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Voorwoord
De lessen voor dit half jaar richten zich op het belangrijke Bijbelse
onderwerp van het volk, waar God van houdt als Zijn oogappel. Er zijn
profetieën, beloften, zegeningen en ervaringen, evenals beproevingen,
schudding, trouw en overwinning. Beginnend bij de oorsprong van het leven
op aarde, gaan de lessen door de eeuwen van de geschiedenis heen, waarbij
we kijken naar ervaringen zoals de bevrijding uit de slavernij, de gevangenneming naar een vreemd land, en de terugkeer uit gevangenschap door
sommigen, die voor uitdagingen stonden om opnieuw te beginnen. Eeuwen
later kwam Jezus naar de aarde om Zijn missie als het Lam van God uit te
voeren en de christelijke gemeente te vestigen als een internationaal lichaam
met een wereldwijde missie, met de belofte dat, ondanks beproevingen,
vervolging en intense strijd, de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.
Terugkerend naar Egypte met een boodschap van vrijheid voor Gods volk,
moest Mozes de farao vertellen dat Israël Zijn “zoon” en “eerstgeborene”
was. “Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon,
Mijn eerstgeborene, is Israël.” Dit werd herhaald: “Daarom zeg Ik tegen u:
Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem
te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden.” Éxodus
4:22, 23.
“Toen het Hebreeuwse volk leed door de wrede onderdrukking onder de
hand van hun opzieners, zag de Heer hen aan en noemde Hij Israël Zijn zoon.
Hij gebood Mozes naar de farao te gaan met de boodschap: ‘Mijn zoon, Mijn
eerstgeborene, is Israël. En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat
hij Mij diene!’ De Heer wachtte niet met Israël Zijn zoon te noemen totdat
Zijn volk vertrok en triomfantelijk aan de oevers van de Rode Zee stond.
Terwijl ze onderdrukt werden, gedegradeerd vertrapt, lijdend onder alles wat
de macht en het bedenksel van de Egyptenaren konden opleggen om hun
leven bitter te maken en hen te vernietigen, op dat moment neemt God
hun zaak op Zich en zegt tegen farao: ‘Israël is Mijn zoon, zelfs Mijn
eerstgeborene.’ ” –The Southern Work, blz. 14.
Mozes vervulde zijn missie om Israël naar de vrijheid te leiden. Egypte
was ver weg, en de zee en de woestijn werden zegevierend overgestoken
toen – terugkijkend op hoe wonderbaarlijk de Heer Zijn volk had beschermd
en geleid – Mozes in zijn laatste lied uitriep: “Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees
hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.” Deuteronomium 32:10. Zo

werd Israël door God niet alleen erkend als Zijn zoon, maar ook als de natie
die heel persoonlijk voor Hem was – “Zijn oogappel”.
Eeuwen gingen voorbij en het verslag van de geschiedenis van Israël werd
vaak ontsierd door zonde en rebellie. Velen van het volk verloren hun hoop
en geloof en dwaalden af. Hoewel er slechts een overblijfsel overbleef,
veranderde de waarde die de Heer in hen zag niet. Voor Hem waren de getrouwen nog steeds “Zijn oogappel”. “Want zo zegt de HEERE van de
legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden
tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel
aan.” (Zacharía 2:8) Ja. “God heeft echter Zijn kinderen oneindig lief. Voor
Hem is Zijn gemeente het kostbaarste voorwerp op aarde.” –Lessen uit het
leven van alledag, blz. 98.
“Nog steeds was het Gods bedoeling, zoals dat van het begin af het geval
was geweest, dat Zijn volk tot lof op aarde, tot eer van Zijn naam zou
dienen.
In de lange jaren van ballingschap had Hij hun tal van gelegenheden
geboden om Hem weer trouw te dienen. Sommigen hadden gekozen te
luisteren en te leren; sommigen hadden redding te midden van verdrukking
gevonden. Velen hiervan behoorden tot het overblijfsel dat zou terugkeren.
Door God werden ze vergeleken met ‘de top van de hoge ceder’ die geplant
zou worden ‘op een hoge en verheven berg; op de hoge berg Israëls.’
(Ezechiël 17:22, 23)” –Profeten en koningen, blz. 368.
We zijn nu aan het einde van de geschiedenis, wanneer de laatste profetieën
zullen worden vervuld. Een groot werk en een grote strijd bevinden zich
voor ons. Maken we vorderingen in het geloof om klaar te zijn voor deze
gebeurtenissen? Zijn wij het heilige zendingsvolk, dat de Heer nodig heeft?
“De gemeente van Christus dient tot zegen te zijn, en haar leden worden
gezegend wanneer zij anderen zegenen. Het doel van God, toen Hij voor het
oog van de wereld een volk verkoos, was niet alleen om hen als Zijn zonen
en dochters aan te nemen, maar ook dat Hij door hen de voorrechten van
goddelijke verlichting aan de wereld kon overdragen. Toen de Heer
Abraham verkoos, was het niet alleen dat hij de speciale vriend van God zou
zijn, maar dat hij een middel zou zijn, waardoor de Heer kostbare en bijzondere privileges aan de volken wilde schenken. Hij moest een licht zijn temidden van de morele duisternis van zijn omgeving. Telkens als God Zijn
kinderen met licht en waarheid zegent, is het niet dat zij alleen de gave van
eeuwig leven mogen hebben, maar dat degenen rondom hen ook geestelijk
verlicht zullen worden. ... ‘Gij zijt het zout van de aarde.’ En wanneer God
Zijn kinderen tot zout maakt, dan is het niet alleen om hen te bewaren, maar
ook dat zij instrument zullen zijn om anderen te bewaren.” –Christus
weerspiegelen, blz. 204.
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Doen wij wat Hij van ons verwacht in deze donkere wereld? Bedenk dat de
Heer een plan en een missie heeft voor Zijn volk. Laten we voorwaarts gaan,
standvastig en gevestigd blijven op het onwrikbare fundament waarop Zijn
gemeente werd gevestigd: Jezus Christus. Laten we kostbare werktuigen in
Zijn hand zijn voor de redding van anderen; dan zullen al Zijn beloften
worden vervuld. Als we dit hoge doel in gedachten houden, dan zal de
studie van deze lessen een grote zegen zijn.
“... Want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u
beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor
mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” Hebreeën
13:5, 6.
“Zal God Zijn kinderen in die beproevingen vergeten? Vergat Hij de trouwe
Noach toen Hij de wereld van vóór de zondvloed verwoestte? Vergat Hij
Lot toen het vuur uit de hemel neerdaalde om de steden van de vlakte te vernietigen? Vergat Hij Jozef toen hij woonde temidden van de afgodendienaars van Egypte? Vergat Hij Elia toen de eed van Izebel hem bedreigde
met het lot van de Baälpriesters? Vergat Hij Jeremia in zijn donkere put?
Vergat Hij de drie jongelingen in de vurige oven? Of Daniël in de leeuwenkuil?” –De grote strijd, blz. 578, 579.
“Hij voelt een tedere zorg voor de mensen, die Hij zo heeft liefgehad dat Hij
Zijn geliefde Zoon schonk om hen te redden.” –Karaktervorming, blz. 259.
“Er is één ding in deze wereld dat het grootste voorwerp van Christus’ zorg
is. Het is Zijn gemeente op aarde; want haar leden zouden vertegenwoordigers van Hem moeten zijn, in geest en karakter. De wereld moet in hen de
vertegenwoordigers van het christendom herkennen, de bewaarplaats van
heilige waarheden waarin de kostbaarste juwelen zijn opgeslagen voor de
verrijking van anderen. Door de eeuwen heen van morele duisternis en
dwaling, door de eeuwen van strijd en vervolging, is de gemeente van
Christus als een stad op een heuvel geweest.” –Manuscript Releases, vol. 2,
blz. 265.
Dat wij dat licht tot het einde toe mogen zijn, is ons gebed.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie
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Zijn oogappel
“Van een slavenvolk waren de Israëlieten verheven boven alle andere
volken tot een bijzondere schat van de Koning der koningen. God had hen
afgescheiden van de wereld, om hun een heilig pand toe te vertrouwen.
Hij had hen aangesteld tot bewaarders van Zijn wet, en het was Zijn
bedoeling om door hen een kennis aangaande Hemzelf onder mensen in
leven te doen blijven. Zo zou het licht des hemels schijnen in een wereld
die in het duister was gehuld, en een Stem werd gehoord die een oproep
deed tot alle volken om zich af te wenden van hun afgoderij om de
levende God te dienen. Als de Israëlieten het in hun gestelde vertrouwen
zouden waarmaken, zouden ze een macht worden op aarde. God zou hun
verdediging zijn en Hij zou hen verheffen boven alle andere volken. Zijn
licht en Zijn waarheid zouden door hen geopenbaard worden, en onder
Zijn wijze en heilige leiding zouden ze naar voren treden als een voorbeeld van de voortreffelijkheid van Zijn eredienst boven elke vorm van
afgodendienst.” –Patriarchen en profeten, blz. 278, 279.
ZONDAG

Zijn dierbare bezit
1.

