar gij ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!’
Markus 13:21-23.” –Selected Messages, boek 3, blz. 341.
“Degenen die de waarheid in gerechtigheid houden, zullen opstaan
en de schoenen van het evangelie aantrekken. Met hun voeten
geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes, zullen zij
geen valse paden maken, waarop de kreupelen van de weg zouden
geraken.” –This Day with God, blz. 311.
DINSDAG

3.

Wat profeteerden de bedriegers om de gunst van het volk te
verkrijgen? Hoe kan iemand onderscheid maken tussen wat
waar is en wat niet? Jeremía 23:17, 18, 21, 22.
Jeremía 23:17, 18, 21, 22 Steeds zeggen zij tegen hen die Mij
verwerpen: De HEERE heeft gesproken: U zult vrede hebben; en
tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat: Geen onheil zal over
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u komen. Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan, en Zijn
woord gezien en gehoord, wie heeft op Zijn woord acht geslagen en
ernaar geluisterd? [...] Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn
zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf
gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij
Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden.
“De leiding van de Heer was gemarkeerd en het meest wonderbaarlijk
waren Zijn openbaringen over wat waarheid is. Punt na punt werd
vastgesteld door de Heere God van de hemel. Dat wat toen de
waarheid was, is vandaag de waarheid. Maar de stemmen houden niet
op te worden gehoord – ‘Dit is waarheid. Ik heb nieuw licht.’ Maar
dat nieuwe licht in profetische lijnen manifesteert zich in het verkeerd
toepassen van het woord en het op drift brengen van Gods volk
zonder een anker om zich vast te houden. Als de student van het
woord de waarheden zou nemen die God heeft geopenbaard in de
leiding van Zijn volk, en deze waarheden zou toeëigenen, ze zou
verteren en in zijn praktische leven zou brengen, dan zouden zij
levende lichtkanalen zijn. Maar degenen die zichzelf hebben ingesteld
om nieuwe theorieën te bestuderen, hebben een combinatie van
waarheid en dwaling gecombineerd, en nadat ze hebben geprobeerd
deze dingen prominent te maken, hebben ze aangetoond dat ze niet
hun kaars bij het goddelijke altaar hebben ontstoken, en is het
uitgedoofd in duisternis.” –Selected Messages, boek 2, blz. 104.
WOENSDAG

Toetsingen die op profeten dienen te worden toegepast
4.

Welk principe moet men toepassen om een bewering te toetsen,
zelfs als iemand beweert een boodschap te hebben ontvangen in
een droom? Hoe is dit niet alleen van toepassing op dromen,
maar ook op boodschappen? Jeremía 23:25-27.
Jeremía 23:25-27 Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in
Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik
heb gedroomd! Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van
de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart. Zij denken Mijn volk Mijn Naam te doen
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vergeten door hun dromen, die zij elkaar vertellen, zoals hun
vaderen Mijn Naam vergeten hebben door de Baäl.
“Bijna algemeen oefenen leesgezelschappen een invloed uit die tegengesteld is aan wat de naam voorspiegelt. Over het algemeen genomen
zijn ze schadelijk voor de jeugd. Want satan komt binnen en drukt zijn
stempel op wat er gebeurt. Alles wat een man tot man en een vrouw tot
vrouw maakt, weerspiegelt het karakter van Christus. Hoe minder
Christus in zulke gezelschappen aan de orde komt, hoe minder verheffende, zuiverende en veredelende invloeden er Zijn. En juist die
zouden de overhand moeten hebben. Wanneer mensen uit de wereld
deze verenigingen leiden, zullen ze aan hun wensen voldoen, en wordt
de geest van Christus buitengesloten. Ons denken wordt afgeleid van
serieus nadenken, weg van God, weg van wat waar en belangrijk is,
richting fantasie en oppervlakkigheid. Literaire verenigingen – als die
naam eens hun ware karakter zou weergeven! Hoe scheiden we het kaf
van het koren?” –Boodschappen voor jonge mensen, blz. 373, 374.
DONDERDAG

5.

Wat is een andere toets die iemand kan toepassen op een veronderstelde profeet en zijn boodschap? Wat hoort iemands houding
te zijn ten opzichte van een persoon wiens profetie niet in vervulling is gegaan? Jeremía 23:28, 29; 28:9; Deuteronomium 18:22.
Jeremía 23:28, 29; 28:9 Laat de profeet bij wie een droom is, een
droom vertellen. Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar
waarheid spreken. Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het
koren? spreekt de HEERE. Is niet Mijn woord zó, als het vuur,
spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert? [...]
Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die
profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden dat de HEERE
hem in waarheid heeft gezonden.
Deuteronomium 18:22 Wanneer die profeet in de Naam van de
HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat
een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft
die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.
“De oordelen Gods zullen weldra over de wereld worden uitgestort.
‘Behoud u om uws levens wil’ (Genesis 19:17) is de waarschuwing
van de engelen Gods. Men hoort die andere stemmen zeggen: ‘Maak
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je niet zo druk; er is helemaal geen reden voor bijzonder alarm.’ Die
zich zo in Sion op hun gemak gevoelen, roepen: ‘Vrede en geen
gevaar,’ terwijl de hemel verkondigt dat een snelle verwoesting weldra
over de overtreder zal komen. De jeugdige, de wufte [=lichtzinnige], de
vermaak zoekende beschouwt deze waarschuwingen als ijdele
sprookjes en maakt er zich met een grap vanaf.” –Uit de schatkamer
der getuigenissen, deel 2, blz. 73, 74.
“Zij die leugens voorzeggen, zullen de mensen aanmoedigen zonde te
zien als iets onbelangrijks. Als de vreselijke gevolgen van hun boze
daden openbaar worden, zullen ze trachten om zo mogelijk hen die hen
getrouw gewaarschuwd hebben, aansprakelijk te stellen voor hun
moeilijkheden, zoals de Joden Jeremia de schuld gaven van hun tegenspoeden. Maar even zeker als de woorden van Jehova door Zijn
profeet vroeger gerechtvaardigd werden, zullen Zijn boodschappen nu
bevestigd worden.” –Profeten en koningen, blz. 267.
VRIJDAG

6.

Wat is – naast de vervulling van een profetie – een nog grotere
toetsing om toe te passen op een profeet en zijn boodschap? Als
zijn boodschappen en leven niet in overeenstemming zijn met
Gods wet, wat kan er dan worden gekend over die zogenaamde
profeet? Deuteronomium 13:1-4; Matthéüs 7:16-20.
Deuteronomium 13:1-4 Als in uw midden een profeet opstaat of
iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat
teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij
zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en
laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die
profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw
God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God,
liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de HEERE, uw
God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in
acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan
Hem vasthouden.
Matthéüs 7:16-20 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men
plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo
brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte
boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen
slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede
vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voort-
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brengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus
aan hun vruchten herkennen.
“ ‘Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit
woord, is er geen dageraad’ (Jesaja 8:20). Gods volk heeft de Bijbel
gekregen als een beveiliging tegen de invloed van dwaalleraren en de
misleidende kracht van de geesten der duisternis. Satan gebruikt alle
mogelijke listen om te voorkomen dat de mensen de Bijbel leren
kennen, want de duidelijke uitspraken van de Bijbel brengen satans
bedrog aan het licht.” –De grote strijd, blz. 548
“Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat wij ijverig de Bijbel moeten
bestuderen, zodat wij kunnen weten wat naar de wet en de getuigenis
is. Op geen enkele andere manier zijn wij veilig. Jezus zegt: ‘Wacht u
voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van
binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen
kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte
boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen
slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.
Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen
en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten
kennen.’ (Matthéüs 7:15-19, NBG’51).” –Selected Messages, boek 2,
blz. 99 [Zie ook grotendeels: Bijbelkommentaar, blz. 629].
SABBAT

Ken en volg de Bijbel
7.

Wat zal het einde zijn van allen die menselijke boodschappen
prediken en beweren dat ze van God komen? Waar moet elke
christen zich strikt aan houden in zijn prediking en leer?
Jeremía 23:30-33; Jesája 8:20; Johannes 5:39.
Jeremía 23:30-33 Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de
HEERE, die Mijn woorden van elkaar stelen. Zie, Ik zál die profeten!
spreekt de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt.
Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE.
Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun
gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven.
Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE. Wanneer
dit volk of een profeet of een priester u zal vragen: Wat is de last van
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de HEERE? dan moet u tegen hen zeggen: Wat last? Ik zal u verlaten,
spreekt de HEERE.
Jesája 8:20 [SVV’77] Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken
naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.
Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor
eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
“Er zijn mensen, die menen dat zij gelijk hebben, wanneer zij ongelijk hebben. Terwijl zij beweren dat Christus hun Here is, en belijden vele goede werken te doen in Zijn naam, zijn zij werkers der
wetteloosheid. ‘Woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart
gaat uit naar hun woekerwinst.’ Hij die Gods Woord aan hen verklaart, is voor hen ‘als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij
snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar.’
Ezechiël 33:31, 32. [...]
Gehoorzaamheid is de toets van het discipelschap. Het is het houden
van de geboden dat de oprechtheid van onze belijdenis der liefde
bewijst. Wanneer de leer die wij aannemen de zonde in ons hart
doodt, de ziel reinigt van bezoedeling en vruchten van heiligheid
draagt, mogen wij weten, dat het de waarheid Gods is.
Wanneer welwillendheid, zachtmoedigheid‚ een warm hart en medegevoel in ons leven geopenbaard worden, wanneer de vreugde van het
doen van het goede in ons hart woont, wanneer wij Christus verhogen
en niet onszelf, mogen wij weten, dat ons geloof het goede geloof is.
‘Hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: Indien wij Zijn
geboden bewaren.” 1 Johannes 2:3.” –Gedachten van de berg der
zaligsprekingen, blz. 128, 129.
Voor verdere studie
“De waarheden die zich in hun volgorde hebben ontvouwd, zoals we zijn
voortgeschreden langs de lijn van profetie die in Gods Woord is
geopenbaard, zijn vandaag de dag waarheid, heilige, eeuwige waarheid.
Degenen die stap voor stap over het terrein gingen in de voorbije
geschiedenis van onze ervaring, die de keten van de waarheid in de
profetieën zagen, waren bereid om elke lichtstraal te aanvaarden en te
gehoorzamen. Ze waren aan het bidden, vasten, zoeken, graven naar de
waarheid als naar verborgen schatten, en de Heilige Geest, weten wij,
onderwees en leidde ons. Veel theorieën waren gevorderd en hadden de
schijn van waarheid, maar waren zo vermengd met verkeerd geïnterpreteerde en verkeerd toegepaste teksten, dat ze tot gevaarlijke dwalingen
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leidden. We weten heel goed hoe elk waarheidspunt werd vastgesteld, en
het zegel erop gelegd werd door de Heilige Geest van God. En al die tijd
werden stemmen gehoord: ‘Hier is de waarheid’, ‘ik heb de waarheid;
volg mij.’ Maar de waarschuwingen kwamen: ‘Ga niet achter hen aan. Ik
heb ze niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen’ (zie Jeremía 23:21)”
–Selected Messages, boek 2, blz. 103, 104.
_____
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17e Les

Sabbat 25 april 2020
Sabbatbegin 20.54 u.  20.55 u.

Samenzwering en de oprichting van de tempel
“In heel de geschiedenis van Gods volk zijn grote bergen van moeilijkheden, die vaak onbeklimbaar leken, verschenen voor hen die hun best deden
Gods plannen uit te voeren. Zulke hinderpalen zijn door de Here toegelaten
als beproeving van het geloof. Als we aan alle kanten zijn ingesloten, is dit
meer dan ooit de tijd om in God en in de kracht van Zijn Geest te vertrouwen. Het beoefenen van een levend geloof betekent een toename van
geestelijke kracht en het ontwikkelen van een onwankelbaar vertrouwen.
Zo wordt de ziel een overwinnende kracht. Voor het geloof moeten de hinderpalen, door satan op het pad van de christen aangebracht, verdwijnen;
want hemelse machten komen hem te hulp. ‘Niets zal u onmogelijk zijn.’
(Matthéüs 17:20).” –Profeten en koningen, blz. 364.
ZONDAG

Het bevel om terug te gaan naar Jeruzalem en de tempel te herbouwen
1.

Welk decreet heeft Kores de Grote uitgevaardigd – door goddelijke voorzienigheid en ter vervulling van de profetie – in het
eerste jaar van zijn regering (538/537 v. Chr.)? Ezra 1:1-4.

25

Ezra 1:1-4 In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte
de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het
woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had,
vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten
gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij
gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem
te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al
Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar
Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God
van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont. En ieder die
achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft,
laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei
bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van God,
Die in Jeruzalem woont.
“Nu waren de toestanden veranderd, In tedere ontferming had God
Zijn volk weer opgezocht, en hen in staat gesteld terug te keren naar
hun eigen land. Droefheid over de fouten uit het verleden had plaats
moeten maken voor gevoelens van grote blijdschap. God had het hart
van Cyrus bewogen om hen te helpen bij de herbouw van de tempel,
en dit had diepe dankbaarheid moeten brengen. Maar sommigen
zagen Gods voorzienigheid niet. In plaats van zich te verblijden,
koesterden ze ontevreden en moedeloze gedachten. Ze hadden de
heerlijkheid gezien van Salomo’s tempel, en ze klaagden over de minderwaardigheid van het gebouw dat nu werd opgericht.” –Profeten en
koningen, blz. 343.
MAANDAG

2.

Wie voegden zich bij hen om terug te keren naar Jeruzalem en
het huis van de Heer te bouwen? Wat gaven hun buren hen in
reactie op het besluit van de koning? Ezra 1:5-7.
Ezra 1:5-7 Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin,
en de priesters en de Levieten op, allen bij wie God de geest had
opgewekt om op te trekken om het huis van de HEERE te bouwen,
Die in Jeruzalem woont. En allen rondom hen ondersteunden hen
met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met
kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Ook liet
koning Kores de voorwerpen van het huis van de HEERE halen, die
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Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn
goden had geplaatst.
“ ‘De familiehoofden van Juda en Benjamin, ook de priesters en de
Levieten, maakten zich gereed, allen wier geest God had gewekt om
op te trekken’; – dit was een overblijfsel van omstreeks vijftigduizend
mensen uit de Joden in de landen van hun ballingschap, die besloten
hadden gebruik te maken van de wonderbare kans die hun was
geboden – ‘ten einde het huis van de Here, die in Jeruzalem woont, te
bouwen.’ (Ezra 1:5) Hun vrienden lieten hen niet met lege handen
trekken. ‘Allen die rondom hen woonden, hielpen hen met zilveren
voorwerpen, met goud, have en vee en met kostbaarheden’. Hieraan
en aan tal van vrijwillige gaven werden toegevoegd ‘het gerei van het
huis des Heren, dat Nebukadnessar uit Jeruzalem had weggevoerd ...
Kores, de koning van Perzië, liet het te voorschijn brengen onder
toezicht van Mitredat, de schatmeester, . . . vijfduizend vierhonderd
voorwerpen’ (Ezra 1:6-11), om te gebruiken in de tempel, die
herbouwd zou worden.” –Profeten en koningen, blz. 341, 342.
DINSDAG

Grondige planning ondanks tegenstand
3.

Wat was nodig voordat het werk kon doorgaan? In welk jaar
begon de bouw van het huis van de Heer? Wie waren aanwezig
toen het fundament werd gelegd? Ezra 3:6, laatste gedeelte-10.
Ezra 3:6b-10 ... Maar de fundering voor de tempel van de HEERE
was nog niet gelegd. Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en
voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs
en de Tyriërs, om cederhout te laten komen van de Libanon, over zee
naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hun verleend door Kores,
de koning van Perzië. In het tweede jaar na hun komst naar het huis
van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, de
zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van
hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Zij stelden de
Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op
het werk aan het huis van de HEERE. Toen trad Jesua aan, met zijn
zonen en zijn broeders, en Kadmiël met zijn zonen, de nakomelingen
van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden
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in het huis van God, en ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun
broeders, de Levieten. En de bouwers legden de fundering van de
tempel van de HEERE, en men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf,
met de cimbalen, om de HEERE te prijzen, naar de richtlijnen van
David, de koning van Israël.
“De werklieden die bezig waren met de voorbereiding van de bouwmaterialen, vonden in de puinhopen enkele van de reusachtige stenen
die in de tijd van Salomo daar waren gebracht. Deze stenen waren
gereed voor het gebruik, en er werd gezorgd voor veel nieuw materiaal; spoedig was het werk zover gevorderd, dat de hoeksteen moest
worden gelegd. Dit vond plaats in tegenwoordigheid van vele duizenden, die samengekomen waren om de voortgang van het werk gade te
slaan en uitdrukking te geven aan hun vreugde, dat ze er een aandeel
in hadden.
Toen de hoeksteen op zijn plaats werd gelegd, zong het volk, begeleid
door de trompetten van de priesters en de cymbalen van de zonen van
Asaf beurtzangen van lof en prijs aan de Here: ‘Want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël.’ (Ezra
3:11)” –Profeten en koningen, blz. 342, 343.
WOENSDAG

4.

Wat vroegen de vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking, die de Assyriërs decennia eerder naar dit gebied hadden
verplaatst? Ezra 4:1, 2.
Ezra 4:1, 2 Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden
gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de
God van Israël, kwamen zij naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want
zoals u zoeken ook wij uw God. En aan Hem offeren wij sinds de
dagen van Esar-Haddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen
heeft laten trekken.
“Toen de tempel te Jeruzalem in de dagen van Ezra werd herbouwd,
wilden de Samaritanen de joden bij de herbouw helpen. Dit voorrecht werd hun ontzegd en een bittere vijandschap ontstond tussen
beide volken. De Samaritanen hadden een eigen tempel gebouwd op
de berg Gerizim. Hier aanbaden zij overeenkomstig de door Mozes
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ingestelde diensten, hoewel ze niet volkomen afstand deden van hun
afgoderij. Zij waren echter door onheil getroffen, hun tempel was
verwoest door vijanden en het scheen dat een vloek op hen rustte.
Toch bleven zij vasthouden aan hun gebruiken en vormen van
aanbidding. Ze wilden de tempel in Jeruzalem niet erkennen als
Gods huis en niet toegeven dat de godsdienst van de joden de hunne
overtrof.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 147.
DONDERDAG

5.

Welk antwoord gaven Zerubbabel, Jesua en de andere leiders van
het volk op dit verzoek? Waarom? Ezra 4:3.
Ezra 4:3 Maar Zerubbabel en Jesua en de overige familiehoofden
van Israël zeiden tegen hen: Het is niet aan u en aan ons om samen
een huis voor onze God te bouwen, want wíj alleen zullen het
bouwen voor de HEERE, de God van Israël, zoals koning Kores, de
koning van Perzië, ons geboden heeft.
“Zerubbabel en zijn metgezellen kenden deze en soortgelijke uitspraken van de Schrift, en tijdens de recente ballingschap hadden ze tal
van bewijzen gehad voor de vervulling ervan. En nu hadden ze zich
bekeerd van hun boze weg, waardoor de oordelen, zo duidelijk door
Mozes voorzegd, hen en hun vaderen hadden getroffen; ze waren met
heel hun hart teruggekeerd tot God en hadden hun verbondsverhouding met Hem vernieuwd, zodat ze hadden mogen terugkeren naar
Judea, om te herstellen wat verwoest was. Zouden ze nu, bij het begin
van hun nieuwe taak, een verbond met afgodendienaars aangaan?
“ ‘Gij zult met hen geen verbond sluiten’, had God gezegd
(Deuteronomium 7:2-4); en zij die zich onlangs opnieuw aan de Here
hadden gewijd bij het altaar, dat opgericht was vóór de puinhopen van
de tempel, beseften dat de grenslijn tussen Gods volk en de wereld
duidelijk aangegeven moet zijn. Ze weigerden een verbond aan te
gaan met hen die, hoewel ze de eisen van Gods wet kenden, niet
daaraan wilden gehoorzamen.” –Profeten en koningen, blz. 347.

VRIJDAG

Aanhoudende aanvallen en hun gevolgen
6.

Hoe reageerden de mensen van het land? Hoe ver gingen ze in
hun weerstand tegen Gods bedoelingen? Ezra 4:4-7.
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Ezra 4:4-7 Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en
zij joegen hun schrik aan bij het bouwen. En zij huurden raadslieden
tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de
koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van
Perzië. Tijdens het koningschap van Ahasveros, in het begin van zijn
koningschap, schreven zij een aanklacht tegen de bewoners van Juda
en Jeruzalem. In de dagen van Arthahsasta schreven Bislam,
Mithredath en Tabeël en de overigen van zijn ambtgenoten naar
Arthahsasta, de koning van Perzië. De tekst van de brief was geschreven in Aramees schrift en in het Aramees vertaald.
“Bij de herbouw van Gods huis had Zerubbabel onder tal van moeilijkheden gewerkt. Van het begin af hadden tegenstanders de bevolking van het land ontmoedigd en hen afgeschrikt bij het bouwen, en
hen ‘met kracht en geweld’ (Ezra 4:4, 23) de arbeid doen staken.
Maar de Here was voor de bouwlieden tussenbeide gekomen, en nu
sprak Hij door Zijn profeet tot Zerubbabel: ‘Wie zijt gij, grote berg?
Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte; hij zal de
gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel: heil, heil zij hem!’
(Zacharía 4:7).” –Profeten en koningen, blz. 363, 364.
SABBAT

7.

Wat beval hij vanwege hun kwade insinuaties en invloed op
koning Arthahsasta? Wat werd in Jeruzalem tegengehouden en
jarenlang opgeschort, in tegenstelling tot de wil en het besluit
van Kores? Ezra 4:8, 21-24.
Ezra 4:8, 21-24 Rehum, de kanselier, en Simsai, de secretaris,
schreven een brief tegen Jeruzalem aan koning Arthahsasta, als
volgt: [...] Welnu, geef bevel deze mannen op te laten houden, zodat
die stad niet herbouwd wordt, totdat door mij daartoe het bevel
wordt gegeven. Hoed u ervoor om hierin een nalatigheid te begaan.
Waarom zou de schade toenemen ten nadele van de koningen?
Zodra het afschrift van de brief van koning Arthahsasta voorgelezen
was voor Rehum, Simsai, de secretaris, en hun ambtgenoten, vertrokken ze haastig naar Jeruzalem, naar de Joden en lieten hen met
kracht en geweld ophouden. Toen hield het werk aan het huis van
God in Jeruzalem op, ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar
van Darius, de koning van Perzië.
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“De tegenstand van hun vijanden was groot en hardnekkig, en geleidelijk verloren de bouwlieden de moed. Enkelen konden niet vergeten wat had plaatsgevonden bij het leggen van het fundament, toen
velen uiting hadden gegeven aan hun gebrek aan vertrouwen in dit
werk. En naarmate de Samaritanen brutaler werden, vroegen vele
Joden zich af of de tijd om te bouwen eigenlijk wel gekomen was.
Dit gevoel nam hand over hand toe. Velen van de bouwlieden keerden ontmoedigd en verslagen terug naar hun huizen, om hun dagelijks werk te hervatten.
Gedurende de regering van Cambyses ging het werk aan de tempel
langzaam voort. En tijdens het bestuur van de valse Smerdis (in
Ezra 4:7 Artaxerxes genoemd) brachten de Samaritanen de gewetenloze bedrieger ertoe een wet uit te vaardigen, waarbij de Joden verboden werd hun tempel en stad te herbouwen.” –Profeten en
koningen, blz. 349.
Voor verdere studie
“Deze toestanden bestonden tijdens de eerste regeringsjaren van Darius
Hystaspes. Zowel geestelijk als stoffelijk verkeerden de Israëlieten in een
beklagenswaardige toestand. Ze hadden zo lang gemord en getwijfeld; zo
lang hadden ze hun eigen belangen op de voorgrond geplaatst, terwijl ze
onverschillig toezagen hoe de tempel des Heren in puin lag, dat velen Gods
doel met hun terugkeer in Judea uit het oog hadden verloren; en deze
mensen zeiden: ‘De tijd is nog niet gekomen, de tijd, dat des Heren huis
herbouwd worde.’ (Haggaï 1:2).” –Profeten en koningen, blz. 349, 350.
“Zolang we in deze wereld zijn en de Geest van God Zich inspant voor
de wereld, moeten we zowel gunsten ontvangen alsook geven. We moeten
de wereld het licht van de waarheid geven zoals naar voren gebracht in de
heilige Geschriften, en we dienen van de wereld te ontvangen hetgeen God
op hen beweegt om te doen voor Zijn werk. De Heer beweegt nog steeds de
harten van koningen en heersers ten behoeve van Zijn volk, en degenen die
zo diep geïnteresseerd zijn in de kwestie van de godsdienstvrijheid betaamt
het niet om gunsten af te kappen of zich terug te trekken uit de hulp, die God
mensen heeft bewogen om te geven voor de vooruitgang van Zijn werk.
We vinden voorbeelden in Gods woord met betrekking tot deze zaak. Kores,
koning van Perzië, deed een bekendmaking door heel zijn koninkrijk en
schreef het op. Een tweede bevel werd uitgevaardigd door Darius voor de
bouw van het huis van de Heer en staat opgetekend in het zesde hoofdstuk
van Ezra.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 202, 203.
_____
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Zendingsbericht
van Ecuador
Voorlezen op Sabbat 25 april 2020
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 2 mei 2020 worden ingezameld

Groeten uit Ecuador met Jeremía 17:7, 8.
“Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de
HEERE is. [...] Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die
zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte
komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij
houdt niet op vrucht te dragen.”
Bij deze gelegenheid willen we met u het werk delen dat wordt gedaan op
de ELIM-school, gelegen in de stad Guayaquil, die in april 2005 werd geopend om basisonderwijs te bieden waarin geloof en hoop voor kinderen en
hun gezinnen worden verenigd. Dit werk begon door geloof en met de
steun van verschillende lokale gezinnen die durfden te dromen van uitbreiding van Gods werk door de opvoeding van kinderen.
In 2007 werd de school gemachtigd voor en verzekerd van alle exploitatievergunningen; het voldoet aan alle wettelijke vereisten. Aan het begin van
het schooljaar 2005-2006 waren in totaal 37 jongens en meisjes ingeschreven en dat aantal groeide aan het einde van het jaar tot 57. Het daaropvolgende schooljaar hebben 90 leerlingen zich ingeschreven en het aantal
is elk jaar blijven groeien. Onze beste advertenties zijn de getuigenissen
geweest van de kinderen en gezinnen die de school met groot verlangen
verlaten. We hebben momenteel 185 leerlingen.
Onze dromen gaan echter door, want we hebben verschillende keren
leerlingen moeten weigeren wegens gebrek aan capaciteit. Dit betrof voornamelijk degenen die net beginnen en zich voorbereiden op verdere studie,
en dit zijn de meest gevraagde lessen. We zijn er zeker van dat deze vraag
de komende jaren zal blijven bestaan en dat de harten van de leerlingen
zullen worden geraakt, terwijl zij God leren kennen en Zijn grote liefde en
gezegend zijn met de kennis van het prachtige verlossingsplan.
De Geest der Profetie schrijft: “Terwijl wij ernstige pogingen moeten
doen voor het volk om ons heen en het werk van vreemde velden bevor32

deren, kan geen hoeveelheid werk in dit opzicht ons verontschuldigen
voor het verzuimen van de opvoeding van onze kinderen en jeugd. [...]
Zowel ouders als leraars moeten door voorschrift en voorbeeld de beginselen van waarheid en eerlijkheid zo in de geest en het hart van de jonge
mens inprenten, dat zij mannen en vrouwen worden die trouw als staal
staan voor God en Zijn zaak.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 372.
Elke dag op school begint met morgenwijding. Christelijke opvoeding is
niet alleen een onderwerp, maar is ook de rode draad in elke klas. Elke
donderdag houden we een eredienst voor kinderen in de gemeente, waar de
kinderen God op verschillende manieren prijzen en de oudere kinderen
korte presentaties uit de Bijbel geven. Deze evenementen worden bijgewoond door de ouders van de leerlingen, dus we maken van de gelegenheid
gebruik om onderwerpen over het gezin met hen te delen, zoals naar voren
gebracht door predikanten. Daarnaast geven professionele psychologen
gezinsbegeleiding en geestelijke begeleiding. Om onze activiteiten uit te
breiden, worden er evangelisatiereeksen voor kinderen gehouden en worden open huizen gehouden, waar het werk van de leerlingen wordt getoond,
samen met gezondheidshervormingsonderwerpen over voedsel en natuurlijke geneesmiddelen.
De naam “ELIM” is van grote betekenis in de Bijbel, want daar vond Gods
volk verfrissing, water en zeventig palmbomen. Tegenwoordig is deze
“ELIM” een verfrissing voor leerlingen in ons land. De school heeft een
aantal behoeften, en de vijand van alle goedheid heeft verschillende keren
geprobeerd de voortgang te belemmeren tot het punt dat de school zou
moeten worden gesloten. Maar met Gods zegeningen zijn we in staat
geweest om de obstakels te overwinnen en voorwaarts te gaan, met de
belofte van de Heer in 2 Korinthe 12:9: “Mijn genade is voor u genoeg”.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan dit “ELIM” schoolproject zodat
we deze dienst kunnen blijven verlenen en tegelijkertijd voordeel kunnen
halen uit de mogelijkheid om kinderen en hun gezinnen op grote schaal
het evangelie te kunnen brengen. Uw financiële bijdrage zal ons helpen
om de klaslokalen te verbeteren, extra faciliteiten te bouwen om dit educatieve werk voort te zetten en om meubels en apparatuur, zoals bureaus,
schoolborden, enzovoort, te vernieuwen.
“Tijdens de slotgebeurtenissen van de wereldgeschiedenis zullen deze
kinderen en jongeren veel mensen verbaasd doen staan door hun getuigenis
over de waarheid. Dat gebeurt in eenvoud, maar met geest en met kracht.
Zij hebben geleerd om de Heer te vrezen. Hun hart is verzacht door
zorgvuldig en biddend de Bijbel te bestuderen. In de nabije toekomst zullen
veel kinderen de Geest van God ontvangen. Zij zullen de waarheid aan de
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wereld verkondigen, omdat dit in die tijd door oudere leden van de gemeente niet meer goed gedaan kan worden.” –Het Bijbels gezin, blz. 407.
“Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.”
Spreuken 11:25, NBV. Dank voor uw vrijgevige gaven. Wij bidden dat
God al diegenen mag doen gedijen en hen zal maken als een machtige
rivier die uitmondt in zegeningen voor veel kinderen en gezinnen.
Wij bidden dat u onze grote liefde zult ontvangen.
–De broeders en zusters van het Ecuadoriaanse veld

De extra sabbatschoolgaven zijn bestemd
voor Ecuador
Dat God uw gewijde dienst en vrijgevigheid mag zegenen!

18e Les

Sabbat 2 mei 2020
Sabbatbegin 21.06 u.  21.07 u.

De tempel voltooid
ondanks tegenstand van de vijand
“Menselijk streven en menselijke kracht hebben Gods gemeente niet gesticht, en ze zullen deze evenmin kunnen vernietigen. De gemeente is niet
gegrond op de rots van menselijke kracht, maar op Christus Jezus, de Rots
der eeuwen, ‘en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’ (Matthéüs 16:18) ‘Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij
wie geen heil is’ (Psalm 146:3), wordt tot ons gezegd. ‘In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.’ (Jesája 30:15) Gods heerlijk werk, gegrond
op de eeuwige beginselen van gerechtigheid, zal nooit teniet worden
gedaan. Het zal voortgaan van kracht tot kracht, ‘niet door kracht noch
geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.’ (Zacharía
4:6).” –Profeten en koningen, blz. 364.
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ZONDAG

De bouw hervat en bedreigd
1.

Hoe bemoedigde de Heer rond 520 v. Chr. Zijn volk door middel
van Zijn profeten? Ezra 5:1, 2.
Ezra 5:1, 2 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van
Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren;
in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen
stonden Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van
Jozadak, op en begonnen het huis van God, Die in Jeruzalem woont, te
herbouwen. Gods profeten, die hen ondersteunden, waren bij hen.
“Maar zelfs dit donkere tijdstip was niet zonder hoop voor degenen
die op God vertrouwden. De profeten Haggai en Zacharia werden
geroepen om deze crisis het hoofd te bieden. In roerende getuigenissen openbaarden deze boodschappers aan het volk de ware oorzaak
van hun moeilijkheden. Het gebrek aan tijdelijke welvaart was het
gevolg van het feit, dat ze Gods belangen verwaarloosden, zeiden de
profeten. Als de Israëlieten God hadden geëerd, als ze Hem de eerbied
en het ontzag hadden gegeven waarop Hij recht had, door het bouwen
van Zijn huis tot hun eerste taak te maken, zouden ze Zijn zegeningen
en aanwezigheid hebben ervaren.” –Profeten en koningen, blz. 350.

MAANDAG

2.

Wat deden de tegenstanders om te proberen het werk opnieuw te
stoppen? Hoe moet volgens de Geest der Profetie worden omgegaan met tegenstanders van het werk van de Heer? Ezra 5:3-5.
Ezra 5:3-5 In die tijd kwam Tattenai, landvoogd van het gebied aan
deze zijde van de Eufraat, met Sthar-Boznai en hun ambtgenoten naar
hem toe. Ze zeiden tegen hen als volgt: Wie heeft u bevel gegeven dit
huis te herbouwen en deze muur te voltooien? Toen vroegen zij hun
als volgt: Wat zijn de namen van de mannen die dit gebouw
herbouwen? Maar het oog van hun God rustte op de oudsten van de
Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius
zou komen, en men dan daarover een brief zou terugbrengen.
“De gedragslijn van Christus, zelfs in Zijn omgang met de vijand van
zielen, moet een voorbeeld voor ons zijn in heel onze omgang met
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anderen: nooit een smadelijk oordeel tegen iemand inbrengen. En nog
veel minder mogen wij met hardheid of strengheid optreden tegen
hen, die misschien even verlangend zijn om de juiste weg te kennen
als wijzelf.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 232.
“ ‘Ziet toe,’ eerst op uzelf, en dan ook op de leer. Laat uw hart niet
verhard raken door zonde. Bestudeer uw manieren en gewoonten
aandachtig. Vergelijk ze met het woord van God en snijd dan van het
leven elke verkeerde gewoonte en genot af. Kniel voor God en smeek
Hem om begrip van Zijn woord. Zorg ervoor dat u de ware principes
van de waarheid kent; en dan wanneer u tegenstanders tegenkomt, zal
het niet in uw eigen kracht zijn; een engel van God zal aan uw zijde
staan om te helpen bij het beantwoorden van elke vraag die gesteld
kan worden. Dag na dag moet u als het ware met Jezus zijn ingesloten; en dan zullen uw woorden en voorbeeld een sterke invloed ten
goede hebben.” –Gospel Workers, blz. 105.
DINSDAG

3.

Wie schreef hierover een brief aan de koning, en welke logische,
evenwichtige punten bevatte de boodschap? Ezra 5:17.
Ezra 5:17 Welnu, als het de koning goeddunkt, laat er dan gezocht
worden in het schathuis van de koning daar in Babel, of er een bevel
door koning Kores gegeven is om dit huis van God in Jeruzalem te
herbouwen, en laat men de wil van de koning hierover naar ons
toezenden.
“De boodschappen van Haggai en Zacharia wekten het volk op om
alles in te spannen voor de herbouw van de tempel; maar terwijl ze aan
het werk waren, werden ze ernstig gehinderd door de Samaritanen en
anderen, die allerlei verhinderingen bedachten. Bij een zekere gelegenheid bezochten de provinciale bestuurders van het Medo-Perzische rijk
Jeruzalem, en vroegen wie hen had toegestaan de stad te herbouwen.
Als de Joden in die tijd niet op Gods leiding hadden vertrouwd, zou dit
onderzoek noodlottig zijn geweest voor hen. ‘Doch het oog van hun
God rustte op de oudsten der Judeeërs, zodat zij hen de arbeid niet
deden staken, totdat er bericht naar Darius was gegaan.’ (Ezra 5:5)
De beambten kregen zulk een verstandig antwoord, dat ze besloten een
brief te schrijven aan Darius Hystaspes, die toen koning van MedoPerzië was, waarbij ze zijn aandacht vestigden op het oorspronkelijk
bevel van Kores, die geboden had het huis van God te Jeruzalem te
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herbouwen, terwijl de onkosten uit de schatkist van de koning zouden
worden voldaan.” –Profeten en koningen, blz. 352, 353.
WOENSDAG

4.

Wat was het gevolg van deze brief? Wat kan worden geleerd
van dit incident en worden toegepast wanneer zich obstakels of
moeilijkheden voordoen in Gods werk? Ezra 6:1-4.
Ezra 6:1-4 Toen gaf koning Darius bevel en men zocht in het
archief, waar men de schatten neerlegt, in Babel. En in Achmetha,
de burcht in het gewest Medië, werd een boekrol gevonden, waarin
het volgende geschreven stond: Om in gedachten te houden: In het
eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores een bevel: Het huis
van God in Jeruzalem, laat dat huis weer opgebouwd worden op de
plaats waar men offers brengt. De fundamenten ervan moeten gelijk
blijven, zijn hoogte zestig el en zijn breedte zestig el, met drie rijen
gehouwen stenen en een rij van nieuw hout. De onkosten zullen uit
het huis van de koning betaald worden.

DONDERDAG

Darius’ besluit om verder te bouwen
5.