Hoe bracht de Heer Zijn gevoelens van genegenheid voor Zijn
volk tot uiting? Waaruit blijkt dat het Zijn bedoeling was dat
Israël speciaal en heilig zou zijn? Deuteronomium 7:6; 26:18.
Deuteronomium 7:6; 26:18 Want u bent een heilig volk voor de
HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle
volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn
persoonlijk eigendom is. [...] En de HEERE heeft u heden doen
verklaren dat u voor Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk
eigendom is, zoals Hij tot u gesproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen.
“Menselijke geleerdheid kan niemand geschikt maken voor het
koninkrijk van de hemel. Burgers van het koninkrijk van Christus zijn
dit niet geworden door uiterlijke vorm en rituelen, of door langdurig
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boeken te bestuderen. 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.’
(Johannes 17:3)” –Boodschappen voor jonge mensen, blz. 179.
De leden van Christus’ koninkrijk zijn leden van Zijn lichaam, waarvan Hij Zelf het hoofd is. Zij zijn de uitverkoren zonen van God, ‘een
koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk’, opdat zij
de lof zouden verkondigen van Hem die hen uit de duisternis heeft
geroepen tot Zijn wonderbaarlijke licht.” –Fundamentals of Christian
Education, blz. 413.
MAANDAG

2.

Hoe voelt u zich als de Heer zegt dat Hij wil dat u Zijn bijzondere
schat bent? Éxodus 19:5; Psalm 135:4.
Éxodus 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en
Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.
Psalm 135:4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël als
Zijn persoonlijk eigendom.
“De verlosten van Christus zijn Zijn kroonjuwelen, Zijn kostbare
schat ten eigendom. ‘Ja, zij zijn kroonjuwelen’ (Zacharía 9:16) – ‘hoe
rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen’ (Éfeze 1:18) In
hen zal Hij ‘Om Zijn moeitevol lijden ... het zien tot verzadiging toe’
(Jesája 53:11).” –Christus weerspiegelen, blz. 256.
“Christus ziet neer op Zijn volk in hun reinheid en volmaaktheid als
de beloning voor Zijn lijden, Zijn vernedering en Zijn liefde, en als
de aanvulling op Zijn heerlijkheid – Christus, het grote Middelpunt,
van wie alle heerlijkheid afstraalt (RH 22 oktober 1908).”
–Bijbelkommentaar, blz. 291. [zie ook: Gedachten van de berg der
zaligsprekingen, blz. 81]

DINSDAG

Goddelijke achting
3.

Wat denkt de Heer volgens de heilige Schrift over Zijn volk?
Vergelijk de welwillende houding die Hij tegenover Zijn gemeente
heeft met hoe wij geneigd zijn anderen te behandelen. Hoséa 11:1;
1 Koningen 10:9, middengedeelte; Jeremía 31:3.
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Hoséa 11:1 Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte
heb Ik Mijn zoon geroepen.
1 Koningen 10:9m ... Omdat de HEERE Israël voor eeuwig
liefheeft, ...
Jeremía 31:3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen:
Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken
met goedertierenheid.
“Ik getuig tot mijn broeders en zusters dat de gemeente van Christus,
hoe verzwakt en gebrekkig ook, het enige object op aarde is waaraan
Hij Zijn hoogste achting schenkt. Terwijl Hij Zijn uitnodiging over de
hele wereld uitstrekt om tot Hem te komen en gered te worden, geeft
Hij Zijn engelen de opdracht om goddelijke hulp te verlenen aan elke
ziel die met berouw en bekering tot Hem komt, en Hij komt persoonlijk
door Zijn Heilige Geest in het midden van Zijn gemeente. ‘Zo U,
Heere! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal bestaan? Maar
bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere;
mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de
Heere, meer dan de wachters op de morgen; ... Israël hope op de Heere,
want bij de Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing. En
Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.’ (Psalm 130:3-8)”
–Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 15.
WOENSDAG

4.

Hoe kostbaar beschouwt Hij de gemeenteleden? Als iemand hen
kwaad berokkent, hoe gevoelig is God daar dan voor?
Deuteronomium 32:10; Zacharía 2:8.
Deuteronomium 32:10 Hij vond hem in een woestijngebied, in een
woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem,
Hij beschermde hem als Zijn oogappel.
Zacharía 2:8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat
Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.
“God omringde Israël met tal van voordelen en schonk hun allerlei
voorrechten, zodat zij Zijn Naam tot eer konden zijn en een zegen voor
de volkeren om hen heen. Indien zij wilden wandelen in de weg der
gehoorzaamheid, beloofde Hij ‘hen te verheffen tot een lof, een naam
en een sieraad boven alle volken’. ‘Alle volken der aarde’, zeide Hij,
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‘zullen zien dat de Naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen
voor u vrezen’. De natiën die al deze inzettingen zullen vernemen, zullen zeggen: ‘Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie’
Deuteronomium 26:19; 28:10; 4:6.” –Karaktervorming, blz. 39, 40.
“God heeft Zijn volk in de bres geduwd, om de omheining te vormen,
om het fundament van vele generaties op te richten. De hemelse
wezens, engelen die uitblinken in kracht, wachten, gehoorzaam aan
Zijn bevel, om zich te verenigen met menselijke vertegenwoordiging;
en de Heer zal tussenbeide komen wanneer de zaken zo ver gekomen
zijn, dat alleen een goddelijke macht de satanische krachten die aan
het werk zijn, kan tegengaan. Wanneer Zijn volk in het grootste
gevaar verkeert, schijnbaar niet in staat om de macht van satan te
weerstaan, zal God voor hen werken. Het uiterste van de mens is
Gods gelegenheid.” –Selected Messages, vol. 2, blz. 373.
DONDERDAG

Gods voorzienigheid
5.

Wat zijn enkele dingen die laten zien dat God liefdevol voor Zijn
volk zorgt? Deuteronomium 29:2, 3, 5; 8:4, 7-9.
Deuteronomium 29:2, 3, 5; 8:4, 7-9 Mozes riep heel Israël bijeen en
zei tegen hen: U hebt alles gezien wat de HEERE in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met
heel zijn land: de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die
grote tekenen en wonderen. [...] Ik heb u veertig jaar door de woestijn
laten gaan; uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen zijn niet
versleten aan uw voeten; [...] De kleren die u droeg zijn niet versleten
en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. [...] Want de
HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken,
bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u
zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal;
een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen
koper kunt hakken.
“ ‘Ga voorwaarts’, zei God tegen Israël, toen het stromende water van
de Rode Zee hun doorgang blokkeerde toen ze wegtrokken op het pad,
dat de Voorzienigheid had aangegeven. Terwijl zij hun voeten in de
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wateren van de zee plaatsten, deden zij wat de Heer van hen verlangde.
Ze zagen niet wat God daarna zou doen. Zij zagen pas het brede pad,
dat voor hen werd geopend door Gods kracht, toen ze hun geloof lieten
zien door voorwaarts te gaan. En toen werd Gods macht geopenbaard.
Het water aan weerszijden was opgestapeld als een muur en liet voor
hen een open pad achter.” –Signs of the Times, 19 juli 1899.
VRIJDAG

6.