Welke prachtige verandering vond plaats vanwege de zorgvuldigheid en steun van koning Darius? Wat was vooral opmerkelijk
aan het bevel van de koning met betrekking tot de tegenstanders
van de tempelbouw en van Gods volk? Ezra 6:6-9, 11, 12.
Ezra 6:6-9, 11, 12 Welnu, Tattenai, landvoogd van het gebied aan
de overzijde van de Eufraat, Sthar-Boznai en uw ambtgenoten, u
gerechtsdienaren aan de overzijde van de Eufraat, blijf daar weg!
Laat hen aan het werk blijven aan dit huis van God. Laten de
landvoogd van de Joden en de oudsten van de Joden dit huis van
God herbouwen op zijn oorspronkelijke plaats. Ook wordt door mij
bevel gegeven wat u moet doen voor de oudsten van deze Joden, om
dit huis van God te herbouwen. Uit het bezit van de koning, uit de
belasting aan de overzijde van de Eufraat, moeten de onkosten aan
deze mannen zorgvuldig en zonder ophouden vergoed worden. En
wat nodig is: jonge runderen, rammen en lammeren voor de brandoffers voor de God van de hemel, en tarwe, zout, wijn en olie
volgens aanwijzing van de priesters in Jeruzalem; het moet hun
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dagelijks gegeven worden, zodat er nergens gebrek aan is. [...] Ook
wordt door mij bevel gegeven dat van iedereen die dit bevel overtreedt een balk uit zijn huis zal worden uitgerukt, die zal worden
opgericht; daaraan zal hij worden opgehangen. Zijn huis zal hierom
tot een mesthoop gemaakt worden. Moge God, Die Zijn Naam daar
heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn
hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van God in
Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het
zorgvuldig uitgevoerd worden.
“Darius zocht naar dit bevel en vond het; daarop gaf hij bevel aan
hen die inlichtingen hadden gevraagd, dat ze het werk van de
herbouw van de tempel moesten laten voortgaan. ‘Laat de arbeid
aan dat huis Gods toe’, gebood hij; ‘de stadhouder der Judeeërs en
hun oudsten mogen dat huis Gods op zijn plaats bouwen.’ –Profeten
en koningen, blz. 353.
VRIJDAG

6.

Welke impuls gaf dit aan het bouwwerk? Wat hebben de autoriteiten onmiddellijk gedaan? Ezra 6:13.
Ezra 6:13 Toen handelden Tattenai, de landvoogd van het gebied
aan de overzijde van de Eufraat, Sthar-Boznai en hun ambtgenoten
op deze zorgvuldige wijze, overeenkomstig wat koning Darius had
toegezonden.
“Verder gebood de koning dat zware straffen zouden toegepast
worden op hen, die op enige wijze met dit besluit zouden knoeien;
en hij eindigde met de merkwaardige woorden: ‘De God nu, die Zijn
naam daar heeft doen wonen, stote iedere koning en elk volk neder,
die als overtreders hun hand uitstrekken om dit huis Gods te
Jeruzalem te verwoesten. Ik, Darius, heb bevel gegeven; het worde
nauwkeurig uitgevoerd.’ (Ezra 6:12) Zo bereidde de Here de weg
voor de voltooiing van de tempel.” –Profeten en koningen, blz. 353.

SABBAT

7.
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Wat vond in 515 v. Chr. plaats vanwege de grote hulp en kracht
van de Heer? Leg uit wat vandaag de dag Gods volk in het
bijzonder van deze ervaring moet leren. Ezra 6:15, 16.

Ezra 6:15, 16 En dit huis werd voltooid op de derde dag van de
maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius. En
de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen
verrichtten de inwijding van dit huis van God met vreugde.
“De belofte: ‘De handen van Zerubbabel hebben dit huis
gegrondvest; zijn handen zullen het ook voltooien’ (Zacharia 4:9),
ging letterlijk in vervulling.
‘De oudsten der Judeeërs bouwden voorspoedig voort tijdens het
profeteren van de profeet Haggai en van Zacharia, de zoon van Iddo;
zij voltooiden de bouw volgens het gebod van de God van Israël en
volgens het bevel van Kores, Darius en Artachsasta, koning van
Perzië, en zij waren met dit huis gereed tegen de derde dag van de
maand Adar, en wel in het zesde jaar van de regering van koning
Darius.’ (Ezra 6:14, 15)
Korte tijd later werd de herstelde tempel ingewijd. ‘De Israëlieten,
de priesters, de Levieten en de overigen die in de ballingschap
geweest waren, vierden de inwijding van dit huis Gods met vreugde’
(Ezra 6:16); ‘en op de veertiende van de eerste maand . . . . vierden
zij het Pascha.’ (Ezra 6:19).” –Profeten en koningen, blz. 364, 365.
Voor verdere studie
“Niet de open en bekende vijanden van Gods werk zijn het meest te
vrezen. Zij die evenals de tegenstanders van Juda en Benjamin met
gladde woorden en mooie toespraken komen, met de schijnbare bedoeling
om vriendschap te sluiten met Gods kinderen, hebben meer macht om te
verleiden. Tegen hen moet elke ziel op zijn hoede zijn, om niet
ongemerkt in een handig verborgen sluwe valstrik te vallen. Vooral in
deze tijd, nu de geschiedenis van deze wereld haar einde nadert, eist de
Here van Zijn kinderen een waakzaamheid die niet mag afnemen. Hoewel
echter de strijd onophoudelijk is, hoeft niemand alleen te strijden.
Engelen helpen en beschermen degenen die ootmoedig wandelen voor
God. Nooit zal onze Heer iemand in de steek laten die op Hem vertrouwt.
Als Zijn kinderen Hem zoeken voor bescherming tegen het kwaad,
verheft Hij vol medelijden en liefde een banier tegen de vijand. Raak hen
niet aan, zegt Hij, want ze behoren Mij toe. Ik heb ze in Mijn handpalmen
gegraveerd. (zie Jesája 49:16)” –Profeten en koningen, blz. 348.
____
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19e Les

Sabbat 9 mei 2020
Sabbatbegin 21.17 u.  21.19 u.

Wederopbouw, waakzaamheid en verdediging
“De mensen waren in het algemeen opgewekt met één hart en één ziel van
patriottisme en blijmoedige werkzaamheden. Mannen van bekwaamheid en
invloed verdeelden de verschillende klassen van burgers in groepen, waarbij
elke leider zelf verantwoordelijk was voor de bouw van een bepaald deel
van de muur. Het was een lust voor God en engelen om de drukke bedrijven
harmonieus te zien werken aan de afgebroken muren van Jeruzalem, en het
was een vreugdevol geluid om het rumoer van arbeidsinstrumenten te horen
vanaf de vroegste dageraad tot ‘het voortkomen der sterren.’ ” –(Southern
Watchman, 5 april 1904) Christian Service, blz. 175.
ZONDAG

Meer vijandelijke aanvallen en vertrouwen op God
1.

Wie was woedend toen de wederopbouw van de stadsmuren
begon te vorderen onder leiding van Nehemía? Wat is te zien
aan de verbale aanvallen van de vijand? Nehemía 4:1-3.
Nehemía 4:1-3 Het gebeurde, toen Sanballat gehoord had dat wij
de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd
was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn
broeders en het leger van Samaria: Wat doen die zwakke Joden?
Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen
ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia,
de Ammoniet, stond naast hem en zei: Ook al bouwen ze, als er
slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun stenen muur.
“Tijdens zijn drukke bezigheden vergat Nehemia niet de Bron van zijn
kracht. Gedurig richtte hij zijn hart tot God, die over het geheel toezicht hield. ‘De God des hemels’, riep hij uit, ‘Hij zal het ons doen
gelukken’; en deze woorden, die weerklonken, beroerden de harten
van alle bouwers aan de muur.
Maar het herstel van de versterkingen van Jeruzalem ging niet ongehinderd voorwaarts. Satan was bezig tegenstand op te wekken en moe-
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deloosheid te brengen. Sanballat, Tobia en Gesem, zijn voornaamste
werktuigen in dit alles, gingen nu aan het werk om de herbouw te
verhinderen. Ze trachtten verdeeldheid te zaaien onder de werklieden.
Ze maakten het werk van de bouwers belachelijk, noemden de
onderneming een onmogelijkheid en voorspelden mislukking.”
–Profeten en koningen, blz. 393.
MAANDAG

2.

Hoe reageerde Nehemía op de spot van de tegenstanders?
Nehemía 4:4-6.
Nehemía 4:4-6 Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting
zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd: geef hen over
als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid
niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor Uw aangezicht,
want zij hebben U getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden
de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd,
want het hart van het volk was erop gericht om te werken.
“Maar de mensen kregen bevel om hun vijanden niet in het strijdperk
te treden en hun zelfs niet één woord terug te zeggen, opdat zij uit hun
woorden geen munt konden slaan. Ze namen hun toevlucht tot bedreiging en bespotting. Zij zeiden: ‘Al bouwen zij ook, als er maar een
vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen.’
Sanballat ‘ontstak in woede en ergerde zich zeer; hij bespotte de
Joden.’ Nehemia bad: ‘Hoor, onze God hoe wij gehoond worden, en
doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd.’ (Nehemia 4:3, 1, 4)”
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 447, 448.

DINSDAG

3.

Hoe probeerden de vijanden van Gods volk, naast negatieve
opmerkingen, te voorkomen dat het werk werd uitgevoerd?
Nehemía 4:7, 8.
Nehemía 4:7, 8 Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren,
de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel
van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht
begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden
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allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring
te stichten.
“Het geval van Nehemia werd mij getoond. Hij was bezig met de opbouw van de muren van Jeruzalem, en de vijanden Gods waren
vastbesloten dat de muren niet gebouwd zouden worden. [...] In dit
geval bracht een geest van haat en van oppositie tegenover de
Hebreeën een eenheid tot stand en schiep een wederkerige sympathie
onder verschillende stammen, die anders met elkander in twist en
oorlog geleefd zouden hebben. Dit geeft een uitstekend beeld, dat we
in onze tijd zo vaak zien, van een bestaande eenheid tussen mensen
van verschillende kerkgenootschappen om de waarheid te weerstaan,
mannen, wier samengaan enkel het doel schijnt te hebben om het verharde in hun aard bloot te leggen en bitterheid en haat te manifesteren
tegenover het overblijfsel, die de geboden Gods bewaren. Dit is
vooral te zien bij de Eerste-dags, geen-dags- en alle-dagen-gelijkAdventisten, die bekend schijnen te staan om hun wederzijdse haat en
lastering in de tijd, die ze niet besteden om gezamenlijk de ZevendeDags Adventisten in een verkeerd daglicht te stellen, te belasteren en
in alle opzichten tegen te staan.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 1, blz. 445, 446.
WOENSDAG

Dag en nacht werken, waakzaamheid en verdediging
4.

Welke andere tegenstand en aanvallen kwamen op het pad van de
moedige bouwers? Op wie vertrouwde Nehemía, naast de getroffen verdedigende maatregelen? Nehemía 4:9-14.
Nehemía 4:9-14 Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht
tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda: De kracht van
de lastdragers schiet tekort en er is veel puin; wij zijn daarom niet in
staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden: Zij zullen het
niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen
zijn en hen doodgeslagen hebben; zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde, toen de Joden die bij hen woonden, ons wel
tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten naar ons
terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de
muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun
geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop
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toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest
van het volk: Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en
ontzagwekkende Heere, en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw
dochters, uw vrouwen en uw huizen.
“In dezelfde tijd dat de Samaritanen plannen smeedden tegen Nehemia
en diens werk, trachtten enkele van de leiders onder de Joden,
ontevreden geworden, hem te ontmoedigen door de moeilijkheden,
verbonden aan het werk, te overdrijven. [...]
Ook van andere zijde kwam ontmoediging. De Joden die bij hen
woonden en die geen deel hadden aan het werk, verzamelden
uitspraken en berichten van hun vijanden en gebruikten deze om de
moed te verzwakken en ontevredenheid te veroorzaken. Maar spot en
smaad, tegenstand en bedreigingen schenen Nehemia alleen slechts te
bezielen met meer vastberadenheid, en hem te wekken tot groter waakzaamheid. Hij besefte de gevaren van deze strijd met hun vijanden,
maar zijn moed was onwankelbaar. ‘Wij baden tot onze God’, zegt hij,
‘en vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen
uit’. (Nehemia 4:9)” –Profeten en koningen, blz. 394.
DONDERDAG

5.

Welke maatregelen moesten de mensen treffen, om de bouw op
gang te houden? Leg uit hoe de wijze verdedigingsmiddelen die
zij gebruikten, vandaag de dag van toepassing zijn op Gods
gemeente terwijl deze zich vooruit drukt tegen de machten van
de duisternis. Nehemía 4:15-17; Jesája 8:10; Job 5:12.
Nehemía 4:15-17 Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden
dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld
had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk.
Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het
werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de
bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden
achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de
lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk,
en de andere hand hield de werpspies vast.
Jesája 8:10 Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een
woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons.
Job 5:12 Hij verijdelt de plannen van de sluwen, zodat hun handen
niets wezenlijks kunnen uitrichten.
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“Naast Nehemia stond een hoornblazer, en op verschillende delen van
de muur stonden priesters met heilige trompetten. Het volk was overal
aan het werk, maar bij het naderen van gevaar op enig punt werd een
sein gegeven dat ze zich zonder aarzelen moesten terugtrekken. ‘Wij
waren dan bezig met het werk, terwijl de helft der mannen de speren
hield, van het aanbreken van de dageraad tot aan het opkomen der
sterren.’ (Nehemia 4:21).
Zij die in steden en dorpen buiten Jeruzalem hadden gewoond, moesten nu binnen de muren wonen, zowel om het werk te bewaken als
gereed te zijn voor hun taak als het dag werd. Hierdoor zou nodeloze
vertraging worden tegengegaan, en tevens zou de mogelijkheid worden ontnomen aan de vijanden om de werklieden aan te vallen
onderweg naar hun werk of hun huizen.
Nehemia en de zijnen schrokken niet terug voor ontberingen of vermoeiend werk. Zowel overdag als ’s nachts kwamen ze niet uit de
kleren, zelfs niet tijdens de korte perioden van slaap; evenmin legden
ze hun wapens af.” – Profeten en koningen, blz. 394, 395.
VRIJDAG

6.

Hoe verdedigden Nehemía en de mensen elkaar tegen aanvallen,
met name op de alleenstaande plaatsen? Wie vocht er dan voor
hen, wanneer zij verenigd en toegewijd waren? Wie zal er
vandaag de dag bij de mensen zijn, zelfs op alleenstaande
plaatsen, wanneer zij óók verenigd en onvermoeibaar werken,
om Gods geestelijke koninkrijk op te bouwen en te versterken?
Nehemía 4:18-20.
Nehemía 4:18-20 De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup
gegord terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef
bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk:
Het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de
een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort,
daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden.
“Satan maakt gebruik van elk ongeheiligd middel om zijn doel te
bereiken. Onder degenen die zeggen dat ze Gods werk ondersteunen,
bevinden zich mensen die zich aansluiten bij Zijn vijanden, en die op
deze wijze Zijn werk blootstellen aan de aanvallen van Zijn bitterste
vijanden. Zelfs zij die wensen dat Gods werk zal vooruitgaan, ver-
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zwakken de handen van Zijn dienstknechten door het luisteren naar,
het doorgeven van, en gedeeltelijk geloof schenken aan laster, grootspraak en dreigementen van zijn tegenstanders.
Satan werkt met opmerkelijk succes door zijn werktuigen; en allen die
toegeven aan hun invloed, komen te staan onder een betoverende
macht die de wijsheid van de wijzen en het verstand van de voorzichtigen teniet doet. Maar, evenals Nehemia, moet Gods volk zijn
vijanden niet vrezen noch verachten. Terwijl ze hun vertrouwen stellen in God, moeten ze gestadig voorwaarts gaan, Zijn werk onzelfzuchtig doen en de zaak die ze verdedigen aan Zijn voorzienigheid
toevertrouwen.” –Profeten en koningen, blz. 395.
SABBAT

De grootst mogelijke toewijding en inspanning
7.

Welke extreme verdedigingsmaatregelen waren nodig om het werk
van de Heer in Nehemía’s tijd te bevorderen? Wat gebeurt er vandaag de dag als Gods volk met vergelijkbare situaties omgaan en
met vergelijkbare obstakels worden geconfronteerd? Nehemía
4:21-23.
Nehemía 4:21-23 Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de
speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen
van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk: Ieder moet met
zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons ’s
nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Noch ik, noch mijn broers,
noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij
kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies
en water.
“Onder grote ontmoediging maakte Nehemia God tot zijn sterkte en
vertrouwen. En Hij, die de sterkte was van Zijn dienstknecht, is in
alle eeuwen de toeverlaat van Zijn volk geweest. Tijdens elke crisis
kan Zijn volk vol vertrouwen uitroepen: ‘Als God vóór ons is, wie
zal tegen ons zijn?’ (Romeinen 8:31)
Hoe sluw de hinderlagen van satan en zijn werktuigen ook mogen
zijn, God kan ze ontdekken en hun raadslagen verijdelen. De uiting
van het geloof in onze tijd zal dezelfde zijn als de uitspraak van
Nehemia: ‘Onze God zal voor ons strijden’ (Nehemia 4:20); want
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God staat achter het werk, en niemand is in staat uiteindelijk succes
te verhinderen.” –Profeten en koningen, blz. 395.
Voor verdere studie
“In mijn onlangs verkregen gezicht zag ik, dat het onze invloed niet zal ten
goede komen, noch Gode behaaglijk is, wanneer we naar wedervergelding
streven of afkomen van ons groot werk tot hun niveau om hun kwaadspreken te weerleggen. Er zijn er die hun toevlucht zullen nemen tot alle
mogelijke misleiding en grove leugens om hun doel te bereiken en zielen te
bedriegen, alsmede om de wet van God en allen die haar willen gehoorzamen, te brandmerken. De ongerijmdste en gemeenste leugens zullen ze
steeds en steeds naar voren brengen, tot ze op het laatst zelf gaan geloven
dat ze de waarheid spreken. Dat moeten dan de sterkste argumenten zijn, die
ze inbrengen tegen de Sabbat van het vierde gebod. We moeten ons daar
niets van aantrekken en ons niet af laten halen van het werk om de wereld te
waarschuwen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 444, 445.
_____
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Succes ondanks elke bedreiging
“Elk plan dat de vorst der duisternis kan bedenken, zal gebruikt worden om
Gods dienstknechten ertoe te brengen een verbond te sluiten met satans werktuigen. Telkens weer zullen ze worden opgeroepen om hun taak in de steek te
laten; maar evenals Nehemia moeten ze vastberaden antwoorden: “Ik ben
bezig een groot werk te doen en kan niet komen.” (Nehemia 6:3) Gods
arbeiders kunnen veilig met hun werk doorgaan en door hun inspanningen de
leugens, die door boosaardige laster bedoeld zijn nadeel te bezorgen, weerleggen. Evenals de bouwers aan de muren van Jeruzalem moeten ze weigeren
zich van hun werk te laten afhouden door bedreigingen, spot of leugen. Geen
moment mogen ze hun waakzaamheid laten verslappen, want gedurig liggen
hun vijanden op de loer. Steeds moeten zij zich in gebed tot God richten en
‘dag en nacht een wacht tegen hen uitzetten!’ (Nehemia 4:9)” –Profeten en
koningen, blz. 407.

46

ZONDAG

Impliciete voordelen uit compromis staat gelijk aan gevaar
1.

Waartoe werd Nehemía door zijn vijanden uitgenodigd te doen,
toen de muren helemaal af waren? Nehemía 6:1, 2.
Nehemía 6:1, 2 Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia en Gesem, de
Arabier, en onze overige vijanden ter ore kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven – tot die tijd had
ik evenwel nog geen deuren in de poortengeplaatst – dat Sanballat en
Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen: Kom, laten we elkaar
ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te
doen.
“Sanballat en de zijnen durfden geen openlijke strijd riskeren met de
Joden; maar met toenemende boosheid bleven ze voortgaan hen in het
geheim te ontmoedigen, hen in verlegenheid te brengen en nadeel te
berokkenen. De muren van Jeruzalem naderden met spoed hun voltooiing. Als de muur klaar zou zijn en de poorten hersteld waren,
zouden deze vijanden van Israël geen kans meer hebben de stad binnen te dringen. Daarom trachtten ze alles te doen wat ze konden om
het werk tot stilstand te brengen. Ten slotte bedachten ze een plan,
waardoor ze hoopten Nehemia ertoe te brengen zijn werk in de steek
te laten en hem in hun macht te krijgen, om hem gevangen te nemen
of te doden.” –Profeten en koningen, blz. 404.

MAANDAG

2.

Hoe reageerde Nehemía aangaande deze valstrik? Wat liet de volhardende bemoeizucht van de vijand zien? Nehemía 6:3, 4.
Nehemía 6:3, 4 Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen:
Ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Waarom zou het
werk stilliggen omdat ik het nalaat en naar u toe kom? Zij stuurden
op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde
hun op dezelfde wijze.
“Onder het voorwendsel een overeenkomst tussen beide partijen te
sluiten, trachtten ze een bespreking te hebben met Nehemia, en ze
nodigden hem uit met hen samen te komen in een dorp in het dal Ono.
Nehemia was echter door de Heilige Geest gewaarschuwd betreffende
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hun werkelijke bedoeling, en weigerde. ‘Ik zond tot hen boden’,
schrijft hij, ‘met het antwoord: Ik ben bezig een groot werk te doen en
kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, doordat ik het
verliet en tot u kwam?’ (Nehemia 6:3, 4) Maar de verleiders hielden
aan. Viermaal zonden ze een soortgelijke boodschap, en elke keer
kregen ze hetzelfde antwoord.” –Profeten en koningen, blz. 404.
DINSDAG

Toenemend kwaad vereist goddelijke wijsheid en kracht
3.

Welke intimiderende insinuaties probeerde de vijand in een open
brief aan Nehemía te gebruiken om moeilijkheden te veroorzaken? Hoe weerlegde Nehemía deze leugens? Nehemía 6:5-8.
Nehemía 6:5-8 Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de
vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand. Daarin
stond geschreven: De volken is ter ore gekomen – en Gasmu zegt het
ook – dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u
de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het
punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in
Jeruzalem over u uit te roepen: Er is een koning in Juda! Welnu, het
zal de koning dienovereenkomstig ter ore komen. Welnu, kom, laten
we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe
om te zeggen: Er is van zulke dingen, die u zegt, niets gebeurd. Nee, u
bedenkt ze in uw eigen hart.
“Toen ze merkten dat dit plan niet werkte, namen ze hun toevlucht tot
een meer gewaagde list. Sanballat zond Nehemia een boodschapper
met een open brief .... [...] Als de berichten die hier genoemd werden,
werkelijk de ronde hadden gedaan, zou er aanleiding zijn geweest om
te vrezen, want al spoedig zouden ze zijn doorgedrongen tot de
koning, die op grond van de minste verdenking de strengste maatregelen zou kunnen nemen. Maar Nehemia was overtuigd, dat de brief
onjuist was, alleen geschreven om hem angst aan te jagen en hem in
een val te lokken. Deze gevolgtrekking werd versterkt door het feit
dat het een open brief was, blijkbaar bedoeld dat het volk van de
inhoud kennis zou nemen, waardoor ze opgeschrikt en bang gemaakt
zouden worden. Zonder verwijl zond hij het volgende antwoord: ‘Er
is van zulke dingen, als gij noemt, niets geschied, maar gij verzint ze
zelf.’ (Nehemia 6:8) Nehemia was niet onbekend met satans plannen.
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Hij wist dat deze pogingen bedoeld waren om de handen van de
bouwers te verzwakken en op deze wijze hun inspanningen teniet te
doen.” –Profeten en koningen, blz. 404, 405.
WOENSDAG

4.

Van wie ontving Nehemía wijsheid en ondersteuning, terwijl zijn
vijanden hem op allerlei manieren probeerden te ontmoedigen?
Welke suggestie deed Semaja, zogenaamd om Nehemía’s leven te
redden? Nehemía 6:9, 10.
Nehemía 6:9, 10 Want zij allen wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden
bij zichzelf: Hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt
worden. Welnu, maak mijn handen sterk! Toen ik in het huis van
Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeël, kwam (want hij
had zichzelf opgesloten), zei hij: Laten wij elkaar ontmoeten in het huis
van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel
sluiten, want ze komen om u te doden, ja, vannacht komen ze om u te
doden.
“Sanballat en zijn metgezellen huurden mannen, die deden alsof ze
vrienden waren van Nehemia, om hem verkeerde raad te geven alsof
dit Gods woord zou zijn. De voornaamste in dit werk van ongerechtigheid was Semaja, iemand die tevoren door Nehemia geacht was.
Deze man sloot zich op in een vertrek bij de tempel, alsof hij bang
was dat zijn leven gevaar liep. In die tijd was de tempel beschermd
door muren en poorten, maar de poorten van de stad waren nog niet
hersteld. Onder de schijn dat hij zich zorgen maakte over de veiligheid van Nehemia, gaf Semaja hem de raad zich te verschuilen in de
tempel. [...] Als Nehemia deze verraderlijke raad had opgevolgd, zou
hij zijn geloof in God hebben prijsgegeven, en in de ogen van het volk
zou hij lafhartig en verachtelijk zijn geweest. [...] Die ene onverstandige daad van Nehemia zou in feite betekend hebben dat alles
verloren was.” –Profeten en koningen, blz. 405.

DONDERDAG

5.

Wat ontdekte Nehemía door goddelijke voorzienigheid met
betrekking tot de daadwerkelijke intenties van de man die hem
adviseerde om te vluchten en zich te verstoppen? Wie probeerde
deze dappere dienaar van de Heere – die vastbesloten was Gods
werk te voltooien – bang te maken? Nehemía 6:11-14.
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Nehemía 6:11-14 Maar ik zei: Zou iemand zoals ik vluchten? En zou
iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet! Ik
doorzag het immers: Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak
deze profetie over mij uit omdat Tobia en Sanballat hem hadden
ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou
worden en zo zou handelen, en zondigen, en zodat zij iets zouden
hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen
honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat, en vergeld hun
naar deze daden van hen, en ook aan de profetes Noadja en de
overige profeten die mij bevreesd wilden maken.
“De schandelijke raad, door Semaja gegeven, werd ondersteund door
meer dan een van de vooraanstaande mannen die, hoewel ze voorgaven vrienden te zijn van Nehemia, in het geheim met zijn vijanden
verbonden waren. Hun strik werd echter tevergeefs gelegd. Het onbevreesde antwoord van Nehemia luidde: ‘Zou een man als ik vluchten?
Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven? Ik
ga niet!’ (Nehemia 6:11)” –Profeten en koningen, blz. 405, 406.
VRIJDAG

Overwinning – het werk voltooid
6.

Wat hebben de bouwers in de tussentijd in record tempo bereikt?
Wiens wonderbaarlijke hand begeleidde en versterkte hen in de
voltooiing van het werk? Nehemía 6:15, 16.
Nehemía 6:15, 16 De muur werd op de vijfentwintigste van de maand
Elul voltooid, na tweeënvijftig dagen. En het gebeurde, toen al onze
vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor
ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden, want zij
wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was.
“Niettegenstaande het samenzweren van vijanden, zowel openlijk
als in het geheim, ging het bouwen gestadig voorwaarts, en binnen
twee maanden na de aankomst van Nehemia te Jeruzalem was de
stad omgeven door een muur, en konden de bouwers op de muren
lopen en neerzien op hun verslagen en verbaasde vijanden. ‘Toen al
onze vijanden dat gehoord hadden, werden al de volken rondom ons
bevreesd en zeer terneergeslagen’, schrijft Nehemia, ‘en erkenden,
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dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was.’ (Nehemía
6:16)” –Profeten en koningen, blz. 406.
SABBAT

7.

Zelfs onder wie waren er mensen die aan de kant van de vijand
stonden? Naar wie keken Nehemía en de bouwers in deze gecompliceerde situatie van intriges voor hoop, moed, wijsheid en kracht
om door te gaan tot het einde? Nehemía 6:17-19; Psalm 37:39, 40.
Nehemía 6:17-19 Ook schreven de edelen van Juda die dagen vele
brieven naar Tobia, en brieven van Tobia bereikten hen. Velen in
Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een
schoonzoon was van Sechanja, de zoon van Arach, en Johanan, zijn
zoon, had de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja, tot vrouw
genomen. Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede
daden, en mijn woorden brachten zij naar buiten, naar hem toe. Tobia
zond brieven om mij bevreesd te maken.
Psalm 37:39, 40 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de
HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid. De HEERE zal hen
helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en
hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.
“Toch was zelfs dit bewijs van Gods leiding niet voldoende om ontevredenheid, opstand en verraad onder de Israëlieten te voorkomen. [...]
Hier zijn de nadelige gevolgen zichtbaar van huwelijksverbintenissen
met afgodendienaars. Een gezin in Juda was met de vijanden van God
verbonden, en deze verbintenis bleek een strik. Vele anderen hadden
hetzelfde gedaan. Evenals de menigte van allerlei slag die met Israël
uit Egypte was opgetrokken, vormden ze een bron van moeilijkheden.
Ze dienden God niet van ganser harte; en als Gods werk een offer van
hen vroeg, waren ze bereid hun plechtige eed van samenwerking en
steun geweld aan te doen. [...]
De edelen in Juda, die verstrikt waren door heidense huwelijken, en die
een verraderlijke briefwisseling hadden onderhouden met Tobia, en gezworen hadden hem te zullen dienen, stelden hem voor als een bekwaam en vooruitziend man; een verbintenis met hem zou een groot
voordeel betekenen voor de Joden. Tegelijkertijd verrieden ze hem
Nehemia’s plannen en daden. Op deze wijze werd Gods werk blootgesteld aan de aanvallen van hun vijanden, en werd gelegenheid
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geboden Nehemia’s woorden en daden op onjuiste wijze te verklaren en
het werk te hinderen.” –Profeten en koningen, blz. 406.
Voor verdere studie
“Toen de armen en verdrukten een beroep hadden gedaan op Nehemia om
hun onrecht te herstellen, was hij hun onbevreesd te hulp gekomen, en had
de kwaaddoeners ertoe gebracht de smaad, die op hen rustte, weg te nemen.
Maar het gezag, dat hij ten behoeve van zijn verdrukte landgenoten had
uitgeoefend, gebruikte hij niet voor zichzelf. Zijn inspanningen waren door
sommigen ondankbaar en verraderlijk opgenomen, ... Satans aanvallen zijn
altijd gericht tegen degenen die getracht hebben Gods werk te bevorderen.
Hoewel hij dikwijls is afgeslagen, heeft hij steeds met nieuwe kracht zijn
aanvallen herhaald, en tot dusver ongebruikte middelen aangewend. Maar
in het verborgen werkt hij door mensen die voorgeven vrienden te zijn van
Gods werk, en deze werkwijze is het meest te duchten. Openlijke tegenstand kan fel en wreedaardig zijn, maar deze betekent veel minder gevaar
voor Gods werk dan de verborgen vijandschap van mensen die voorgeven
God te dienen, terwijl ze in hun hart dienstknechten zijn van satan.”
–Profeten en koningen, blz. 406, 407.
_____

21e Les

Sabbat 23 mei 2020
Sabbatbegin 21.38 u.  21.40 u.

Verdedigd en gereinigd
“De satan probeert ons in verzoeking te brengen, opdat het boze in ons
karakter geopenbaard zal worden voor mensen en engelen, zodat hij kan
zeggen, dat wij hem toebehoren. In de symbolische profetie van Zacharia
wordt satan gezien, staande aan de rechterhand van de Engel des Heren,
terwijl hij de hogepriester Jozua beschuldigt, die gekleed is in vuile klederen, en hij biedt tegenstand aan het werk dat de Engel voor Jozua wil
doen. Dit stelt de houding van satan voor tegenover iedere ziel, die Jezus
tot Zich zoekt te trekken. De vijand brengt ons tot zonde, en dan beschuldigt hij ons voor het hemels heelal als mensen die Gods liefde niet
waardig zijn. [...] En tot Jozua zeide Hij: ‘Zie‚ Ik neem uw ongerechtig-
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heid van u weg. Ik trek u feestklederen aan.’ Zacharía 3:4.” –Gedachten
van de berg der zaligsprekingen, blz. 103.
ZONDAG

Een visioen van de hogepriester onder beschuldiging
1.

Welk visioen gaf de Heer aan de profeet Zacharía? Wat deed satan
aan de rechterhand van de Engel des Heeren? Zacharía 3:1.
Zacharía 3:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die
voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de
satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.
“ ‘Het tafereel van satans beschuldiging werd bij de profeet naar voren
gebracht. Hij zegt: ‘Daarna toonde Hij mij Jósua, de hogepriester,
staande voor het aangezicht van de Engel des Heeren; en de satan
stond aan zijn rechterhand, om hem te weerstaan.’ (Zacharía 3:1)’
Jezus is onze grote Hogepriester in de hemel. En wat is Hij aan het
doen? Hij doet voorbede en verzoening voor Zijn volk, dat in Hem
gelooft. Door Zijn toegerekende gerechtigheid worden zij door God
aanvaard als degenen die aan de wereld laten zien dat zij de trouw aan
God erkennen en al Zijn geboden houden. Satan is vol kwaadaardige
haat tegen hen en toont hun dezelfde geest die hij aan Jezus Christus
heeft geopenbaard, toen Hij op aarde was.” –Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, blz. 37.

MAANDAG

2.

In welke staat was de kleding die de hogepriester Jozua droeg? Wie
verdedigde hem tegen de beschuldigingen van de tegenstander?
Wie heeft er nog meer een Verdediger bij de troon van de Vader?
Zacharía 3:2, 3; 1 Johannes 2:1.
Zacharía 3:2, 3 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE
zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u
bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur
ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het
aangezicht van de Engel stond.
1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet
zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak
bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
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“In een gezicht in 1880 vroeg ik: ‘Waarin ligt de veiligheid voor Gods
volk in deze gevaarlijke dagen?’ Het antwoord was: ‘Jezus doet bemiddeling voor Zijn volk, hoewel satan aan Zijn rechterhand staat om
Hem te weerstaan.’ [...] Jezus, als Bemiddelaar en Advocaat, wil iedereen leiden, die gewillig is om geleid te worden en zegt: ‘Volgt Mij
opwaarts, stap voor stap, waar het heldere licht van de zon der gerechtigheid schijnt.’ ” –Schetsen uit het leven van E.G. White, blz. 294.
“Wij lezen in de profetie van Zacharia, dat ... satan met heel zijn
synagoge opstond om de gebeden van hogepriester Jozua te weerstaan, en om Christus te weerstaan, die op het punt stond om Jozua
beslist gunst te bewijzen, ...
De gedragslijn van Christus, zelfs in Zijn omgang met de vijand van
zielen, moet een voorbeeld voor ons zijn in heel onze omgang met
anderen: nooit een smadelijk oordeel tegen iemand inbrengen. En nog
veel minder mogen wij met hardheid of strengheid optreden tegen
hen, die misschien even verlangend zijn om de juiste weg te kennen
als wijzelf.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 232.
DINSDAG

Zijn kleding volledig veranderd
3.

Welk bevel gaf de Verdediger aan ‘hen die voor Zijn aangezicht
stonden’ met betrekking tot de bevlekte kleding van de hogepriester? Wat wordt voorgesteld met: ‘Doet deze vuile klederen
van hem weg’? Zacharía 3:4.
Zacharía 3:4 [SVV’77] Toen antwoordde Hij, en sprak tot hen, die
voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen
van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen.
“Staande voor de gebroken wet van God, kan de zondaar zichzelf niet
reinigen; maar, gelovend in Christus, is hij het voorwerp van Zijn oneindige liefde en gekleed in Zijn vlekkeloze gerechtigheid. Voor degenen die in Christus geloven, bad Jezus: ‘Heilig hen door Uw waarheid;
Uw woord is de waarheid. [...] opdat zij allen één zullen zijn, zoals U,
Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de
wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij
Eén zijn.’ Johannes 17:17-22.” –Faith and Works, blz. 108.
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WOENSDAG

4.

Met welke klederen werd Jozua gekleed, zodra de vuile kleren weg
waren? Wat vertegenwoordigen – geestelijk gezien – de verandering van kleding en de reine tulband1? Zacharía 3:5.
Zacharía 3:5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn
hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.
“Uw hemelse Vader zal de klederen, door zonde verontreinigd, van
u nemen. In de prachtige profetische gelijkenis van Zacharia stelt de
hogepriester Jozua, die in vuile kleren voor de engel des Heren staat,
de zondaar voor. Door de Heer wordt het woord gesproken: ‘Doet
hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw
ongerechtigheid van u weg. Ik trek u feestklederen aan... Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan.’ (Zacharia 3:4, 5) [Zo zal God ook u bekleden ‘met de
klederen des heils’, en u en u bedekken ‘met het kleed der gerechtigheid’. (Jesája 61:10) Laagt gij niet neer tussen de kooien? – de
vleugelen der duiven waren overtogen met zilver, haar slagpennen
met glanzend goud.’ (Psalm 68:14)]” –Lessen uit het leven van
alledag, blz. 120, 121; Christ’s Object Lessons, blz. 206.

1

Noot van de vertaler: De Statenvertaling vertaalt het Hebreeuwse woord
‘tsaniph’ (Strongs# 6797) iets te algemeen met ‘hoed’. Het kan veel specifieker
vertaald worden met ‘tulband’ of ‘diadeem’. De tulband van de hogepriester
was van fijn linnen gemaakt en werd om het hoofd gewonden (zie Éxodus
28:36-39; Leviticus 16:4). Job spreekt in een figuurlijke betekenis over de
tulband; hij vergelijkt zijn gerechtigheid namelijk met een tulband, en gebruikt
hetzelfde woord ‘tsaniph’ (zie Job 29:14). Dit Hebreeuwse woord is afgeleid
van ‘tsanaph’, wat ‘strak omwikkelen’ betekent. Gebruikte bronnen:
https://biblehub.com/hebrew/6797.htm en https://biblehub.com/hebrew/6801.htm
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5.