Wat dient er van nature uit ons hart te vloeien, nadat we zoveel
zegeningen hebben ontvangen? Hoe diep behoort onze naleving
van en loyaliteit aan Zijn geboden te zijn? Deuteronomium 6:4, 5;
10:12-15.
Deuteronomium 6:4, 5; 10:12-15 Luister, Israël! De HEERE, onze
God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God,
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
[...] Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de
HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te
hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met
heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen,
die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede? Zie, van de
HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde
en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE
liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na
hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.
“Christus heeft Zichzelf overgegeven voor de verlossing van het
mensdom, opdat allen die in Hem geloven, eeuwig leven zullen
hebben. Degenen die dit grote offer waarderen, ontvangen van de
Heiland de kostbaarste van alle gaven: een rein hart. Ze doen een
ervaring op die waardevoller is dan goud of zilver of edelstenen. Ze
zitten samen in hemelse gewesten in Christus, en genieten in gemeenschap met Hem van de vreugde en vrede die Hij alleen kan
geven. Ze houden van Hem met hart en verstand en ziel en kracht, in
het besef dat dit Zijn met bloed gekochte erfdeel is. Hun geestelijke
gezichtsvermogen wordt niet verduisterd door wereldse politiek of
wereldse doelen. Zij zijn één met Christus, zoals Hij één is met de
Vader.” –In Heavenly Places, blz. 7.
“God liefhebben met heel het hart, deelgenoot zijn van Christus in
Zijn vernedering en lijden, betekent meer dan velen begrijpen. De
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verzoening van Christus is de grote centrale waarheid waaromheen
alle waarheden, die betrekking hebben op het grote verlossingswerk,
samenbundelen. De gedachten van de mens dient zich te vermengen
met de geest van Christus. Deze vereniging heiligt het begrip, geeft
de gedachten helderheid en kracht….” –Lift Him Up, blz. 229.
SABBAT

Lofprijzing en gemeenschap
7.

Welke andere uitingen van lof zullen logischerwijs naar anderen
stromen van degenen die de Heer werkelijk vertrouwen? Indien
wij Hem liefhebben, met wie zullen we dan een goede relatie
hoogachten en onderhouden? Psalm 149:1; Handelingen 2:42;
Filippensen 2:1, 2; 1 Johannes 1:7.
Psalm 149:1 Halleluja! Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn
lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.
Handelingen 2:42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en
in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
Filippensen 2:1, 2 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als
er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de
Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan
mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde
liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het
licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus
Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
“Gehoorzamend aan het woord van hun Meester, bleven de discipelen
in Jeruzalem bijeen om te wachten op de vervulling van Gods belofte.
Hier bleven zij tien dagen, dagen waarin zij hun hart aan een ernstig
onderzoek onderwierpen. Alle geschillen ruimden zij uit de weg en ze
sloten zich dichter aaneen in een christelijke verbondenheid.
Aan het einde van tien dagen vervulde de Here Zijn belofte door een
wonderbaarlijke uitstorting van Zijn Geest. ‘Er geschiedde plotseling
uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind,
en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En door hen werden gezien
verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En
zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te
spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ ‘En
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er werden op die dag aan hen toegevoegd omtrent drieduizend zielen.’
Handelingen 2:2-4, 41.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3,
blz. 211, 212.
Voor verdere studie
“God zal wonderbaarlijke dingen doen voor degenen die op Hem
vertrouwen. Omdat Zijn belijdende volk zo veel op zijn eigen wijsheid
vertrouwt en zij de Heer niet de gelegenheid geven om Zijn macht voor hen
te openbaren, hebben ze niet meer kracht. Hij zal Zijn gelovige kinderen in
elke noodsituatie helpen, als ze hun volledige vertrouwen in Hem stellen.
Hij zal machtig werken voor een getrouw volk dat Zijn woord zonder
discussie of twijfel gehoorzaamt.” –Signs of the Times, 19 juli 1899.
_____

15e Les

Sabbat 9 oktober 2021
Sabbatbegin 19.01 u.  18.59 u.

De oprichting van de gemeente
“De gemeente op aarde is Gods tempel, en zij dient goddelijke proporties
aan te nemen voor de wereld. Dit gebouw dient het licht van de wereld te
zijn. Het moet bestaan uit levende stenen, die dicht bij elkaar zijn gelegd,
stenen die op elkaar passen, waardoor een solide gebouw ontstaat. Al
deze stenen hebben niet dezelfde vorm of afmeting. Sommigen zijn groot
en anderen klein, maar elk heeft zijn eigen plek om te vullen. In het hele
gebouw mag er geen misvormde steen zijn. Ieder is perfect. En elke steen
is een levende steen, een steen die licht uitstraalt. De waarde van de
stenen wordt bepaald door het licht dat ze naar de wereld weerkaatsen.”
–In Heavenly Places, blz. 281.
ZONDAG

1.
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Welke vraag stelde Jezus op een dag aan Zijn discipelen? Hoe
beantwoordde Petrus onder inspiratie deze vraag? Matthéüs
16:13-17.

Matthéüs 16:13-17 Toen Jezus gekomen was in het gebied van
Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de
mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen:
Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of
een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik
ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon
van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig
bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet
geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
“Van het begin af had Petrus geloofd dat Jezus de Messias was. De
anderen die overtuigd waren door de prediking van Johannes de
Doper en die Christus hadden aanvaard, begonnen te twijfelen aan
het werk van Johannes toen deze gevangen genomen en ter dood
was gebracht. Nu twijfelden zij eraan of Jezus wel de Messias was,
naar wie zij zo lang hadden uitgezien. Vele van de discipelen die
vurig hadden verwacht dat Jezus Zijn plaats op de troon van David
zou innemen, hadden Hem verlaten toen zij tot de ontdekking
kwamen dat dit helemaal niet Zijn bedoeling was. Maar Petrus en
zijn metgezellen bleven getrouw. Het weifelend gedrag van hen die
gisteren prezen en vandaag veroordeelden vernietigde niet het
geloof van de echte volgeling van Jezus. Petrus zei: ‘Gij zijt de
Christus, de Zoon van de levende God.’ Hij wachtte niet tot zijn
Heer met koninklijke eer gekroond was, maar aanvaardde Hem in
Zijn vernedering. Petrus had het geloof van de twaalven onder
woorden gebracht.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 341.
MAANDAG

Het enige ware, vaste fundament
2.

Wat zei Jezus – toen zij eenmaal Zijn identiteit hadden
begrepen – over het tot stand brengen van Zijn gemeente?
Matthéüs 16:18, eerste gedeelte.
Matthéüs 16:18a En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze
petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, ...
“ ‘Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus
Christus, kan niemand leggen.’ (1 Korinthe 3:11) ‘Op deze petra,’
zei Jezus, ‘zal Ik Mijn gemeente bouwen.’ In tegenwoordigheid van
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God en alle hemelse wezens, in tegenwoordigheid van de onzichtbare legers van de hel grondde Jezus Zijn gemeente op de levende
Rots. Die Rots is Hijzelf, Zijn eigen lichaam dat voor ons verbroken
is. De poorten van het dodenrijk kunnen de gemeente, op dit fundament gebouwd, niet overweldigen.
Hoe zwak scheen de gemeente toen Christus deze woorden sprak! Er
was maar een handjevol gelovigen tegen wie alle machten van boze
geesten en slechte mensen gericht zouden worden, maar de volgelingen van Christus behoefden niet te vrezen. Gebouwd op de Rots hunner sterkte konden zij niet overweldigd worden.
Zesduizend jaar lang heeft het geloof gebouwd op Christus. Zesduizend jaar lang hebben vloedgolven en stormen van satanische
woede de Rots van onze zaligheid gebeukt, maar hij staat onbeweeglijk.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 343.
DINSDAG

3.