Welke voorwaardelijke beloften deed de Engel van de Heer aan
de dienaar van de voorbede? Wat betekenen de beloften van de
Heer voor Gods volk? Zacharía 3:6, 7.
Zacharía 3:6, 7 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua:
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat
en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn
huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang
geven met hen die hier staan.
“Wij hebben hulp van God nodig, om onze lampen brandend te
houden. Maar Jezus stierf om hierin te voorzien. Hij doet de uitnodiging: ‘Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij
maken, vrede zal hij met Mij maken.’ (Jesája 27:5 S.V.) Grijp die
Oneindig Machtige arm; dan zal Hij kostbaar zijn voor uw ziel, en de
gehele hemel zal u ter beschikking staan. ‘Indien wij in het licht
wandelen, gelijk Hij in het licht is’ (I Johannes 1:7), zullen we met
engelen omgang hebben. Tot de hogepriester Jozua werd gezegd: ‘Zo
zegt de Here der heerscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en de
door Mij opgedragen taak waarneemt. ... Ik zal u doen verkeren onder
hen die hier staan.’ (Zacharía 3:7) En wie zijn dezen ‘die hier staan’?
Het zijn Gods engelen. Jozua moest elke dag een levend vertrouwen
vol overgave in God hebben. Dan zouden de engelen met hem wandelen, en zou de kracht van God op hem en geheel zijn werk rusten.”
–Christus weerspiegelen, blz. 167.
“De verandering wordt voorwaardelijk gegeven: ‘Zo zegt de Heere der
heerscharen: Indien u in Mijn wegen zult wandelen, en indien u Mijn
wacht zult waarnemen, zo zult u ook Mijn huis richten, en ook
Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder hen, die
hier staan.’ Zacharía 3:7.” –Manuscript Releases, vol. 20, blz. 190, 191.

VRIJDAG

De Spruit volbrengt het wonder
6.
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Hoe werd de bediening van Jozua en zijn medewerkers beschouwd? Wie zou de Heer sturen om het priesterlijke werk
glorieus te maken? Zacharía 3:8.

Zacharía 3:8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die
vóór u zitten – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga
Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.
“Nu gaan de woorden van de engel volledig in vervulling: ‘Hoor
toch gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die vóór u zitten – zij
zijn immers mannen die ten wonderteken dienen – voorwaar, zie, Ik
zal Mijn knecht, de Spruit, doen komen.’ Christus wordt geopenbaard als de Verlosser en Redder van Zijn volk. Nu bestaat het
overblijfsel inderdaad uit mensen, ‘die ten wonderteken dienen,’ als
de tranen en de vernedering door hun pelgrimsreis plaats maken
voor vreugde en eer in de aanwezigheid van God en het Lam. ‘Te
dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, ... En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in
Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten ...’ (Jesája 4:2, 3)”
–Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 389, 390.
SABBAT

7.

Welke speciale steen plaatste de Heer voor de hogepriester? Hoe
lang duurt het om ongerechtigheid volledig te verwijderen van
iemand die bouwt op de levende ‘steen’? Zacharía 3:9, 10.
Zacharía 3:9, 10 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua
neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal
er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal
ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.
[Zie eindnoot op blz. 95]

Voor verdere studie
“Uw verstand werd gegeven opdat u zou begrijpen hoe u moet werken. Uw
ogen werden gegeven opdat u scherp kon zijn om de door God gegeven
kansen te onderscheiden. Uw oren zijn om te luisteren naar Gods geboden.
Uw knieën dienen drie keer per dag te buigen in oprecht gebed. Uw voeten
zijn om te wandelen op de weg van Gods geboden. Gedachte, inspanning,
talent zouden in de praktijk moeten worden gebracht, zodat u bereid kunt
zijn om af te studeren naar de school hierboven en van de lippen van
Degene die alle verzoekingen voor ons heeft overwonnen de woorden te
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horen: ‘Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon,
zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.’
‘Zo zegt de Heere der heerscharen: Indien u in Mijn wegen zult wandelen,
en indien u Mijn wacht zult waarnemen, zo zult u ook Mijn huis richten, en
ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder hen,
die hier staan.’ Openbaring 3:21; Zacharía 3:7.” –Testimonies for the
Church, vol. 6, blz. 298.
_____

22e Les

Sabbat 30 mei 2020
Sabbatbegin 21.47 u.  21.49 u.

Overwinning over verzoeking
“Na de doop van Jezus in de Jordaan werd Hij van de Geest weggeleid in
de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. De Heilige Geest had
Hem voorbereid op dat bijzondere toneel van zware verzoekingen. Veertig
dagen lang werd Hij door satan verzocht, en gedurende die dagen at Hij
niets. Alles rondom Hem was onaangenaam, zo zeer, dat de menselijke
natuur ervoor terug zou schrikken. Hij was met de wilde dieren, en de
duivel, in een woeste, eenzame plaats. Gods Zoon was bleek en uitgeteerd
door het vasten en lijden. Maar Zijn loopbaan was Hem aangewezen, en Hij
moest het werk voleinden, dat Hij gekomen was om te doen.” –Eerste
geschriften, blz. 180.
ZONDAG

Verzoekingen op de meest basale niveaus
1.

Hoeveel dagen heeft Jezus gevast in de woestijn? Met welk doel
ging Hij daarheen? Lukas 4:1, 2; Markus 1:12, 13.
Lukas 4:1, 2 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de
Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij
veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die
dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.

58

Markus 1:12, 13 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.
En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door
de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.
“Toen Jezus in de woestijn werd geleid om verzocht te worden, werd
Hij geleid door de Geest van God. Hij daagde de verzoeking niet uit.
Hij ging naar de woestijn om alleen te zijn, om na te denken over Zijn
zending en Zijn werk. Door vasten en gebed moest Hij Zich sterken
voor het met bloed bevlekte pad dat Hij moest gaan. Maar satan wist,
dat de Heiland naar de woestijn was gegaan en hij meende, dat dit de
beste gelegenheid was om Hem te benaderen.” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 84.
MAANDAG

Eetlust
2.

Welke twijfel probeerde de duivel in Jezus’ gedachten te zaaien?
Wat hoopte hij te bereiken, nu Jezus hongerig en zwak was na het
lange vasten dat Hij had doorgemaakt om Zich voor te bereiden
op Zijn missie om de mensheid te redden? Matthéüs 4:3.
Matthéüs 4:3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods
Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
“Satan trok partij van het lijden van de Zoon van God, en maakte zich
klaar om Hem aan te vallen met menigerlei verzoekingen, in de hoop,
dat hij de overwinning over Hem behalen zou, omdat Hij Zichzelf
vernederd had als een mens. Satan kwam met deze verzoeking:
‘Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden.’ Hij
verzocht Jezus om Zich te verwaardigen, hem een bewijs te geven, dat
Hij de Messias was, door Zijn Goddelijke kracht uit te oefenen. [...]
Satan trachtte in een twistgesprek met Jezus te geraken of Hij de
Zoon van God was of niet. Hij doelde op Zijn zwakke, lijdende
staat, en beweerde pochende, dat hij sterker was dan Jezus. Maar het
woord uit de hemel gesproken, ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in
dewelke Ik Mijn welbehagen heb,’ was voldoende om Jezus te
steunen in al Zijn lijden. Ik zag dat Christus niets behoefde te doen
om satan van Zijn macht te overtuigen, of om Hem te bewijzen dat
Hij de Heiland van de wereld was. Satan had bewijs genoeg van de
verheven betrekking en het gezag van de Zoon van God. Zijn onwil
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om zich te buigen voor het gezag van Christus, had hem buiten de
hemel gesloten.” –Eerste geschriften, blz. 180, 181.
DINSDAG

3.

Hoe liet Jezus’ antwoord zien dat het leven van niemand vereist
om te doen wat de verzoeker vraagt? Welk voedsel is nodig voor
het geestelijke, eeuwige leven? Matthéüs 4:4; Deuteronomium
8:3; Johannes 4:34; 6:51.
Matthéüs 4:4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De
mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de
mond van God komt.
Deuteronomium 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden
en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet
gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de
HEERE komt.
Johannes 4:34; 6:51 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de
wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. [...] Ik
ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand
van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik
geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
“Hij zei tegen satan dat om het leven te verlengen, gehoorzaamheid
aan Gods geboden belangrijker was dan tijdelijk voedsel. Een weg te
volgen die afdwaalde van Gods plannen, al was het ook maar in het
geringste, zou erger zijn dan honger of dood.” –Bijbelkommentaar,
blz. 310.
“Toen Christus de beproeving op het punt van eetlust doormaakte,
stond Hij niet in het prachtige Eden, zoals Adam, met het licht en de
liefde van God zichtbaar in alles waarop Zijn oog rustte. Hij bevond
Zich daarentegen in een dorre, verlaten woestijn, omringd door
wilde beesten. Alles om Hem heen was zo weerzinwekkend, dat de
menselijke natuur geneigd zou zijn ineen te krimpen. In deze
omstandigheden vastte Hij veertig dagen en veertig nachten, ‘en at
gans [=geheel] niet in die dagen’. Lukas 4:2. Hij was uitgeteerd door
het lange vasten en voelde een intens gevoel van honger. Zijn
gezicht was inderdaad erger ontsierd dan dat van mensenzonen.
Christus begon op deze manier Zijn leven van conflicten, om de
machtige vijand te overwinnen door de beproeving te doorstaan
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waarin Adam faalde. Door deze beproeving te doorstaan kon Hij de
macht van satan breken en het mensenras verlossen van de schande
van de val.” –Selected Messages, boek 1, blz 272.
WOENSDAG

Aanmatiging
4.

Aan welk risico werd Jezus blootgesteld bij de tweede verzoeking?
Brood is misschien noodzakelijk voor het fysieke leven, maar wat
zou de waarde zijn van het springen van het hoogste punt van de
tempel? Matthéüs 4:5, 6.
Matthéüs 4:5, 6 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad
en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen
Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden,
want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal
geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet
niet misschien aan een steen stoot.
“Om zijn macht te tonen voerde satan Jezus naar Jeruzalem, en stelde
hem op de tinne des tempels, en verzocht Hem daar om een bewijs te
geven, dat Hij de Zoon van God was, door Zich neder te werpen van
die duizelingwekkende hoogte. [...] Satan wilde er Jezus toe brengen
om partij te trekken van de barmhartigheid van Zijn Vader, en Zijn
leven te wagen vóór Zijn zending volbracht was. Hij had gehoopt dat
het verlossingsplan in duigen zou vallen; maar het plan was te goed
beraamd dat satan het zou kunnen doen mislukken of schaden.
... Christenen... moeten niet gevoelen dat zij recht hebben om tot de
Heer te roepen om Zijn macht te tonen, ten einde hun een overwinning te doen behalen over hun vijanden, tenzij God hierdoor direct eer
bewezen en Hij erdoor verheerlijkt wordt. Wanneer Jezus Zich van de
tinnen van de tempel had geworpen, zou het Zijn Vader niet hebben
verheerlijkt; want niemand zou getuige geweest zijn van de daad,
behalve satan en de engelen Gods. En het zou de Heer verzoeken zijn
geweest om Zijn macht te tonen ten aanschouwen van Zijn bitterste
vijand. Het zou toegeven geweest zijn aan één die Hij was gekomen
om te overwinnen.” –Eerste geschriften, blz. 181, 182.
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5.

Wat voor daad zou dit werkelijk zijn, als we kijken naar het antwoord van Jezus? Wat kan men verwachten, als men opzettelijk
iets doet wat onverstandig of gevaarlijk is? Matthéüs 4:7; Psalm
91:10-12.
Matthéüs 4:7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U
zult de Heere, uw God, niet verzoeken.
Psalm 91:10-12 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw
tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u
bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u
uw voet aan geen steen stoot.
“Jezus wilde Zich niet in gevaar begeven om de duivel een plezier te
doen. Maar hoevelen in deze tijd kunnen weerstand bieden aan een
uitdaging?” –Bijbelkommentaar, blz. 310.
“Satan heeft vaak succes in het brengen tot aanmatiging, wanneer
hij er niet in geslaagd is wantrouwen te wekken. Als hij ons ertoe
kan brengen om ons onnodig in verzoeking te begeven, weet hij bij
voorbaat dat hij succes heeft. God zal iedereen die op het pad van
gehoorzaamheid gaat, bewaren. Maar afwijken van die weg betekent
zich begeven op satans terrein. Dan zullen wij zeker vallen. De
Heiland heeft ons gezegd: ‘Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking
komt.’ (Markus 14:38)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 96.
“Christus was vastberaden. Oh! Waar zou de redding van het mensenras nu zijn als Christus net zo zwak in morele kracht had geweest als
de mens? Geen wonder dat de hemel met vreugde werd vervuld, toen
de gevallen aanvoerder de wildernis van beproeving verliet, een overwonnen vijand. Christus heeft de macht van Zijn Vader om Zijn
goddelijke genade en kracht aan de mens te geven – waardoor we
door Zijn naam kunnen overwinnen. Er zijn maar weinig belijdende
volgelingen van Christus die ervoor kiezen om met Hem samen te
werken in het weerstaan van de verleidingen van satan, zoals Hij ze
weerstond en overwon.” –Confrontation, blz. 63.
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VRIJDAG

Rijkdom, glorie, macht en valse aanbidding
6.

Welke zwakte van de menselijke natuur gebruikte de verleider
om de Zoon van God hem te laten aanbidden, zodat Hij een van
zijn onderdanen zou worden? Matthéüs 4:8, 9.
Matthéüs 4:8, 9 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer
hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met
hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U
knielt en mij aanbidt.
“Deze laatste verzoeking was de meest verleidelijke van de drie. Satan
wist dat het leven van Christus vol van verdriet, ontbering en strijd
moest zijn. En hij dacht dat hij hiervan kon profiteren door Christus om
te kopen om Zijn integriteit op te geven. Satan bracht al zijn kracht in
deze laatste verzoeking, want deze laatste poging bepaalde zijn lot en
wie de overwinnaar zou worden. Hij eiste de wereld op als zijn
heerschappij en hij was de vorst van de machten in de lucht....
Hij vertelde Christus dat Hij de bezitter kon worden van de wereldse
koninkrijken zonder lijden of gevaar van Zijn kant. Satan belooft zijn
scepter en heerschappij over te dragen, en Christus zal de rechtmatige
heerser zijn voor één gunst van Hem. Het enige dat hij in ruil vereiste
voor het overdragen van de wereldse koninkrijken die op dat moment
aan Hem getoond werden, is dat Christus hem een eerbetoon zal brengen zoals aan een meerdere.” –Selected Messages, boek 1, blz. 286.

SABBAT

7.

Wat was belangrijker voor Jezus, de aardse koninkrijken of het
koninkrijk van God? Als de mens het verlangen naar aardse rijkdom en heerlijkheid door zijn gedachten laat schieten, van wie
maakt hij zichzelf dan een dienaar? Matthéüs 4:10, 11; 6:33;
Romeinen 6:16.
Matthéüs 4:10, 11; 6:33 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan,
want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem
alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen
en dienden Hem. [...] Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
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Romeinen 6:16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot
gerechtigheid?
“Deze aanmatigende godslastering en belediging van Jehova wekte de
verontwaardiging van Christus en bracht Hem ertoe Zijn goddelijk
gezag uit te oefenen; Hij gebood satan op gezaghebbende en waardige
wijze op te houden. Hier verklaarde satan in zijn trots en arrogantie
dat hij de rechtmatige en blijvende heerser van de wereld, de bezitter
van al haar heerlijkheid was, alsof hij de wereld en alle rijkdommen
en heerlijkheid daarop had geschapen. [...] Hij zei Jezus dat hij zijn
aanspraken op het bezit van de aarde wilde prijsgeven. Satan wist dat
zijn macht beperkt was en tenslotte zou worden weggenomen als het
verlossingsplan uitgevoerd zou worden. Hij wist dat zijn macht tenslotte zou eindigen en dat hij vernietigd zou worden als Jezus zou
sterven om de mensen te redden. Het was daarom zijn weldoordacht
plan om de voltooiing van het grote werk, dat door de Zoon van God
was begonnen, zo mogelijk te verhinderen. Als het plan voor de
verslossing van de mens zou falen, zou hij het koninkrijk waarop hij
toen aanspraak maakte, behouden.” –Bijbelkommentaar, blz 371.
Voor verdere studie
“De overwinning van Christus was even volkomen als de nederlaag van
Adam was geweest. Zo kunnen ook wij weerstand bieden aan de verzoeking en satan dwingen heen te gaan. Jezus heeft de overwinning behaald
door in God te geloven en Zich aan Hem te onderwerpen. Door de apostel
zegt Hij tot ons: ‘Onderwerpt u dus aan God maar biedt weerstand aan de
duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.’
Jakobus 4:7, 8. Uit eigen kracht kunnen wij ons niet van de verzoeker
verlossen. Hij heeft de mensheid overwonnen. Als wij in eigen kracht
stand willen houden, zullen we ten prooi vallen aan zijn listen; maar ‘de
Naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is
onaantastbaar’. Spreuken 18:10. Satan beeft en vlucht voor de zwakste
ziel die zijn toevlucht neemt tot die machtige Naam.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 98.
_____
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23e Les

Sabbat 6 juni 2020
Sabbatbegin 21.55 u.  21.56 u.

Het drinken van de bittere beker
“Het ontzagwekkende ogenblik was aangebroken – het moment waarin over
het lot van de wereld zou worden beslist. Het lot van het mensdom hing in
de waagschaal. Zelfs nu nog zou Christus kunnen weigeren te drinken van
de beker, bestemd voor de zondige mens. Het was nog niet te laat. Hij kon
het bloedige zweet van Zijn gelaat afwissen en de mens overlaten om aan
zijn zonden te gronde te gaan. Hij had kunnen zeggen: Laat de zondaar de
straf van zijn overtreding dragen. Ik ga terug naar Mijn Vader. Zal Gods
Zoon de bittere beker van vernedering en zielestrijd drinken? Zal de onschuldige de gevolgen ondergaan van de vloek der zonde om de schuldige te
redden? Bevend komen van de bleke lippen van Jezus de woorden: ‘Mijn
Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan tenzij Ik die drinke, Uw wil
geschiede.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 574, 575.
ZONDAG

De zonde van de wereld dragen
1.

Waar ging Jezus heen met Zijn discipelen toen het uur van Zijn
grootste lijden naderde? Matthéüs 26:36, 37.
Matthéüs 26:36, 37 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die
Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl
Ik daar ga bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs
met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden.
“… Bij het naderen van Getsémané werd Hij opmerkelijk stil. Hij had
dikwijls deze plaats bezocht om er te bidden en te mediteren, maar
nooit was Zijn hart zo vol droefheid geweest als op deze avond van Zijn
laatste zielestrijd. [...] Nu echter scheen Hij buiten het licht van Gods
versterkende tegenwoordigheid te zijn gesloten. Nu werd Hij tot de
overtreders gerekend. Hij moest de zonde van de gevallen mensheid
dragen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 570.
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MAANDAG

2.