Wat zegt de heilige Schrift over de “Rots” die hier wordt
genoemd? Is Jezus het fundament van alleen de christelijke
gemeente, of ook van het geloof van de aartsvaders en de
profeten? Jesája 28:16.
Jesája 28:16 [SV77] Daarom, alzo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik leg
een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.
“De waarheid die Petrus had beleden is de grondslag van het geloof
van de christen. Dit had Christus Zelf het eeuwige leven genoemd.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 343.
“Het woord Petrus wil zeggen ‘rotssteen’. Christus bedoelde niet
Petrus als de rots waarop Hij Zijn gemeente zou gronden. Zijn woorden ‘deze rots’ waren van toepassing op Hemzelf als het fundament
van de christelijke kerk.” –Signs of the Times, 28 oktober 1913;
Bijbelkommentaar, blz. 330.
“Christus was de grondslag en het middelpunt van het offerstelsel
zowel in het tijdperk van de patriarchen als in het joodse tijdperk.
Sedert de zonde van onze stamouders is er geen rechtstreekse gemeenschap geweest tussen God en de mens. De Vader heeft de wereld
gelegd in de handen van Christus, opdat Deze door Zijn middelaarswerk de mens kan verlossen en het gezag en de heiligheid van Gods
wet kan rechtvaardigen.” –Patriarchen en profeten, blz. 330.
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“Eeuwen voor de komst van de Heiland had Mozes gewezen op de
Rotssteen van Israëls behoud. De Psalmist had gezongen van ‘mijn
sterke Rots’. Jesaja had geschreven: ‘Zo zegt de Here Here: Zie, Ik
leg in Zion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag.’ (Deuteronomium 32:4;
Psalm 62:7; Jesája 28:16) Petrus zelf past, door de Geest gedreven,
deze profetie toe op Jezus.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 343.
WOENSDAG

4.

Welke beslissing werd genomen door de bouwers, die meer vertrouwden op hun eigen inzicht en verdiensten dan op de Heer? Hoe
kan iemand Hem eren in zijn leven, activiteiten en verantwoordelijkheden, zelfs onder de verleidingen van moeilijke omstandigheden? Matthéüs 21:42; Handelingen 4:10, 11; 1 Korinthe 3:11.
Matthéüs 21:42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de
Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een
hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is
wonderlijk in onze ogen?
Handelingen 4:10, 11 Laat het dan bij u allen en bij heel het volk
Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de
Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden
opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar
Die de hoeksteen geworden is.
1 Korinthe 3:11 Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
“Hij [Petrus] had verwezen naar de steen die door de bouwers was
afgekeurd – daarmee de autoriteiten van de gemeente bedoelend – die
de waarde hadden moeten inzien van Hem die zij verwierpen – maar
die niettemin het hoofd des hoeks was geworden. Met die woorden
verwees hij rechtstreeks naar Christus, die de funderingssteen van de
gemeente was.” –The Story of Redemption, blz. 252.
“Christus zou het noodlot van de joodse natie hebben afgewend als
het volk Hem had aangenomen. Maar afgunst en nijd maakten hen
onverzoenlijk. Zij hadden zich voorgenomen dat zij Jezus van Nazaret
niet als de Messias zouden aannemen. Zij verwierpen het Licht der
wereld en van nu af was hun leven even duister als het middernachtelijk donker.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 180.
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DONDERDAG

Groei en volharding
5.

Wat is volgens Jezus het verschil tussen gemeenschappelijke
groepen, verenigingen of organisaties en de ware gemeente of
familie van God? Matthéüs 16:18, laatste gedeelte; 7:24, 25.
Matthéüs 16:18b; 7:24, 25 ... En de poorten van de hel zullen haar
niet overweldigen. [...] Daarom, ieder die deze woorden van Mij
hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die
zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de
waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat
huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
“Aan Zijn gemeente heeft Christus ruimschoots faciliteiten gegeven,
opdat Hij een grote opbrengst aan heerlijkheid kan ontvangen van Zijn
verlost, gekochte bezit. De gemeente, die begiftigd is met de gerechtigheid van Christus, is Zijn bewaarplaats, waarin de rijkdom van Zijn
genade, Zijn liefde, Zijn genade, ten volle en definitief zal verschijnen.
De verklaring in Zijn voorbede dat de liefde van de Vader net zo groot
is voor ons als voor Hemzelf, de eniggeboren Zoon, en dat wij bij Hem
zullen zijn waar Hij is, voor eeuwig één met Christus en de Vader, is
een wonder voor de hemelse heirscharen, en het is hun grote vreugde.
De gave van Zijn Heilige Geest, rijk, vol en overvloedig, zal voor Zijn
gemeente zijn als een alomvattende muur van vuur, waartegen de
machten van de hel niet zullen zegevieren.” –Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, blz. 18.

VRIJDAG

6.

Hoe dringend trekt God degenen die geneigd zijn afgescheiden
en onafhankelijk van Hem te zijn, naar een levende relatie als
onderdeel van Zijn kostbaar geestelijk gebouw? 1 Petrus 2:3-5.
1 Petrus 2:3-5 Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere
goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen,
die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en
kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te
brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
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“Er is geen enkele misvormde steen in de tempel. Elke steen is volmaakt. Er is eenheid in verscheidenheid, die alles tot een volmaakt
geheel vormt. Eén ding is zeker: elke steen is een levende steen, een
steen die licht uitstraalt. Het is nu de tijd om de stenen uit de steengroeve van de wereld naar de werkplaats van God te brengen, en om
die te behouwen, recht te maken en te polijsten, zodat ze gaan
glanzen.” –Christus weerspiegelen, blz. 272.
“De gemeente op aarde zal de hof van heilige liefde worden….
Christelijke gemeenschap is een van de middelen waardoor het karakter
wordt gevormd. Zo wordt egoïsme uit het leven gezuiverd en worden
mannen en vrouwen tot Christus – het grote Middelpunt – aangetrokken. Zo wordt Zijn gebed verhoord dat Zijn volgelingen één mogen
zijn, zoals Hij één is met de Vader.” –In Heavenly Places, blz. 281.
SABBAT

7.

Wat zal er gebeuren met allen die zich individueel en
gezamenlijk bij Jezus voegen als onderdeel van de levende
tempel van God? Éfeze 2:18-22; 1 Korinthe 3:16.
Éfeze 2:18-22 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de
toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van
God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele
gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de
Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God,
in de Geest.
1 Korinthe 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest
van God in u woont?
“De Joodse tempel was gebouwd van uitgehouwen stenen, gedolven
uit de bergen; en elke steen werd precies passend gemaakt, voor zijn
plaats in de tempel, bijgehouwen, bijgepolijst en beproefd, alvorens
hij naar Jeruzalem werd overgebracht. En toen a1 de stenen op het
terrein waren aangekomen, voltrok de bouw zich zonder het geluid
van bijl of hamer. Dit gebouw stelt Gods geestelijke tempel voor,
opgetrokken uit materiaal dat bijeengebracht is uit elke natie en taal
en volk, uit alle standen, hoog en laag, rijk en arm, geschoolden en
ongeschoolden. Dezulken zijn geen dode substanties die pasklaar
gemaakt moeten worden met hamer en beitel. Ze zijn levende stenen,
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gedolven uit de wereld door de waarheid; en de grote KunstenaarBouwmeester, de Here van de tempel, bewerkt en polijst ze nu opdat
ze voor hun respectievelijke plaatsen in de geestelijke tempel zullen
passen. Wanneer deze tempel klaar is, zal hij volmaakt zijn in al zijn
onderdelen en de bewondering van engelen en van mensen trekken;
want zijn Bouwer en Maker is God.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 3, blz. 392 [zie ook: Getuigenissen voor de
gemeente, deel 9, blz. 174].
“Wij moeten in deze wereld stralen door het doen van goede werken.
De Heer verlangt van Zijn volk, ... dat zij het licht van Gods karakter
en Gods liefde weerspiegelen, zoals Christus die weerspiegelde.
[Door te zien op] Jezus zal heel ons leven gloeien van dat wonderbare
licht. Alles van ons dient licht te zijn. Dan zal licht van ons naar
anderen weerspiegeld worden, waarheen wij ook gaan.” –Christus
weerspiegelen, blz. 272.
“Christus is de weg, de waarheid en het leven. In Hem is helemaal
geen duisternis; daarom, als we in Christus zijn, zal er geen duisternis in ons zijn.” –In Heavenly Places, blz. 281.
Voor verdere studie
“Nu is de tijd om de stenen uit de steengroeve van de wereld te halen en
naar Gods werkplaats te brengen, om te worden gehouwen, vereffend en
gepolijst, zodat ze mogen glanzen. Dit is Gods plan, en Hij wil dat iedereen
die belijdt de waarheid te geloven, hun respectievelijke plaats inneemt in
het grote, grootse werk voor deze tijd.
De engelachtige architect heeft zijn gouden meetlat uit de hemel meegebracht, zodat elke steen gehouwen en effen gemaakt kan worden volgens
de goddelijke maat, en gepolijst om te schitteren als een symbool van de
hemel, in alle richtingen de heldere, duidelijke stralen van de Zon der
Gerechtigheid uitstralend.” –In Heavenly Places, blz. 281.
_____
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16e Les

Sabbat 16 oktober 2021
Sabbatbegin 18.46 u.  18.44 u.

De opdracht van de gemeente
“Iedereen die met God verbonden is, zal licht aan anderen geven. Als er
enkelen zijn die geen licht hebben om te geven, dan is dat omdat zij geen
verbinding hebben met de Bron van licht.” –(Historical Sketches, blz. 291)
Christian Service, blz. 21.
ZONDAG

Geroepen om te dienen en te prediken
1.

Wat was één van de redenen waarom Jezus Zijn discipelen riep?
Waarom denkt u dat Hij Zijn belofte aan hen herhaalde na de
wonderbare visvangst? Markus 1:16-18; Lukas 5:8-10.
Markus 1:16-18 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij
Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij
waren vissers. En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal
maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten
achter en volgden Hem.
Lukas 5:8-10 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën
van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig
mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren,
bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden; en
evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet
bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.
“Alle jonge mensen moeten op de noodzakelijkheid en de kracht
van vlijt gewezen worden. Want veel meer dan van intellect of
talent hangt succes hiervan af. Zonder vlijt hebben de grootste
talenten weinig waarde, terwijl personen met gewone natuurlijke
begaafdheid door een juist gerichte inspanning wonderen hebben
verricht. En het genie, over wiens verrichtingen wij verbaasd staan,
heeft zijn succes vrijwel zonder uitzondering te danken aan
onvermoeide, geconcentreerde arbeid.” –Karaktervorming, blz. 234.
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“Aan de eerste gemeente was een zich gestadig uitbreidend werk
toevertrouwd, namelijk het stichten van centra van licht en zegen,
overal waar oprechte zielen zich aan de dienst van God wilden
wijden.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 65.
MAANDAG

2.

Voor welke taken selecteerde en wijdde Hij de twaalf discipelen?
Hoe werden zij voorbereid om hun missie te vervullen? Markus
3:13, 14; 6:7, 12, 13.
Markus 3:13, 14; 6:7, 12, 13 En Hij klom de berg op en riep bij Zich
wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij stelde er twaalf
aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken. [...]
En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te
zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. [...] En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En zij
dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten
hen gezond.
“Bij het aanstellen van de twaalve werd de eerste stap ondernomen
voor de organisatie van de gemeente, die na Christus’ hemelvaart
Zijn werk op aarde moest voortzetten. Over deze aanstelling luidt
het verslag: ‘En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij Zelf
wilde, en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij
met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te
prediken.’ (Markus 3:13, 14) Let op deze ontroerende gebeurtenis.
Zie de Majesteit des Hemels omringd door de twaalve, die Hij heeft
uitverkoren. Hij staat op het punt hen voor hun werk te bestemmen.
Door deze zwakke afgevaardigden, door Zijn woord en Geest, is Hij
van plan verlossing binnen ieders bereik te brengen.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 15.

DINSDAG

Anderen geroepen om te prediken
3.
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Waarom heeft Jezus nog zeventig andere predikers aangesteld?
Hoe verhoudt de nood van vandaag zich tot die in de tijd van de
discipelen? Lukas 10:1, 2.

Lukas 10:1, 2 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond
hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats
waar Hij komen zou.
“Iedereen heeft het voorrecht een levend kanaal te zijn waardoor God
aan de wereld de schatten van Zijn genade, de onnaspeurlijke rijkdom
van Christus, kan meedelen. Christus verlangt niets zozeer als mensen, die aan de wereld Zijn karakter en Zijn Geest bekend willen
maken. Aan niets heeft de wereld zozeer behoefte als aan de openbaring van de liefde van de Heiland door de mens. De hele hemel
wacht op kanalen waardoor de heilige olie kan stromen om een zegen
en blijdschap te zijn voor menselijke harten.” –Lessen uit het leven
alledag, blz. 259.
“God heeft Zijn kinderen aangewezen om anderen licht te geven, en
als zij daarin falen, en zielen in de duisternis van dwaling worden
achtergelaten omdat zij nalaten te doen wat zij hadden kunnen doen,
indien zij door de Heilige Geest tot leven waren gewekt, zullen zij
rekenschap moeten afleggen aan God. Wij zijn geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, opdat wij de lof van Christus zouden
kunnen laten zien.” –(Review and Herald, 12 december 1893)
Christian Service, blz. 21.
WOENSDAG

4.

Met welk enthousiasme keerden de zeventig terug en vertelden
Jezus over hun ervaringen? Hoe is het mogelijk voor Gods volk
om vandaag een vergelijkbaar succes te behalen? Lukas 10:17-19.
Lukas 10:17-19 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en
zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en
niets zal u schade toebrengen.
“Velen menen dat zij voor hun licht en religieuze ervaring alleen
tegenover Christus verantwoordelijk zijn, onafhankelijk van Zijn
erkende volgelingen op aarde. Jezus is de Vriend van zondaren en
Hij is met hun ellende begaan. Hij heeft alle macht in hemel en op
aarde, maar Hij acht de middelen hoog die Hij tot verlichting en
redding van de mensen heeft bestemd. Hij verwijst zondaren naar de
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gemeente, die Hij tot een kanaal van licht voor de wereld heeft
gesteld.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 90.
“De ene ziel die Hij wilde helpen werd een middel om anderen te bereiken en hen tot de Verlosser te brengen. Dit is altijd de manier
waarop het werk van God vooruitgang heeft gemaakt op aarde. Laat
uw licht schijnen, en andere lichten zullen ontstoken worden.”
–Gospel Workers, blz. 195.
DONDERDAG

De grote opdracht en belofte
5.

Welke grote opdracht gaf de Heer aan Zijn discipelen, nog voor
Hij opsteeg naar de hemel? Welke grote belofte gaf Hij Zijn volgelingen, naast hun opdracht? Hoe is het Koninkrijk der hemelen
naderbij gekomen? Matthéüs 28:18-20; Markus 16:15, 16, 20.
Matthéüs 28:18-20 [SV77] En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen,
zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan
heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders,
en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden
alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de
voleinding der wereld. Amen.
Markus 16:15, 16, 20 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele
wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal
hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. [...] En zij, uitgegaan zijnde,
predikten overal, en de Heere werkte mee, en bevestigde het Woord
door tekenen, die daarop volgden. Amen.
“Voordat Christus ten hemel voer, gaf Hij Zijn discipelen hun opdracht. Hij vertelde hun dat zij de executeurs moesten zijn van Zijn
testament, waarbij Hij aan de wereld de schatten van het eeuwige
leven deed toekomen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 20.
“Iedere volgeling van Jezus heeft een werk te doen als een zendeling
voor Christus, in het gezin, in de buurt, in het dorp of de stad waar
hij woont. Allen die aan God zijn toegewijd, zijn kanalen van licht.
God maakt hen tot werktuigen van gerechtigheid om aan anderen
het licht der waarheid te verkondigen.” –Testimonies for the Church,
vol. 2, blz. 632.
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“De volgelingen van Christus moeten het licht der wereld zijn; maar
God vraagt hen niet een poging te doen om uit te blinken. Hij stemt
niet in met enige zelfvoldane poging om verheven goedheid ten toon
te spreiden. Hij wenst dat hun zielen doordrenkt raken met de beginselen des hemels; dan, als zij met de wereld in contact komen, zullen
zij het licht dat in hen is, openbaren. Hun standvastige trouw in elke
levensuiting zal een middel zijn tot verlichting.” –De weg tot
gezondheid, blz. 26.
VRIJDAG

6.