Wat vroeg de Verlosser aan Zijn discipelen te doen, toen Hij de
last van de zonde van de gevallen mensheid op Zich voelde
drukken? Wat bedoelde Hij toen Hij hen vroeg om met Hem
waakzaam te zijn? Matthéüs 26:38; 2 Korinthe 5:21.
Matthéüs 26:38 Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd,
tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij.
2 Korinthe 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij
voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid
van God in Hem.
“De ongerechtigheid van ons allen moest gelegd worden op Hem, die
geen zonde gekend heeft. Voor Hem is de zonde zo verschrikkelijk, het
gewicht van de schuld die Hij moet dragen is zó zwaar dat Hij ertoe
komt te vrezen dat deze Hem voor altijd zal scheiden van de liefde van
Zijn Vader. In het besef hoe verschrikkelijk Gods toorn tegen de zonde
is, roept Hij uit: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe’. [...]
Zij hadden meer dan eens de nacht met Hem in afzondering doorgebracht. Bij deze gelegenheden gingen zij na enige tijd te hebben
gewaakt en gebeden, ongestoord slapen op korte afstand van hun
Meester, tot Hij hen in de vroege morgen wekte om weer aan het werk
te gaan. Nu echter wilde Hij samen met hen de nacht doorbrengen in
gebed. Toch kon Hij niet verdragen dat zelfs zij getuigen zouden zijn
van de zielestrijd die Hij zou moeten doorstaan. ‘Blijft hier,’ zei Hij,
‘en waakt met Mij.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 570, 571.
“Christus stond nu met een andere houding dan Hij ooit tevoren
gedaan had. Tot nu toe stond Hij als een Middelaar voor anderen; nu
verlangt Hij naar een Middelaar voor Zichzelf. Zou Zijn menselijke
natuur de druk kunnen verdragen?” –Christ Triumphant, blz. 267.

DINSDAG

3.

Wat vroeg Jezus aan Zijn Vader met het gewicht van de zonde op
Hem en het lijden aan het kruis in het vooruitzicht? Wat zouden
de gevolgen zijn geweest voor de mensheid als Jezus de beker van
pijn en lijden niet gedronken had? Matthéüs 26:39; Markus
14:35, 36; Johannes 6:38.
Matthéüs 26:39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich
met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat
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deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar
zoals U wilt.
Markus 14:35, 36 En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich
ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou
gaan. En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem
deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
Johannes 6:38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik
Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.
“Toen Christus voelde hoe de eenheid met de Vader werd verbroken,
vreesde Hij dat Hij als mens in de naderende strijd met de machten
van de duisternis geen stand zou kunnen houden. [...] Nu was de verzoeker voor de laatste vreselijke strijd gekomen. Hierop had hij zich
in de drie jaren van Christus’ werk voorbereid. Bij hem stond alles op
het spel. [...]
Het sneed Hem door de ziel dat zij die Hij wilde redden, van wie Hij
zoveel hield, zouden deelnemen aan de plannen van satan. De strijd
was verschrikkelijk. Ze omvatte de schuld van Zijn volk, van Zijn
aanklagers en Zijn verrader, de schuld van een wereld, die verdorven
was. De zonden van de mensen drukten zwaar op Christus en het
gevoel van Gods toorn tegen de zonde vernietigde Zijn leven.
Zie hoe Hij nadenkt over de prijs die voor de mens moet worden
betaald. In Zijn zielestrijd klemt Hij Zich vast aan de koude grond
alsof Hij wil verhinderen dat Hij nog verder van God zal worden
gescheiden. [...] Van Zijn bleke lippen komt de bittere kreet: ‘Mijn
Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan.’
Zelfs nu voegt Hij eraan toe: ‘Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij
wilt.’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 571, 572.
WOENSDAG

Waak en bid
4.

Wat herhaalde Jezus tegen Petrus toen hij en de andere discipelen
door vermoeidheid en slaap overweldigd waren? Wat gebeurt er
met iedereen die – vanwege het zwakke vlees – niet vecht om
Christus in het middelpunt van zijn leven te laten zijn? Matthéüs
26:40, 41; Romeinen 7:23.
Matthéüs 26:40, 41 En Hij kwam bij de discipelen en trof hen
slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij
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waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is
wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Romeinen 7:23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen
de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt
van de wet van de zonde, die in mijn leden is.
“Het menselijk hart hunkert naar medeleven in het lijden. Christus
voelde dit verlangen tot in het diepst van Zijn wezen. In Zijn grote
zielestrijd naderde Hij Zijn discipelen met het brandend verlangen
enkele woorden van troost te horen van hen die Hij zo vaak had
gezegend en getroost, die Hij had beschermd in verdriet en verslagenheid. Hij die altijd woorden van sympathie had gehad voor hen, leed
nu een bovenmenselijke zielestrijd en Hij wilde graag weten of zij
voor Hem en voor zichzelf baden. Hoe duister scheen de kwaadaardigheid van de zonde! De verzoeking om het mensdom de gevolgen
van zijn eigen zonde te laten dragen, terwijl Hij onschuldig stond in
Gods oog, was vreselijk. Als Hij maar wist dat Zijn discipelen dit
begrepen en op prijs stelden, zou dat Hem sterken.
Met moeite stond Hij op en wankelde naar de plaats waar Hij Zijn
metgezellen had achtergelaten. Maar Hij vond hen slapende. Als Hij
hen biddende had gevonden, zou Hem dat gesterkt hebben. Als zij
hulp bij God hadden gezocht, opdat satanische invloeden hen niet
zouden overwinnen, zou Hij door hun standvastig geloof gesterkt zijn
geworden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 572, 573.
DONDERDAG

5.

Waarom konden de discipelen niet wakker blijven en bidden dat
de Vader Jezus de kracht gaf die Hij nodig had om de komende
test te doorstaan? Hoe hevig was de zielsangst van Gods Zoon?
Matthéüs 26:42, 43; Markus 14:40.
Matthéüs 26:42, 43 Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en
bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan
zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. En toen Hij bij
hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren
zwaar geworden.
Markus 14:40 En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend
aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij
Hem moesten antwoorden.
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“Het was niet hun bedoeling hun Heer alleen te laten, maar zij
schenen verlamd te zijn door een verdoving die zij hadden kunnen
afschudden als zij waren blijven bidden. Zij zagen niet de noodzaak
in van te waken en ernstig te bidden om aan de verzoeking weerstand te bieden. [...]
Opnieuw werd Gods Zoon door bovenmenselijke zielsangst aangegrepen en uitgeput en verzwakt wankelde Hij terug naar de plaats waar
Hij had gestreden. Zijn lijden was nu nog zwaarder. Terwijl Hij door
zielsangst werd aangegrepen, ‘werd Zijn zweet als bloeddruppels die
op de aarde vielen.’ [...] Nu was Hij als een riet dat door de woede van
de storm platgeslagen is.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 573, 574.
VRIJDAG

De wil van de Vader aanvaarden
6.

Hoe vaak bad Jezus het gebed van onderwerping tot Zijn Vader,
terwijl de discipelen zich totaal niet bewust waren van Zijn ongelooflijke zielsangst toen Hij de zonden van de mensheid droeg?
Matthéüs 26:44.
Matthéüs 26:44 En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad
voor de derde keer met dezelfde woorden.
“Driemaal heeft Hij dat gebed gesproken. Driemaal is de mens in
Hem teruggedeinsd voor dat laatste kronende offer. Maar nu verrijst
de geschiedenis van het mensdom voor de Verlosser van der wereld.
Hij ziet dat de overtreders van de wet moeten vergaan als zij aan
zichzelf worden overgelaten. Hij ziet de hulpeloosheid van de mens.
Hij ziet de macht van de zonde. [...] Hij heeft de hemel verlaten waar
reinheid, geluk en heerlijkheid heersen, om het ene verloren schaap,
de ene wereld die door zonde is gevallen, te redden. Hij wil Zich
niet van Zijn zending laten afhouden. Hij zal de verzoening worden
van een mensdom dat de zonde heeft gewild. Zijn bede kent nu
slechts één onderwerping: ‘Indien deze beker niet kan voorbijgaan
tenzij dan dat Ik die drinke, Uw wil geschiede.’ ” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 575.
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SABBAT

7.

Hoe ver ging Jezus om Zijn gewilligheid te tonen om Zijn Vaders
wil uit te voeren? Welke grote les kan iedereen van Zijn zeer pijnlijke ervaring in Gethsémané leren? Lukas 22:43, 44; Matthéüs
26:45, 46; Filippensen 2:8; Hebreeën 5:7.
Lukas 22:43, 44 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die
Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te
vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde
neervielen.
Matthéüs 26:45, 46 Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen
hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat
de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars.
Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.
Filippensen 2:8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij
Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de
kruisdood.
Hebreeën 5:7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid
geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem
Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
“ ‘En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd
gelijk grote druppels bloed, die op de aarde afliepen.’ ‘En van Hem
werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte.’ Het conflict
is voorbij; Jezus stemde erin toe om Zijn Vader te gehoorzamen door
Zijn wil te doen en Zijn vloek te dragen, het gevolg van de overtreding van de mensheid. Hij was gehoorzaam tot in de dood, zelfs de
dood van het kruis. Dit had te maken met de ongehoorzaamheid van
Adam en wat de gehoorzaamheid van de Zoon van God voor ons
betekent....” –Christ Triumphant, blz. 24.
“Christus gaf Zichzelf gewillig en blijmoedig om de wil van God uit
te voeren. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, zelfs tot de kruisdood. Vinden wij het dan moeilijk om onszelf te verloochenen?
Schrikken wij er dan voor terug om te delen in Zijn lijden? Zijn dood
zou elke vezel van ons wezen moeten raken, zodat wij gewillig zijn
om aan Zijn werk alles wat we hebben en zijn te wijden. Onze harten
dienen gevuld te zijn met liefde als we denken aan wat Hij voor ons
gedaan heeft.” –Counsels on Stewardship, blz. 302 [Zie ook:
Boodschappen voor jonge mensen, blz. 297].
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Voor verdere studie
“Denk aan wat Christus heeft bewerkstelligd gedurende Zijn aardse dienstwerk. Hoe ernstig, hoe onvermoeibaar waren Zijn inspanningen! Hij stond
niets toe om Hem af te leiden van het werk dat Hij gekregen had. Volgen
wij in Zijn voetstappen? Hij gaf alles op om Gods plan van genade voor het
gevallen geslacht uit te voeren. In het vervullen van het hemelse doel werd
Hij gehoorzaam tot in de dood, zelfs de dood aan het kruis.... Hij worstelde
met verleiding, en overwon voor ons. De Zoon van God, puur en onbezoedeld, droeg de straf voor de overtreding en ontving de doodslag, die bevrijding aan de mensheid bracht.” –The Colporteur Evangelist, blz. 38.
_____

24e Les

Sabbat 13 juni 2020
Sabbatbegin 22.00 u.  22.01 u.

Strijden voor het geloof
“Gedurende meer dan drie jaren was Efeze het middelpunt van Paulus’
werkzaamheden. Een bloeiende gemeente was hier tot stand gekomen, en
vanuit deze stad breidde het evangelie zich uit over de provincie Asia,
zowel onder Joden als onder heidenen. [...] Demetrius had in zijn toespraak
gezegd dat hun beroep in gevaar was. Deze woorden betroffen de werkelijke oorzaak tot het oproer te Efeze en tevens de oorzaak van vele vervolgingen die de apostelen bij hun arbeid hadden te verduren. Demetrius en
zijn vakgenoten zagen dat door de prediking en de verspreiding van het
evangelie, het werk van de beeldjesfabricage in gevaar was gebracht. Het
inkomen van de heidense priesters en handwerkslieden stond op het spel.
Om deze oorzaak verwekten zij tegen Paulus de meest bittere tegenstand.”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 212, 217.
ZONDAG

De krachtigste, levensveranderende boodschap
1.

Wat vertelt de heilige Schrift over de voortgang van het evangelie
in de beroemde stad Éfeze, in Klein-Azië? Handelingen 19:17-20.
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Handelingen 19:17-20 En dit werd bij allen bekend, zowel bij de
Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel
hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En
velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en
bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden,
brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op
vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de Heere met
kracht toe en werd steeds sterker.
“Toen de Efeziërs zich bekeerden, veranderde dat hun gewoontes en
gebruiken. Overtuigd door de Geest, gingen ze krachtdadig aan de slag,
en legden alle mysteries van hun toverij bloot. Ze kwamen, beleden en
lieten zien wat ze gedaan hadden. Ze waren heilig verontwaardigd,
omdat ze zoveel eerbied hadden bewezen aan toverij, en omdat ze
zoveel waarde hadden gehecht aan boeken, waarin volgens de regels
van satanische listen de methodes stonden vermeld, hoe je aan toverij
kon doen. Ze waren vastbesloten, de boze niet langer te dienen en
brachten hun kostbare boeken en verbrandden die in het openbaar. Zo
toonden ze hun oprechte bekering tot God....” –Boodschappen voor
jonge mensen, blz. 259.
MAANDAG

2.

Welke toespraak hield Demetrius tot zijn mede-vervaardigers
van beeldjes van Diana (Artemis)? Welk ander argument ten
gunste van Diana bracht hij naar voren om de haat van het volk
te wekken tegen Paulus en de boodschap die hij predikte?
Handelingen 19:24-27.
Handelingen 19:24-27 Want iemand van wie de naam Demetrius
was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte,
verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep
hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten, en zei:
Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen.
En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in
Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft
van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt
worden geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons
beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote
godin Artemis als niets beschouwd zal worden, en dat ook de groot-
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heid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de wereld
eer bewijst.
“Er bestond bovendien nog een andere reden tot ontevredenheid. Er
was te Efeze door de vervaardiging en verkoop van tempeltjes en
beeldjes, gemaakt naar het voorbeeld van de tempel en het beeld van
Artemis, een uitgebreide en winstgevende handel ontstaan. Degenen
die bij deze industrie geïnteresseerd waren, zagen hun inkomsten verminderen, en allen waren het erover eens dat deze ongewenste verandering aan het werk van Paulus moest worden toegeschreven.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 215.
DINSDAG

3.

Welk verschrikkelijk effect had deze zeer beschuldigende toespraak op de toehoorders en de hele stad? Handelingen 19:28, 29.
Handelingen 19:28, 29 Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld
van woede en schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs! En
heel de stad raakte in opschudding; ze stormden eensgezind naar
het theater, waarbij ze Gajus en Aristarchus meesleurden,
Macedoniërs, reisgenoten van Paulus.
“Een verslag van deze toespraak was spoedig verspreid, ‘De stad
werd een en al verwarring’. Men zocht naar Paulus, maar de apostel
was nergens te vinden. Zijn broeders, van het gevaar in kennis
gesteld, hadden hem zo snel mogelijk van die plaats verwijderd.
Engelen van God waren gezonden om de apostel te beveiligen; zijn
tijd om een martelaarsdood te sterven, was nog niet gekomen.
Toen zij er niet in slaagden de persoon te ontdekken die de oorzaak
was van hun woede, greep het gepeupel ‘Gajus en Aristarchus,
Macedonische reisgenoten van Paulus’ en met dezen stormden zij als
één man naar het theater.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 215.

WOENSDAG

Bescherming voor Gods dienaar
4.

Wat was Paulus’ verlangen toen de mensen het theater binnenstroomden? Maar wat adviseerden zijn vrienden, zodat zijn
leven niet in gevaar zou komen? Handelingen 19:30, 31.
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Handelingen 19:30, 31 En toen Paulus zich onder het volk wilde
begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommigen van
de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, stuurden iemand
naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te
begeven.
“Paulus’ schuilplaats was niet ver verwijderd, en weldra vernam hij van
het gevaar waarin zijn geliefde broeders verkeerden. Niet denkend aan
eigen veiligheid, wilde hij dadelijk naar het theater gaan, om de oproerkraaiers toe te spreken. Maar ‘de discipelen lieten hem dit niet toe’.
Gajus en Aristarchus waren niet de prooi die het volk zocht. Er was
voor hen geen wezenlijk gevaar te duchten. Maar als men het bleke,
bekommerde gelaat van de apostel zou zien, dan zouden de laagste
hartstochten van het gepeupel terstond oplaaien, en er zou menselijkerwijze niet de geringste mogelijkheid bestaan om zijn leven te redden.
Paulus was nog steeds verlangend om tegenover de menigte de waarheid te verdedigen. Maar hij werd uiteindelijk door een waarschuwing
vanuit het theater van zijn voornemen weerhouden. ‘Enigen van de
oversten van Asia, die hem welgezind waren, zonden hem de waarschuwing, zich niet in het theater te wagen.’ ” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 216.
DONDERDAG

5.

Wat kan worden verwacht als een mensenmassa allemaal
verschillende dingen begint te schreeuwen? Wat hebben zij – in
dit geval – hoe dan ook geprezen? Handelingen 19:32-34.
Handelingen 19:32-34 De één nu riep dit en de ander wat anders,
want de vergadering was verward en de meesten wisten niet
waarom zij bijeengekomen waren. En men liet Alexander uit de
menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich
tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat hij een
Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang:
Groot is de Artemis van de Efeziërs!
“Het tumult in het theater nam nog voortdurend toe. ‘Nu riep de een
dit, de ander dat, want de volksvergadering was verward en de
meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren’. Het
feit dat Paulus en zijn metgezellen van Hebreeuwse afkomst waren,
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wekte in de Joden het verlangen om duidelijk te tonen dat zij met
hem en zijn werk niet sympathiseerden. Daarom brachten ze iemand
uit hun eigen midden naar voren om de zaak voor het volk te
brengen. De spreker die gekozen werd, was Alexander, een der
handwerkslieden, een koperslager van wie Paulus later vermeldt, dat
deze hem veel kwaad heeft berokkend.’ (2 Timótheüs 4:14)
Alexander was een man van grote bekwaamheid en hij wendde al
zijn energie aan om de woede van het volk, die uitsluitend tegen
Paulus en zijn metgezellen was gericht, te keren. Maar de menigte
die bemerkte dat hij een Jood was, stelde hem terzijde en ‘er ging
één geroep van allen op, wel twee uren lang: Groot is de Artemis
der Efeziërs!’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 216.
VRIJDAG

6.

Wie moest de mensen aanspreken om hen te kalmeren en rationeler te laten denken? Welke gezond verstand beredenering bracht
de menigte tot kalmte? Handelingen 19:35-40.
Handelingen 19:35-40 En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet
weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote
godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat
dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft
en niets ondoordachts doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht,
die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus
Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben: er worden
rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij dan een
aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets
verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden.
Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er
vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren
waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat
hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan.
“Louter door uitputting staakten zij ten slotte dit geroep, en er trad
een ogenblik van stilte in. Toen nam de secretaris van de stad de
aandacht van de menigte in beslag, en uit hoofde van zijn ambt
verkreeg hij gehoor. Hij pakte hen aan met hun eigen argumenten,
en toonde aan dat er geen reden tot oproer bestond. Hij deed een
beroep op hun verstand.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 216.
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SABBAT

Enorm tumult gevolgd door overwinning
7.