Wat zal er gebeuren als Gods dienaren het evangelie overal
verkondigen? Aan wie heeft de Heer – behalve aan Zijn
discipelen – deze prachtige opdracht toevertrouwd? Matthéüs
24:14.
Matthéüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan
zal het einde komen.
“God verlangt van Zijn volk dat zij schijnen als lichten in de wereld.
Het zijn niet alleen de predikanten die dit moeten doen, maar iedere
discipel van Christus” –Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 122.
“De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken
aan de redding der mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar
zending is het evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan
is het Gods bedoeling geweest dat Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid door Zijn gemeente naar de wereld zullen worden
weerkaatst. De leden van de kerk, die Hij uit de duisternis heeft
geroepen tot Zijn wonderbaar licht, moeten Zijn heerlijkheid verkondigen. De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van
Christus’ genade; en door de gemeente zal ten slotte de laatste en
volle uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden, zelfs aan
‘de overheden en machten in de hemelse gewesten’. (Éfeze 3:10)”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9.
“Zoals de zonnestralen doordringen tot de meest afgelegen hoeken der
aarde, zo wil God dat het licht van het Evangelie zal reiken tot iedere
ziel op aarde. Indien de gemeente van Christus de bedoeling van onze
Here ten uitvoer zou brengen, zou het licht worden uitgegoten over
allen die in duisternis zitten en in het dal der schaduw des doods.”
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 42.
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SABBAT

7.

Welke voorzieningen zijn er voor de predikers van het evangelie?
Welke zegeningen komen zowel tot hen als tot degenen die zij
bedienen? Handelingen 1:8.
Handelingen 1:8 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.
“Zoals de goddelijke gave – de kracht van de Heilige Geest – aan de
discipelen werd gegeven, zo zal zij vandaag de dag gegeven worden
aan allen die het goede zoeken. Deze kracht alleen is in staat ons wijs
te maken tot zaligheid en ons geschikt te maken voor de hemelse
hoven. Christus wil ons een zegen geven die ons heilig zal maken.
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u
blijve, en uw blijdschap vervuld worde.’ Johannes 15:11. Vreugde in
de Heilige Geest is vreugde die gezondheid en leven geeft. Door ons
Zijn Geest te geven, geeft God ons Zichzelf en maakt Hij Zichzelf tot
een fontein van goddelijke invloeden, om gezondheid en leven aan de
wereld te geven.
Als God u zo vrijgevig Zijn gaven schenkt, bedenk dan dat het is
opdat u ze – vermenigvuldigd door ze te geven – aan de Gever zou
teruggeven. Breng licht, vreugde en vrede in het leven van anderen.
Elke dag hebben wij de discipline van zelfverootmoediging nodig,
opdat wij bereid zullen zijn de hemelse gave te ontvangen, niet om
haar op te potten, niet om Gods kinderen van Zijn zegen te beroven,
maar om haar in al haar rijke volheid aan anderen te geven. Wanneer
zullen wij meer dan nu een hart nodig hebben dat openstaat om te
ontvangen, dat als het ware hunkert met het verlangen om te geven?”
–Testimonies for the Church, vol. 7, blz. 273.

Voor verdere studie
“De Heilige Geest zou neerdalen op hen die Christus liefhebben. Hierdoor
zouden zij geschikt worden, in en door de verheerlijking van hun Hoofd,
om elke begiftiging te ontvangen die nodig is voor de vervulling van hun
opdracht. De Levengever hield in Zijn hand niet alleen de sleutels van de
dood, maar een hele hemel van rijke zegeningen. Alle macht in hemel en
op aarde was Hem gegeven, en nadat Hij Zijn plaats in de hemelse hoven
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had ingenomen, kon Hij deze zegeningen uitdelen aan allen die Hem
ontvingen. De gemeente was gedoopt met de kracht van de Geest. De
discipelen werden geschikt om uit te gaan en Christus te verkondigen, eerst
in Jeruzalem, waar het schandelijke werk van het onteren van de rechtmatige Koning was gedaan, en daarna tot in de verste uithoeken van de
aarde. Het bewijs van de troonsbestijging van Christus in Zijn middelaarskoninkrijk werd gegeven” –My Life Today, blz. 47.
_____
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De vroege gemeente
“Zo zal het altijd zijn wanneer de Geest van God bezit neemt van het leven.
Degenen wier harten met de liefde van Christus vervuld zijn, zullen het
voorbeeld volgen van Hem die om onzentwil arm werd, opdat wij door Zijn
armoede rijk zouden worden. Geld, tijd, invloed – alle uit Gods hand
ontvangen gaven zullen zij slechts op prijs stellen als middelen ter bevordering van het evangeliewerk. Zo was het in de eerste gemeente. En wanneer in de gemeente van vandaag wordt gezien dat de leden, door de kracht
des Geestes, hun liefde tot de dingen dezer wereld hebben opgegeven, en
dat zij bereid zijn zich opofferingen te getroosten om hun medemensen het
evangelie te doen horen, zullen de waarheden die zij verkondigden, een
machtige invloed op de toehoorders uitoefenen.” –Van Jeruzalem tot Rome,
blz. 51, 52.
ZONDAG

Gebed, eenheid en de Heilige Geest
1.

Wat wordt vermeld over wat er in de vroege gemeente gebeurde
in de dagen na Jezus’ hemelvaart? Hoeveel mensen namen deel
aan die gezegende bijeenkomsten? Handelingen 1:12-15.
Handelingen 1:12-15 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de
berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar
een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren,
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gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en
Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs
en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas,
de broer van Jakobus. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het
bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en
met Zijn broers. En in die dagen stond Petrus op te midden van de
discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak.
“Terwijl Hij Zijn discipelen verdere aanwijzingen gaf, zei Christus:
‘Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen
zal, en gij zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel
Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.’ ‘Maar blijft gij in
de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de
hoogte.’ Handelingen 1:8; Lukas 24:49.
Gehoorzamend aan het woord van hun Meester, bleven de discipelen
in Jeruzalem bijeen om te wachten op de vervulling van Gods belofte.
Hier bleven zij tien dagen, dagen waarin zij hun hart aan een ernstig
onderzoek onderwierpen. Alle geschillen ruimden zij uit de weg en ze
sloten zich dichter aaneen in een christelijke verbondenheid.” –Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 211.
MAANDAG

2.

In welke grandioze toestand kwamen ze na dagen van gebed en
smeking? Wat zal er vandaag de dag gebeuren onder Gods volk
als ook wij bij God bidden en smeken om Zijn zegeningen?
Handelingen 2:1.
Handelingen 2:1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld
werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
“Let wel op dat pas nadat de discipelen tot een volmaakte eenheid
waren gekomen en zij niet langer twistten om de hoogste plaats, de
Geest werd uitgestort. Zij waren één van zin. Alle geschillen waren
uit de weg geruimd. En nadat de Geest was gegeven, was het getuigenis dat zij gaven, eensluidend. Dienaangaande zegt het Woord: ‘De
menigte van degenen die geloofden, was één van hart en ziel.’
Handelingen 4:32. De Geest van Hem Die stierf opdat zondaars
zouden leven, bezielde de gehele vergadering der gelovigen.” –Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 216.

26

DINSDAG

3.

Welke belofte werd toen vervuld? Wat ervoeren de gelovigen
toen de Heilige Geest met grote kracht werd uitgestort?
Handelingen 1:4; 2:2-4.
Handelingen 1:4; 2:2-4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij
hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van
de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt. [...]
En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen
werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op
ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te
spreken.
“Na Christus’ hemelvaart waren de discipelen op één plek bijeengekomen om nederige smeekbeden tot God te brengen. En na tien
dagen van hartonderzoek en zelfonderzoek, was de weg voorbereid
voor de Heilige Geest om de gereinigde, toegewijde zielentempels
binnen te gaan. Ieder hart was vervuld met de Geest, alsof God Zijn
volk wilde laten zien dat het Zijn voorrecht was hen te zegenen met
de meest uitgelezen zegeningen van de hemel.... Het zwaard van de
Geest flitste links en rechts. Zojuist omzoomd met kracht, drong het
zelfs door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de
samenvoegselen, en van het merg.” –(Review and Herald, 10 juni
1902) Evangelism, blz. 698.

WOENSDAG

Grote vervulling van de belofte
4.