Wat schreef de apostel Paulus later over wat er in Éfeze was
gebeurd? Hoe zegende de Heer hem, ondanks het grote tumult
dat tegen hem was opgewekt? 1 Korinthe 15:32, 57, 58.
1 Korinthe 15:32, 57, 58 Als ik, naar de mens gesproken, tegen
wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor
mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten
en drinken, want morgen sterven wij. [...] Maar God zij dank, Die
ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom,
mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd
overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw
inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
“De beslissing van de secretaris en van anderen die eervolle posities
bekleedden, had Paulus voor het volk verklaard als onschuldig aan
enige onwettige handeling. Dit beduidde opnieuw een triomf van het
christendom over overtreding en bijgeloof. God had een groot
magistraat naar voren geschoven om Zijn apostel te rechtvaardigen en
het oproerige gepeupel in bedwang te houden. Paulus’ hart was met
dankbaarheid jegens God vervuld, dat zijn leven gespaard was
gebleven, en dat het christendom door het oproer te Efeze niet in
diskrediet was gebracht.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 217.

Voor verdere studie
“ ‘Nadat nu de opschudding was bedaard, riep Paulus de discipelen tot zich
en sprak hen bemoedigend toe. Daarop nam hij afscheid en begaf zich op
reis naar Macedonië’. Op deze reis werd hij vergezeld door twee trouwe
broeders uit Efeze: Tychicus en Trophimus. Paulus’ werkzaamheden te
Efeze waren voleindigd. Zijn diensttijd aldaar was een periode geweest van
gestage arbeid, veel beproevingen en felle zielsangst. Hij had de mensen in
het openbaar en gaande van huis tot huis onderwezen, en onder veel tranen
had hij hen onderwezen en gewaarschuwd. Aanhoudend ondervond hij
tegenstand van de Joden, die geen gelegenheid lieten voorbijgaan om de
openbare mening tegen hem op te zetten.
En terwijl hij aldus met tegenstand had te kampen, stuwde Paulus met
onvermoeide ijver het evangeliewerk vooruit, en waakte hij over de
belangen van een in het geloof nog jonge gemeente, terwijl de zware
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verantwoordelijkheid voor alle gemeenten op hem drukte.” –Van Jeruzalem
tot Rome, blz. 217.
_____

25e Les

Sabbat 20 juni 2020
Sabbatbegin 22.03 u.  22.04 u.

In gevaar temidden van broeders
“Satan werkt onophoudelijk door zijn handlangers om degenen die door God
zijn uitgekozen om een groot en goed werk tot stand te brengen, te
ontmoedigen en teniet te doen. Zij zijn wellicht bereid zelfs hun leven voor
de vooruitgang van de zaak van Christus te offeren, maar de aartsbedrieger
zal hun broeders aangaande hen tot twijfel suggereren, en wanneer deze
twijfel gekoesterd wordt, zal daardoor het vertrouwen in de rechtschapenheid
van hun karakter ondermijnd worden en hun bruikbaarheid beperkt. Maar al
te vaak gelukt het hem, hen door hun eigen broeders zoveel harteleed te
berokkenen, dat God in Zijn barmhartigheid ingrijpt door Zijn vervolgde
dienaar ter ruste te leggen. Wanneer dan de handen over de levenloze borst
gevouwen liggen en de stem der waarschuwing en bemoediging is verstomd,
ontwaken de verstokten om de zegeningen waarvan zij zich beroofd hebben,
te zien en te waarderen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 304.
ZONDAG

Opschudding in de tempel over Paulus
1.

Waar ging Paulus op advies van sommige broeders heen toen hij
in Jeruzalem was? Handelingen 21:23-26.
Handelingen 21:23-26 Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben
vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u
samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij
zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er
niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat
u ook zelf de wet in acht neemt. Maar wat de heidenen betreft die
geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten
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voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht.
Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich
samen met hen, ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de
dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor
ieder van hen het offer zou worden gebracht.
“Dit was voor alle leidende broeders een voortreffelijke gelegenheid
om openlijk te bekennen dat God door Paulus had gewerkt, en dat zij
bij tijden hadden gezondigd door, naar aanleiding van de berichten
van zijn vijanden, naijver en vooroordeel in hun harten te doen
postvatten [=ontstaan]. Maar in plaats van zich aaneen te sluiten in een
poging om hem die ze verongelijkt hadden, recht te doen wedervaren,
gaven zij hem raad waaruit bleek dat zij toch de mening koesterden
dat Paulus grotendeels verantwoordelijk moest worden gehouden
voor het bestaande vooroordeel. [...] Wanneer we denken aan het grote
verlangen van Paulus om in een goede verstandhouding met zijn
broeders te arbeiden; aan zijn tederheid jegens de zwakken in het
geloof; zijn hoogachting voor de apostelen die met Christus geweest
waren, en voor Jacobus, de broeder des Heren; aan zijn wens om allen
alles te worden, voor zover hij dit doen kon zonder opoffering van
principes – als we aan dit alles denken, is het niet zo verwonderlijk
dat hij zich gedwongen voelde van zijn ferme, vastberaden koers die
hij tot dusver had gevolgd, af te wijken.” –Van Jeruzalem tot Rome,
blz. 295, 296.
MAANDAG

2.

Wat gebeurde er plotseling, toen hij daar was en niemand lastigviel? Welk tafereel volgde er toen enkele Joden uit Klein-Azië
hem daar zagen en meenden dat hij de tempel had ontheiligd?
Handelingen 21:27-30.
Handelingen 21:27-30 Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen
de Joden uit Asia hem in de tempel en brachten heel de menigte in
verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en schreeuwden: Mannen
van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal iedereen onderwijs
geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats.
Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze
heilige plaats ontheiligd. Want zij hadden eerder al de Efeziër
Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus
hem de tempel binnengebracht had. En heel de stad raakte in rep en
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roer en het volk liep te hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de
tempel uit, en de deuren werden meteen gesloten.
“Maar in plaats van het verlangde doel te bereiken, bespoedigden zijn
pogingen tot verzoening slechts de crisis, verhaastten zij zijn voorzegd lijden, en eindigden zij in een scheiding tussen hem en zijn
broeders, waardoor de gemeente beroofd werd van een van haar
sterkste pilaren, en droefheid werd gebracht over de gehele toenmalige christenheid. [...] Degenen die Paulus hadden aangeraden deze
stap te ondernemen, hadden niet het grote gevaar overwogen waaraan
hij zodoende werd blootgesteld. In dit jaargetijde bevonden zich te
Jeruzalem talrijke aanbidders uit vele landen. Toen Paulus, ter vervulling van de hem door God gegeven opdracht, het evangelie onder de
heidenen had verkondigd, had hij vele van de grootste steden der
wereld bezocht, en duizenden die uit vreemde landen waren gekomen
om te Jeruzalem het feest bij te wonen, kenden hem. Onder dezen
bevonden zich mannen wier hart met bittere haat jegens Paulus was
vervuld; en zich in de tempel te begeven ter gelegenheid van een
openbare, plechtige gelegenheid betekende voor hem zijn leven
wagen. [...] Het feit dat een afvallige het zou wagen de tempel te
ontwijden in een tijd dat duizenden uit alle delen der wereld waren
gekomen om te aanbidden, wekte de hevigste hartstochten van de
menigte op.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 296, 297.
DINSDAG

Goed gebruik maken van de gelegenheid
3.

Wie werd ermee bekend dat er in de stad een rel was losgebarsten?
Welke voorzorgsmaatregelen nam hij? Handelingen 21:31, 32.
Handelingen 21:31, 32 En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg
de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in
verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen
over honderd mee en liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu
de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan.
“ ‘En terwijl zij hem poogden te vermoorden, kwam bericht in bij de
overste der bezetting, dat geheel Jeruzalem in opschudding was.’
Claudius Lysias wist wel met welke oproerige elementen hij te doen
had, en hij ‘nam onmiddellijk soldaten en hoofdlieden, en trok op hen
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af. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus
te slaan.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 297.
WOENSDAG

4.

Welke bevelen werden onmiddellijk uitgevoerd, waardoor
Paulus een gevangene werd? Wat eiste het volk ondertussen?
Handelingen 21:33-36.
Handelingen 21:33-36 Toen kwam de overste dichterbij, greep hem
en gaf bevel hem met twee ketenen te boeien, en hij vroeg wie hij was
en wat hij gedaan had. En in de menigte riep de één dit en de ander
weer wat anders. Maar toen hij door de opschudding niets met zekerheid te weten kon komen, gaf hij bevel hem naar de kazerne te
brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij
door de soldaten gedragen moest worden vanwege het geweld van de
menigte, want de volksmenigte volgde, al schreeuwend: Weg met hem!
“Naar de Joodse wetgeving was het een misdaad die met de dood werd
gestraft, wanneer een onbesneden persoon de voorhoven van het
heiligdom betrad. Paulus was in de stad gezien in gezelschap van
Trofimus, een Efeziër, en men veronderstelde dat hij hem in de tempel
had gebracht. Dit had hij niet gedaan; en omdat hij zelf een Jood was,
was zijn binnengaan in de tempel geen daad van wetsovertreding.
Maar ofschoon de aanklacht volkomen vals was, diende ze toch om de
algemene verontwaardiging op te wekken. Toen het geschreeuw zich
door de tempelhallen verbreidde, geraakte de daar verzamelde menigte
in grote opgewondenheid. [...] De Romeinse hoofdman die onkundig
was van de oorzaak van het tumult, maar die zag dat de woede van de
menigte tegen Paulus was gericht, concludeerde dat hij een bepaalde
Egyptische oproerling moest zijn, van wie hij had gehoord, en die tot
dusver aan gevangenneming was ontkomen. [...] Terstond verhieven
vele stemmen zich in luide en toornige beschuldiging...” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 297, 298.

DONDERDAG

5.
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Wat wilde Paulus dat de overste over duizend zich zou
realiseren? Waarvoor gaf de bevelvoerder toestemming aan de
apostel, nadat hij zich gerealiseerd had dat Paulus niet de rebel
was waarvoor hij hem had aangezien? Handelingen 21:37-40.

Handelingen 21:37-40 Toen Paulus de kazerne binnengebracht zou
worden, zei hij tegen de overste: Is het mij geoorloofd iets tegen u te
zeggen? En hij zei: Kent u Grieks? Bent u dan niet de Egyptenaar die
enige tijd geleden oproer ontketende en die vierduizend gewapende
opstandelingen naar de woestijn leidde? Maar Paulus zei: Ik ben een
Joodse man uit Tarsus, een burger van een niet onbekende stad in
Cilicië. Ik vraag u: Sta mij toe het volk toe te spreken. En toen hij het
toegestaan had, gaf Paulus, staande op de trappen, het volk een wenk
met de hand. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen
toe in de Hebreeuwse taal...
“Te midden van het tumult was de apostel kalm en beheerst. Hij vertrouwde op God, en hij wist dat engelen des hemels hem omringden.
Hij was niet bereid de tempel te verlaten zonder een poging te hebben
gedaan zijn landgenoten de waarheid voor te leggen. Vlak voordat hij
de kazerne werd binnengebracht zei hij tegen de overste: ‘Mag ik u iets
zeggen? [...] ik vraag u verlof tot het volk te mogen spreken.’ [...] Het
verzoek werd ingewilligd, en ‘Paulus, boven aan de trappen staande,
wenkte het volk met zijn hand.’ Het gebaar trok hun aandacht, daar
zijn optreden respect afdwong.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 298.
VRIJDAG

6.

Met welke woorden van genegenheid richtte Paulus zich tot zijn
volksgenoten? Welke ervaring heeft hij hen onder andere verteld?
Handelingen 22:1, 6-8.
Handelingen 22:1, 6-8 Mannenbroeders en vaders, luister naar mijn
verdediging, die ik nu voor u zal uitspreken. [...] Maar het overkwam
mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus
naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde.
En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul,
Saul, waarom vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U, Heere?
En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt.
“Niemand kon de beweringen van de apostel weerleggen, daar de
feiten waarvan hij melding maakte, aan allen die nog in Jeruzalem
woonden, welbekend waren. Daarop sprak hij van zijn vroegere ijver
waarmee hij de discipelen van Christus vervolgd had, zelfs tot de
dood toe; en hij verhaalde de bijzonderheden van zijn bekering, en
vertelde zijn toehoorders hoe zijn eigen hoogmoedige hart ertoe
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gebracht werd zich voor de gekruisigde Nazarener te buigen. Indien
hij getracht had zijn tegenstanders met bewijzen te overtuigen, zouden
zij hardnekkig hebben geweigerd naar zijn woorden te luisteren; maar
het verslag van zijn geestelijke ervaring ging met een overtuigende
kracht gepaard, die hun harten voor het ogenblik scheen te vermurwen
en te sussen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 298.
SABBAT

Een wonderbaarlijke getuigenis
7.

Wat vertelde hij hen over zijn goddelijke roeping voor het ambt
van apostel? Wat kunnen we hierin zien over zijn vermogen om
elke gelegenheid aan te grijpen om het evangelie te verkondigen?
Hoe kunnen wij leren om dit te doen in onze tijd? Handelingen
22:10, 12-14.
Handelingen 22:10, 12-14 En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de
Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u
gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. [...]
En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens de
wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden,
kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder,
word weer ziende! En op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag
hem. En hij zei: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om
Zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn
mond te horen.
“Daarna poogde hij aan te tonen dat hij zijn werk onder de heidenen
niet naar eigen keuze ter hand had genomen. Zijn wens was geweest
onder zijn eigen volk te arbeiden; maar juist in hun tempel had in een
visioen Gods stem tot hem gesproken, en zijn bestemming ‘ver weg,
naar de heidenen’ gericht. [...] Gewend als zij waren om op zichzelf te
zien als het enige, door God begenadigde volk, waren zij niet bereid de
verachte heidenen te laten delen in de voorrechten die zij tot hiertoe als
hun uitzonderlijk eigendom hadden beschouwd. Hun stemmen verheffend boven de stem van de spreker uit, riepen zij: ‘Weg van de aarde
met zo iemand: want hij behoort niet te blijven leven!’ [...] In deze
donkere ure vergat de Here Zijn dienaar niet. Hij had hem beschermd
tegen de bloeddorstige menigte in de voorhoven van de tempel; [...] Hij
was met hem in de kazerne; en, in antwoord op de ernstige gebeden van
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de apostel om leiding, openbaarde Hij Zich aan Zijn trouwe getuige.”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 298, 299, 301.
Voor verdere studie
“Paulus’ hart was gevuld met een diep, blijvend gevoel van zijn verantwoordelijkheid. Hij werkte in nauwe verbondenheid met Hem die de bron
van gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid is. Hij klampte zich vast
aan het kruis van Christus als zijn enige waarborg voor succes. De liefde
van de Verlosser was de onsterfelijke beweegreden die hem in zijn conflicten met zichzelf en in zijn strijd tegen het kwaad overeind hield, terwijl hij
in dienst van Christus doorzette tegen de vijandigheid van de wereld en de
weerstand van zijn vijanden.” –Gospel Workers, blz. 61.
“De behoefte van de kerk in deze dagen vol gevaar is aan een leger van
werkers die zich evenals Paulus hebben bekwaamd tot bruikbare krachten,
met een diepgaande ervaring in de dingen van God, en vervuld met ernst en
ijver. Er is behoefte aan geheiligde, zichzelf opofferende mannen, die niet
zullen terugschrikken voor beproevingen en verantwoordelijkheid; mannen
die moedig en getrouw zijn; mannen die Christus, ‘de Hoop der heerlijkheid’
(Kolossensen 1:27), in hun hart hebben en van wie de lippen aangeraakt zijn
met heilig vuur, zodat ze het woord zullen verkondigen (2 Timótheüs 4:2).”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 371.
_____

Leest u alstublieft het zendingsbericht
van Portugal op blz. 92.

26e Les
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Sabbatbegin 22.04 u.  22.04 u.

Strijd en overwinning
“Er is strijd tussen de krachten van goed en kwaad, tussen de trouwe en
trouweloze engelen. Christus en satan zijn het niet eens en dat zullen ze ook
nooit zijn. In elke eeuw is de ware gemeente van God betrokken geweest in
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de beslissende oorlog tegen satanische vertegenwoordigers. Totdat de strijd
voorbij is, zal de worsteling tussen de slechte engelen en slechte mensen
aan de ene kant, en heilige engelen en ware gelovigen aan de andere kant,
voortduren.” –Christ Triumphant, blz. 28.
ZONDAG

Vijandigheid en strijd van begin tot einde
1.

Wat zou er – volgens het goddelijke oordeel – door de eeuwen bestaan tussen de slang en de vrouw, en tussen het zaad van de slang
en dat van de vrouw? Wat laat de wereldgeschiedenis zien?
Genesis 3:15; Daniël 11:33; Johannes 16:2, laatste gedeelte.
Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Daniël 11:33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen.
Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en
beroving – dagenlang.
Johannes 16:2b …; Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God
een dienst te bewijzen.
“Toen Adam en Eva in de hof van Eden geplaatst werden, waren ze
onschuldig en zonder zonde in volmaakte harmonie met God. Vijandschap bestond niet van nature in hun hart. Maar toen ze zondigden,
was hun natuur niet langer zonder zonde. Ze werden slecht, want ze
hadden zich aan de zijde van de gevallen tegenstander geschaard,
doordat ze juist die dingen deden, waarvan God had gezegd ze niet te
doen. Als God van Zijn kant niet tussenbeide gekomen was, dan
zouden gevallen mensen een krachtig verbond met satan tegen de
hemel gesloten hebben. Maar toen de woorden gesproken werden ‘En
Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw
zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het
de verzenen [= hiel] vermorzelen’, wist satan, hoewel hij erin geslaagd
was om menselijke wezens te laten zondigen, ... dat er een of andere
afspraak was gemaakt, waarbij de gevallen wezens op gunstige grond
geplaatst werden en hun natuur hernieuwd werd in godsvrucht. Hij
zag dat zijn daden om hen te verleiden zich tegen hem zouden keren
en dat hij daar geplaatst zou worden waar hij geen overwinnaar kon
worden....” –Christ Triumphant, blz. 28.

84

MAANDAG

2.

Welke escalatie van het conflict tussen de goede en kwade krachten kan men – volgens de Bijbelse profetie – in de nabije toekomst
verwachten? Wat zal dit tot stand brengen? Openbaring 12:17;
13:7; Markus 13:13.
Openbaring 12:17; 13:7 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, [...] En het beest werd macht gegeven om
oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem
werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
Markus 13:13 En u zult door allen gehaat worden omwille van
Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig
worden.
“De laatste gemeente zal grote beproevingen en verdrukkingen meemaken. Zij die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren,
zullen de woede van de draak en zijn scharen ondervinden. Satan telt
de wereld als zijn onderdanen; hij heeft zelfs macht over vele belijdende christenen. Maar hier staat een kleine groep die weerstand biedt
aan zijn oppergezag.” –Profeten en koningen, blz. 359.
“In de nabije toekomst zullen wij deze woorden [van Openbaring 12:17] in
vervulling zien gaan, wanneer de Protestantse kerken zich verenigen
met de wereld en met de pauselijke macht tegen hen die de geboden
bewaren. [...]
Kerk en staat treffen nu voorbereidingen voor het toekomstige conflict.
[...] Door het gehele land is het pausdom bezig zijn groot, massief stelsel
op te bouwen, in welks verborgen schuilhoeken zijn vervolgingen van
het verleden herhaald moeten worden. En de weg wordt bereid voor de
openbaring op grote schaal van die bedriegelijke wonderen, waardoor,
indien het mogelijk ware, satan zelfs de uitverkorenen zou verleiden.” –
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 155.