Wat was – toen de Heilige Geest bezit nam van de discipelen – het
resultaat van hun prediking tot de menigten die voor het Pascha
in Jeruzalem aanwezig waren? Handelingen 2:41.
Handelingen 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen,
werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die
dag aan hen toegevoegd.
“Aan het einde van tien dagen vervulde de Here Zijn belofte door een
wonderbaarlijke uitstorting van Zijn Geest. ‘Er geschiedde plotseling
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uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind,
en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En door hen werden gezien
verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En
zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te
spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ ‘En
er werden op die dag aan hen toegevoegd omtrent drieduizend zielen.’
Handelingen 2:2-4, 41.
‘En zij uitgegaan zijnde, predikten overal; en de Here werkte mede en
bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden.’ Markus
16:20. Ondanks de heftige tegenstand die de discipelen ontmoetten,
was in een korte tijd het Evangelie des Koninkrijks verkondigd in al
de bewoonde delen der aarde.” –Uit de schatkamer der getuigenissen,
deel 3, blz. 211, 212.
DONDERDAG

5.

Wat gebeurde er in het dagelijkse leven van de gelovigen in de
daaropvolgende weken? Wat denkt u dat er zal gebeuren als
dezelfde nederigheid van hart, eenheid onder de Heilige Geest,
en toewijding aan God en Zijn koninkrijk worden gezien onder
Zijn volk vlak voor Jezus’ komst? Handelingen 2:42-47.
Handelingen 2:42-47 En zij volhardden in de leer van de apostelen
en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en
tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun
bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat
ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel
bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij
gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en
zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere
voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
“Iedere christen zag in zijn broeder het goddelijk beeld van weldadigheid en liefde. Eén belang overheerste. Eén deel nam al het andere in
beslag. Alle harten waren één. De enige ambitie van de gelovigen was
de gelijkenis van Christus’ karakter te openbaren en te werken aan de
uitbreiding van zijn koninkrijk. ‘En de menigte van hen die tot het
geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, ... En met grote
kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des
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Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.’ – ‘En de Here
voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.’
(Handelingen 4:32, 33; 2:47) De Geest van Christus bezielde de hele
gemeente, want zij hadden de parel van grote waarde gevonden.
Deze gebeurtenissen zullen met groter kracht herhaald worden. De
uitstorting van de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest was
de vroege regen, maar de late regen zal nog overvloediger zijn.”
–Lessen uit het leven van alledag, blz. 68.
VRIJDAG

6.

Welke grote zegen schonk de Heer toen harmonie, gemeenschap, vrijgevigheid en het levende getuigenis het leven van de
vroege gemeente kenmerkten? Handelingen 4:4.
Handelingen 4:4 En velen van hen die het Woord gehoord hadden,
geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
“God wil dat Zijn getuigen het ware naar voren brengen in tegenstelling tot wat vals is. Er waren velen bekeerd onder de prediking van
Petrus.... Verbaast het u dat ... het aantal van degenen die geloofden
ongeveer vijfduizend was? Het zaad dat Christus had gezaaid terwijl
Hij op aarde was, kwam op. Velen wachtten op dit door God gegeven
getuigenis dat van de discipelen zou komen met betrekking tot
Christus en Zijn opstanding, en zij geloofden toen ze het hoorden;
want het deed het getuigenis herleven dat ze uit de mond van Jezus
hadden gehoord, en ze namen hun standpunt in de gelederen in van
degenen die het evangelie van Christus geloofden.” –Review and
Herald, 22 april 1890.

SABBAT

7.

Welke geest heerste onder hen, ook al groeide de gemeente uit
tot een grote menigte? Wat gebeurde er met de boodschap die
zij predikten? Handelingen 4:31-35.
Handelingen 4:31-35 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats
waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de
Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.
En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van
ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was,
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maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden
met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere
Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want er was ook
niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of
huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het
verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan
ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.
“Van de kerk der apostelen uit die glorievolle dagen toen de heerlijkheid van de verrezen Christus over hen lichtte, staat geschreven: ‘Ook
niet één van hen zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk
eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.’ ‘Er was ook
niet één behoeftig onder hen.’ ‘En met grote kracht gaven de apostelen
hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.’ ‘En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig
in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden
met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden
in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de
kring die behouden werden.’ Handelingen 4:32, 34, 33; 2:46, 47.”
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 121.
Voor verdere studie
“Aan de eerste gemeente was een zich gestadig uitbreidend werk toevertrouwd, – namelijk het stichten van centra van licht en zegen, overal waar
oprechte zielen zich aan de dienst van God wilden wijden. De verkondiging
van het evangelie moest van wereldomvattende strekking zijn, en de boodschappers van het kruis konden slechts dan op de vervulling van hun
belangrijke zending hopen, wanneer zij in christelijke eensgezindheid
verbonden bleven, en zo aan de wereld openbaarden dat zij met Christus één
waren in God. Had hun goddelijke Leider niet tot de Vader gebeden:
‘Bewaar hen in Uw naam, die Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals
Wij’? En had Hij van Zijn discipelen niet verklaard: ‘De wereld heeft hen
gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn’? Heeft Hij de Vader niet gesmeekt
dat zij ‘volmaakt tot één’ mochten zijn, ‘opdat de wereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt’? (Johannes 17:11, 14, 23, 21) Hun geestelijk leven en hun
geestelijke kracht waren afhankelijk van een nauwe verbinding met de Ene,
van wie zij de opdracht tot evangelieprediking hadden ontvangen.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 65 [zie ook Van Jeruzalem tot Rome, blz. 25, 26;
Testimonies for the Church, vol. 8, blz. 16-29, grotendeels vertaald in Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 212-221].
_____
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van de Generale Conferentie
afdeling Onderwijs op blz. 37.
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Gods volk als Zijn kudde
“De relatie van Christus met Zijn volk wordt vergeleken met die van een
herder. Na de zondeval zag Hij dat Zijn schapen, blootgesteld aan een zekere ondergang, er beklagenswaardig aan toe waren. Hij verliet de eer en
heerlijkheid van Zijn Vaders huis om herder te worden en de rondzwervende
schapen, die op het punt stonden ten onder te gaan, te redden. Men hoorde
Zijn innemende stem, die hen naar Zijn kudde riep, een veilig en zeker
toevluchtsoord uit de hand van rovers; ook een schuilplaats tegen de verzengende hitte en bescherming tegen de ijskoude wind. Zijn zorg werd
voortdurend gegeven ten goede van Zijn schapen. Hij versterkte de zwakkeren, voedde degenen, die leden en verzamelde de lammeren van de kudde
in Zijn armen en droeg ze in Zijn borst. Zijn schapen houden van Hem. Hij
gaat voor Zijn schapen uit en zij horen Zijn stem en volgen Hem.” –Lift Him
Up, blz. 196.
ZONDAG

Een volmaakt symbool
1.

Hoe wordt Gods volk in de Schrift vaak afgeschilderd? Psalm
77:21; 78:52.
Psalm 77:21; 78:52 U leidde Uw volk als een kudde door de hand
van Mozes en Aäron. [...] Hij liet Zijn volk als schapen wegtrekken
en leidde hen als een kudde door de woestijn.
“ ‘Hij roept Zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten ...
en de schapen volgen Hem omdat ze Zijn stem kennen.’ De herder
in het oosten drijft zijn schapen niet. Hij is niet afhankelijk van
geweld of vrees, maar hij gaat voor ze uit en roept ze. Ze kennen
zijn stem en geven aan zijn roep gehoor. Zo doet de Heiland ook
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met Zijn schapen. De Schrift zegt: ‘Gij leiddet Uw volk als een
kudde door de hand van Mozes en Aäron.’ Jezus zegt bij de monde
van de profeet: ‘Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom
heb Ik u getrokken in goedertierenheid.’ Hij dwingt niemand om
Hem te volgen. ‘Met mensenhanden trok Ik hen,’ zegt Hij ‘met
koorden der liefde.’ Psalm 77:20; Jeremía 31:3; Hoséa 11:4.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 400.
MAANDAG

2.