DINSDAG

De geestelijke aard van het conflict
3.

Wie is de vijand van de christenen? Hoe omschreef de apostel
Paulus het conflict in elke eeuw? Éfeze 6:12; 1 Timótheüs 6:12;
2 Timótheüs 4:7, 8.
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Éfeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad in de hemelse gewesten.
1 Timótheüs 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar
het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
2 Timótheüs 4:7, 8 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop
tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor
mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de
rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij,
maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.
“Verschrikkelijk is de strijd die plaatsgrijpt tussen goed en kwaad in
belangrijke centra waar boodschappers der waarheid geroepen zijn
om te arbeiden. ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers
der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden
in de lucht.’ Éfeze 6:12. Tot het eind der tijden zal er strijd zijn tussen
de gemeente Gods en degenen die onder de invloed van boze engelen
staan. [...]
De overheden en machten des hemels slaan de strijd gade die Gods
dienstknechten onder ogenschijnlijk ontmoedigende omstandigheden
voeren. Nieuwe veroveringen worden gemaakt, nieuwe eer verkregen,
als de christenen, geschaard rond de banier van hun Verlosser, de
goede strijd des geloofs blijven strijden. Alle hemelse engelen staan
ten dienste van het ootmoedige, gelovige volk Gods; en wanneer het
leger van ’s Heren arbeiders hier op aarde Zijn lofliederen zingt, stemt
het koor des hemels met hen in om God en Zijn Zoon lof toe te
kennen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 162, 116.
WOENSDAG

4.

Waar zijn de geestelijke soldaten van het leger van de Heer van
verzekerd? In wiens naam zal de strijd gevochten en gewonnen
worden? Romeinen 16:20; Openbaring 12:10, laatste gedeelte 11.
Romeinen 16:20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder
uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij
met u. Amen.
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Openbaring 12:10b, 11 … Want de aanklager van onze broeders, die
hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot
in de dood.
“God... [is] ook nu de sterkte ... van Zijn volk. We moeten geen vertrouwen stellen in vorsten, of mensen stellen in de plaats van God.
We moeten eraan denken dat mensen feilbaar zijn en kunnen dwalen,
en dat Hij, die alle macht bezit, onze vaste burcht is. In elke moeilijke
omstandigheid moeten we eraan denken, dat de slag Hem aangaat.
Zijn hulpbronnen zijn onuitputtelijk, en schijnbare onmogelijkheden
zullen de overwinning alleen maar groter maken.” –Profeten en
koningen, blz. 127.
“Dit is niet het geval in de christelijke oorlogvoering. Iedereen mag
deze race lopen, en kan zeker zijn van overwinning en onsterfelijke
eer als ze zich onderwerpen aan de voorwaarden. Paulus zegt: ‘Loopt
alzo, dat u die mag verkrijgen.’ Vervolgens legt hij de voorwaarden
uit die voor hen noodzakelijk zijn om in acht te nemen om succesvol
te zijn: ‘En een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles.’ ”
–Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 34.
“Christus heeft het voor ieder lid van het menselijk geslacht mogelijk
gemaakt, verzoeking te kunnen weerstaan. Allen die een godvruchtig
leven leiden, kunnen dezelfde overwinnen behalen die Christus heeft
behaald, door het bloed van het Lam en de woorden van hun getuigenis.” –Adviezen over dieet en voeding, blz. 164.
DONDERDAG

Goddelijke macht voor de laatste uitnodiging voor heerlijkheid.
5.

Wat zullen de dienaren van de Heer – degenen die Hem hebben
liefgehad en Hem gevolgd zijn en Zijn boodschap met kracht
gegeven hebben – spoedig ontvangen? Joël 2:28, 29; Handelingen
1:8; 2:38, laatste gedeelte, 39.
Joël 2:28, 29 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw
ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen
zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitstorten.
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Handelingen 1:8; 2:38b, 39 Maar u zult de kracht van de Heilige
Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het
uiterste van de aarde. [...] 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.
“Als deze profetie van Joël gedeeltelijk in vervulling is gegaan in de
dagen der apostelen, leven wij nu in een tijd, waarin deze nog duidelijker aan Gods volk wordt geopenbaard. Hij zal Zijn Geest over Zijn
volk uitstorten, zodat zij een licht zullen worden te midden van zedelijke duisternis, een groot licht zal naar alle delen der wereld weerkaatst worden. Het ware te wensen dat ons geloof zou toenemen,
opdat de Here machtig door Zijn volk kan werken (MS 49, 1908).”
–Bijbelkommentaar, blz. 283.
“De tijd is gekomen dat we van de Heer moeten verwachten dat Hij
grote dingen voor ons doet. Onze inspanningen mogen niet vervagen
of verzwakken. We dienen te groeien in genade en in de kennis van de
Heer. Voordat het werk wordt afgesloten en de verzegeling van Gods
volk is voltooid, zullen we de uitstorting van de Geest van God ontvangen. Engelen uit de hemel zullen in ons midden zijn. Het heden is
een tijd om geschikt te worden voor de hemel, waarbij wij in volledige
gehoorzaamheid aan alle geboden van God moeten wandelen.”
–(Brief 30, 1907) Selected Messages, boek 1, blz. 111.
VRIJDAG

6.

Wat is altijd de wens van Jezus geweest en Zijn oprechte gebed
voor Zijn volgelingen? Wat is Hij aan het voorbereiden voor
degenen die Hem liefhebben en Hem volgen in de heftige strijd
tegen de kwade machten? Johannes 17:24; 14:2, 3.
Johannes 17:24; 14:2, 3 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij
Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die
U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. [...] In het huis van Mijn Vader zijn veel
woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga
heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
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“Van zolderkamertjes, uit krotten, uit kerkers en van schavotten, uit
de bergen en woestijnen, uit de spelonken der aarde en de diepten der
zee zal Christus Zijn kinderen bijeenvergaderen. Op aarde zijn zij
verlaten, verdrukt en gepijnigd geweest. Miljoenen zijn de dood
ingegaan, beladen met schande, omdat zij geweigerd hebben toe te
geven aan de bedrieglijke eisen van satan. Door menselijke rechtbanken zijn Gods kinderen veroordeeld als de ergste misdadigers.
Maar de dag is nabij waarin God Zelf Rechter is. (Psalm 50:6) Dan
zullen de aardse vonnissen omgekeerd worden. ‘Hij zal de smaad van
Zijn wolk wegnemen.’ (Jesája 25:8). Ieder van hen zal witte gewaden
ontvangen. (Openbaring 6:11). ‘Men zal hen noemen: Het heilige
volk, de verlosten des Heren’ (Jesája 62:12).” –Lessen uit het leven
van alledag, blz. 107.
Overwinning – het binnentreden in het koninkrijk der heerlijkheid
7.

Welke laatste woorden zullen spoedig uitgesproken worden uit
de hemelse tempel? Welke heerlijke beloften zal de Heer vervullen aan hen die de boze hebben overwonnen door Zijn goddelijke macht? Openbaring 16:17; 2:26; 3:21.
Openbaring 16:17; 2:26; 3:21 En de zevende engel goot zijn schaal
uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel,
vanaf de troon, die zei: Het is geschied. [...] En wie overwint en wie
Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven
over de heidenvolken. [...] Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten
op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader
op Zijn troon gezet heb.
“De tijd komt dat het te laat zal zijn om God te zoeken, en ik heb
nagedacht over hoe we ons zullen voelen wanneer de genadetijd
afgesloten is en al ons levenswerk beëindigd. [...] Zullen we dan als
trouwe dienaren worden beschouwd? Wat als we op dit moment de
stem van Christus zouden horen zeggen: ‘Het is geschied’? ...”
–Sons and Daughters of God, blz. 343.
“Zij die zouden willen overwinnen, moeten alle krachten waarover ze
beschikken, gebruiken. Zij moeten vol ziele-angst op hun knieën God
smeken om goddelijke kracht. Christus is gekomen als ons voorbeeld;
om ons te leren dat wij deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur.
Hoe? – Door te ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is door
begeerte. Satan behaalde geen overwinning over Christus. Hij plaatste
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zijn voet niet op het hart van de Verlosser. Hij raakte het hoofd niet
aan, al verbrijzelde hij de hiel. Christus maakte door Zijn eigen voorbeeld duidelijk, dat de mens in oprechtheid stand kan houden. De
mensen kunnen kracht bezitten om het kwaad te weerstaan – een
kracht die aarde, dood, noch hel kunnen overmeesteren; een kracht,
die hen daar zal plaatsen waar zij kunnen overwinnen zoals Christus
overwonnen heeft. Goddelijkheid en menselijkheid kunnen in hen
samengaan.” –Bijbelkommentaar, blz. 309.
SABBAT

8.

Waar zullen de zegevierende heiligen de eeuwigheid doorbrengen,
vrij van alle conflicten? Openbaring 21:4, 5; Daniël 7:27.
Openbaring 21:4, 5 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en
de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite
zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die
op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen
mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid
van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het
volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig
koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en
gehoorzamen.
“Door beproeving en vervolging wordt de heerlijkheid – het karakter –
van God geopenbaard in Zijn uitverkorenen. De gemeente van God,
gehaat en vervolgd door de wereld, wordt opgevoed en onderricht in de
school van Christus. Zij wandelen op de smalle weg op aarde; zij
worden gezuiverd in de oven der beproeving. Zij volgen Christus door
hevige strijd heen; zij verdragen zelfverloochening, en ervaren bittere
teleurstellingen; maar hun pijnlijke ervaring leert hen de schuld en
smart der zonde kennen, en zij bezien die met afschuw. Daar zij deel
hebben aan het lijden van Christus, zijn zij voorbestemd om ook deel te
krijgen aan Zijn heerlijkheid. In een heilig visioen zag de profeet de
overwinning van het volk van God. Hij zegt: ‘En ik zag iets als een zee
van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars ... staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht
Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn Uw
werken, Here God Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn
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Uw wegen, Gij, Koning der volkeren.’ Openbaring 15:2, 3.”
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 33.
Voor verdere studie
“Kroon en troon zijn bewijzen van een toestand die verdiend is. Het zijn
bewijzen van zelfoverwinning door onze Heer Jezus Christus.” –Jezus, de
Wens der eeuwen, blz. 452.
“Door beproeving en vervolging wordt de heerlijkheid – het karakter –
van God geopenbaard in Zijn uitverkorenen. De gelovigen in Christus,
gehaat en vervolgd door de wereld, worden opgeleid en geoefend in de
school van Christus. Op aarde gaan ze op smalle paden. Ze worden gelouterd in de smeltoven der beproeving. Ze volgen Christus door zware
strijd. Zij ervaren zelfverloochening en maken bittere teleurstellingen
mee. Maar op deze wijze leren ze de schuld en jammer der zonde kennen
en beschouwen ze deze met afschuw. Als deelgenoten van het lijden van
Christus kunnen ze over het duister heenzien naar de heerlijkheid, en
zeggen: ‘Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.’
(Romeinen 8:18)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 420, 421.
_____
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Zendingsbericht
van Portugal
Voorlezen op Sabbat 27 juni 2020
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 4 juli 2020 worden ingezameld
“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.
Portugal ligt in het zuidwesten van Europa, in het westelijke deel van het
Iberisch Schiereiland en in de buurt van de eilanden van de NoordAtlantische Oceaan. Het land heeft een landoppervlak van 92.212 vierkante
kilometer en deelt een grens met Spanje in het noorden en oosten; de
Atlantische Oceaan ligt in het zuiden en westen, nabij de Azoren en Madeira.
Het is het meest westelijke land van het Europese continent. De officiële taal
van Portugal is Portugees, en het heeft een bevolking van 10.374.822
inwoners.
Het grondgebied dat nu door Portugal wordt bezet, behoorde lange tijd tot
het Romeinse Rijk. In 409 na Christus begonnen barbaarse stammen het
noordelijke deel van het land binnen te vallen en te veroveren. De Zwaben
en Alanen vestigden zich in het zuiden. Op verzoek van de Romeinen
veroverden in 415 na Christus de Visigoten (Westgoten) het schiereiland om
de indringers te verdrijven, waardoor de Vandalen en Alanen naar NoordAfrika werden gedreven. De Zwaben en Visigoten stichtten het eerste
christelijke koninkrijk.
In 711 na Christus werd het land veroverd door de moslims, die de AlAndalus oprichtten. De christenen kwamen bijeen in het noorden en vestigden het koninkrijk van Asturië. Aangezien de Zwaben die in het land waren
toen Portugal werd opgericht christenen waren, heeft het land een christelijke meerderheid.
Momenteel garandeert de Portugese grondwet godsdienstvrijheid en gelijkheid voor alle religies, hoewel de katholieke kerk in het bijzonder bevoorrecht is op verschillende gebieden van de samenleving. Volgens de volkstelling van 2011 is 81% van de Portugese bevolking katholiek, is 8,3% niet
aangegeven, heeft 6,8% geen religie, 3,3% is protestants en 0,6% behoort
tot andere religies.
92

De boodschap van de hervormingsbeweging werd in 1933 naar Portugal
gebracht door de broeders Antonio uit Spanje en Eggarter uit Duitsland. Ze
begonnen te praten over de Reformatieboodschap met broeders van de
Adventkerk in Lissabon, en acht van hen aanvaardden de boodschap. De
broeders Antonio en Eggarter werden uiteindelijk uit Portugal gezet, omdat
de Adventistische voorganger bij de autoriteiten had geklaagd dat deze
broeders onderricht gaven tegen militaire dienst.
Broeder Rieck werd vervolgens door de Generale Conferentie naar Portugal
gestuurd en na enige tijd werden de eerste zielen gedoopt door de voormalige voorzitter van de Generale Conferentie, Wilhelm Maas, ergens in
1936-1938. In de daaropvolgende jaren werden twee gemeentes opgericht
en werden er kleinere groepen gevormd. Ieder jaar aanvaardden nieuwe
zielen de Reformatieboodschap.
In 1976 werkten predikers Raúl Escobar, Henry Andrade en broeder
Wilhelm Egerter samen om de eerste officiële registratie van het kerkgenootschap in Portugal te bevestigen. Nu heeft het Portugese veld twee
gemeenten en 28 leden, waarvan meer dan 60% ouder dan 65 jaar is.
Dit laatste feit is de reden voor dit verzoek om hulp. Veel van deze broeders en zusters hebben zorg nodig. Sommigen van hen wonen alleen, en
hun families zijn niet in staat om voor hen te zorgen, dus het geestelijke
gezin moet de verantwoordelijkheid op zich nemen om deze broeders en
zusters te helpen, die zoveel voor Gods zaak hebben gegeven. De Heer zegt
in Zijn woord: “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw
grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal
dragen en redden.” Jesája 46:4.
Toen ik in 2016 voorzitter van het Portugese veld werd, zag ik de noodzaak
om een project te starten om aan de dringende behoeften van deze oudere
broeders en zusters te voldoen. Ons plan is om een stuk grond te kopen,
met of zonder een huis in een landelijke omgeving in de natuur, en het
gebouw te verbouwen om te voldoen aan de wetten van het land en om te
voldoen aan de behoeften van onze oudere broeders en zusters. We hebben
al professionals die voor deze gelovigen kunnen zorgen en ze de aandacht
kunnen geven die ze verdienen. Met Gods genade heeft dit plan al de steun
van de Europese Divisie en de gelovigen in Portugal; maar we wensen ook
de hulp van diegenen over de hele wereld die kunnen bidden en dit project
met hun middelen kunnen ondersteunen.
“Het licht dat de Heer me heeft gegeven, werd herhaald: laat elk gezin voor
zijn eigen familieleden zorgen en passende voorzieningen voor hen treffen.
Als dit niet mogelijk is, dient de kerk de last te dragen. De Heer zal Zijn
gemeente zegenen in het uitoefenen van welwillendheid. Zij zijn de armen
van God, en mogen niet ongelukkig en berooid worden achtergelaten.
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Als de gemeente dit niet kan, dan dient de conferentie het op zich te nemen
en voorzieningen te treffen voor de behoeftigen van de Heer. Er zou ook
moeten worden voorzien in de wezen. Als deze niet door hun familieleden
kunnen worden verzorgd, moet de gemeente of de conferentie voor hen
zorgen en ze in geschikte tehuizen plaatsen.” –(Manuscript 151, 1898)
Selected Messages, boek 2, blz. 331.
Dank u voor jullie gebeden en gaven.
–Adalicio Fontes de Souza
Voorzitter van het Portugese veld
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Eindnoot 1
“De ‘steen’, waar hier over gesproken wordt, stelt Christus voor, die in het
vers daarvoor ‘Mijn Knecht’ en ‘de Spruit’ wordt genoemd (Zacharía 3:8).
In deze Steen zitten ‘ogen’, wat aangeeft dat het een ‘levende steen’ is
(1 Petrus 2:4). Wanneer Hij aanvaard wordt als persoonlijke Redder, zal op
een dag de ongerechtigheid van individuen en van het volk verwijderd
worden, omdat Hij degene is die ‘de zonde van de wereld wegneemt’.
Johannes 1:29. De rechtvaardiging die de wet niet kon geven vanwege de
zwakte van het vlees (Romeinen 8:3), is door Hem mogelijk (Handelingen
13:39); door Hem zijn we vrij van de veroordeling en van de heerschappij
van de zonde. Romeinen 4:7; 5:1; 6:12, 14.
De ‘steen’ die de Heer voor Jozua legde, stelde ‘Christus de Steen van
Israël’ voor, die de bouwers weigerden, de fundering en hoeksteen van het
geestelijke gebouw, de gemeente: en dit werd voor Jozua gelegd om er zijn
geloof op te bouwen, om zijn veiligheid en zekerheid erop te zien en er zelf
troost uit te putten; en het voor anderen te leggen en hen te onderwijzen in
de aard en het gebruik ervan, ook voor hun troost. Het werd profetisch voor
hem gelegd in de profetieën van Christus, die vooraf gingen; en typisch,
toen de fundering van de tempel werd gelegd (Ezra 3:9), was de tempel een
type van de gemeente, en de fundering ervan een type van Christus: en
gezien dit wordt gedaan door Jehova, laat zien dat Hij de Bouwmeester is;
dat deze steen uitstekend moet zijn, dat deze gelegd moet zijn; dat dát
gebouw moet standhouden…. ” –Gill’s Exposition of the Entire Bible,
commentaar bij Zacharía 3:9.
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