Wat zei Jezus in dit verband wat er met de gemeente zou
gebeuren? Matthéüs 10:16; 7:15; Lukas 10:3.
Matthéüs 10:16; 7:15 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de
wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.
[...] Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht
naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
Lukas 10:3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de
wolven.
“ ‘Zie,’ zei Christus, ‘Ik zend u als schapen in het midden der
wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en argeloos gelijk de
duiven.’ ‘Gij zult door allen gehaat worden om Mijn Naam; maar
wie standvastig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.’
Matthéüs 10:16, 22. Zij haatten Christus zonder reden. Is het dan
een wonder dat ze diegenen haten die Zijn teken dragen en die Zijn
werk doen? Zij worden beschouwd als het uitvaagsel van de aarde.”
–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 412.

DINSDAG

3.

Wat hebben mensen dagelijks nodig voor hun fysieke levensonderhoud? Evenzo, wat heeft iemand nodig voor geestelijke
voeding en groei? 1 Kronieken 4:39; Joël 1:18; Matthéüs 4:4.
1 Kronieken 4:39 Daarop gingen zij naar de ingang van Gedor tot
aan het oosten van het dal, om weidegrond te zoeken voor hun
kleinvee.
Joël 1:18 Hoe kreunt het vee! De kudden rundvee zijn in verwarring,
want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten.
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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.
“De mens is slechts eindig. In het beste geval is zijn gebied beperkt.
Als hij een tak is van de levende Wijnstok, moet hij samen met andere
takken voeding uit de moederstam halen. Dit maakt hem van waarde
voor God. Als mensen niet dagelijks voeding uit de levende Wijnstok
halen, kunnen ze niet vrucht dragen van de Wijnstok en worden ze uitgeworpen om vernietigd te worden.” –Manuscript Releases, vol. 17,
blz. 198.
“Het geestelijk leven bestaat hieruit dat Christus het licht en het leven
van de zielentempel is, net zoals het bloed het leven van het lichaam
is. Allen die het woord bestuderen worden voorgesteld met het woord
eten, en het zich voeden aan Christus.... Zoals men dagelijks in de
lichamelijke behoeften dient te voorzien, zo dient het woord van God
dagelijks bestudeerd te worden – gegeten en verteerd en toegepast.
Dit ondersteunt de voeding om de ziel gezond te houden. Verwaarlozing van het woord betekent uithongering van de ziel. Het woord
beschrijft de gezegende mens als iemand die dag en nacht mediteert
over de waarheden van Gods woord. We dienen ons allemaal tegoed
te doen aan het woord van God.” –Counsels on Sabbath School Work,
blz. 43, 44.
WOENSDAG

Kenmerken van schapen en herders
4.

Welke kenmerken hebben schapen en lammeren waardoor ze
passende illustraties van Gods volk en Zijn gemeente zijn? Hoe
zijn deze kenmerken van toepassing op Jezus? Jeremía 11:19;
Jesája 40:11; 53:7.
Jeremía 11:19 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…
Jesája 40:11; 53:7 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij
zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot
dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. [...] Toen betaling
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geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is
voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
“Een onschuldig lam werd gekozen om Christus de vertegenwoordigen.” –Manuscript Releases, vol. 12, blz. 191.
“Het onschuldige lam dat in Egypte was geslacht en waarvan het op
de deurposten gesprenkelde bloed de verderfengel de huizen van
Israël deed passeren, was een voorafschaduwing van het zondeloze
Lam van God, wiens verdiensten alleen het oordeel en de veroordeling van de gevallen mens kunnen afwenden. De Verlosser was
gehoorzaam geweest aan de Joodse wet en had al haar goddelijk
vastgestelde verordeningen in acht genomen. Hij had Zichzelf juist
vereenzelvigd met het paaslam als diens grote antitype, ...” –The
Spirit of Prophecy, vol. 3, blz. 128.
DONDERDAG

5.

Wat zal er bovendien met de geestelijke kudde gebeuren als
degenen aan wie God ze heeft toevertrouwd, hen niet goed
leiden? Hoe geldt dit zelfs voor degenen die zichzelf als
intelligent beschouwen? Ezechiël 34:5, 6; Psalm 119:176; Jesája
53:6, eerste gedeelte.
Ezechiël 34:5, 6 Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn
alle dieren van het veld tot voedsel geworden: ze zijn verspreid.
Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel.
Over heel het aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. Er is
niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze zoekt.
Psalm 119:176 Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw
dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.
Jesája 53:6a Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder
naar zijn eigen weg. ...
“De kerk op aarde bestaat uit dwalende mannen en vrouwen voor
wie geduldig en volhardend moet worden gewerkt, opdat ze opgeleid en geoefend worden om in dit leven succesvol te arbeiden, en in
het toekomende leven met eer en onsterfelijkheid te worden gekroond.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 383.
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“Het schaap dat van de kudde is afgedwaald is het meest hulpeloze
van alle schepselen. De herder moet het zoeken, want het kan de weg
niet terugvinden. Zo is het ook gesteld met de mens die van God is
afgedwaald. Hij is even hulpeloos als het verloren schaap en wanneer
Gods liefde hem niet te hulp zou komen, zou hij nooit de weg naar
God terugvinden.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 109, 110.
VRIJDAG

De Opperherder
6.

Wat doet de Heer, geneigd als mensen zijn toe te geven aan het
grote gevaar om af te dwalen? Wat is Zijn voortdurende, liefdevolle oproep aan de leden van Zijn kudde? Ezechiël 34:12, 31;
Hebreeën 13:20, 21; Jeremía 7:23.
Ezechiël 34:12, 31 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde
op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik
op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen
waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. [...]
En u, Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik
ben uw God, spreekt de Heere HEERE.
Hebreeën 13:20, 21 De God nu van de vrede, Die de grote Herder
van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft
teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,
moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u
werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem
zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Jeremía 7:23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn
stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn.
Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.
“Zoals de herder van zijn schapen houdt en geen rust heeft als er één
mist, houdt God oneindig veel meer van elke verworpen ziel. De
mensen mogen de aanspraken van deze liefde verwerpen, zij mogen
van Hem afdwalen en een andere meester kiezen, toch behoren zij
God toe en Hij verlangt ernaar hen terug te winnen. Hij zegt, ‘Zoals
een herder naar zijn kudde omziet, wanneer Hij te midden van zijn
verspreide schapen is, zo zal Ik naar Mijn schapen omzien en ze
redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag
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van de wolken en duisternis.’ Ezechiël 34:12.” –Lessen uit het leven
van alledag, blz. 109.
SABBAT

7.

Wie heeft de Heer – hoewel Hij de grote Herder is – benoemd
om over Zijn volk te waken en hen te beschermen? Matthéüs
9:36-38; Numeri 27:16; 1 Petrus 5:1, 2.
Matthéüs 9:36-38 Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met
ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,
zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
Numeri 27:16 Laat de HEERE, de God Die aan alle vlees de adem
geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat
en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet
ingaan, opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen
die geen herder hebben.
1 Petrus 5:1, 2 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de
heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die
bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet
uit winstbejag, maar bereidwillig.
“Christus is de opperherder. Hij heeft de zorg voor Zijn kudde toevertrouwd aan onderherders. Hij eist van deze herders dat zij dezelfde
belangstelling voor Zijn schapen hebben als Hij ooit getoond heeft en
dat zij altijd de verantwoordelijkheid voelen van de last die Hij hun
heeft toevertrouwd. Predikanten, die door God geroepen zijn om te
werken in woord en leer, zijn de herders van Christus. Hij heeft hen
onder Zichzelf gesteld om over Zijn kudde toezicht te houden en haar
te hoeden. Hij heeft hen plechtig bevolen trouwe herders te zijn, de
kudde met toewijding te voeden, Zijn voorbeeld te volgen, de zwakken te versterken, zij die flauwvallen te voeden en hen te beschermen
tegen verslindende beesten. Hij wijst hen op Zijn voorbeeld van liefde
voor Zijn schapen. Om hun bevrijding veilig te stellen, heeft Hij Zijn
leven voor hen afgelegd. Als zij Zijn onbaatzuchtige voorbeeld navolgen, zal de kudde onder hun hoede gedijen.” –The Spirit of
Prophecy, vol. 1, blz. 114, 115.
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“Een essentiële band met de Opperherder maakt de onderherder tot
een levende vertegenwoordiger van Christus, waarlijk een licht voor
de wereld. Inzicht in al onze geloofspunten is essentieel, maar het is
van nog groter belang dat de predikant geheiligd wordt door de
waarheid die hij naar voren brengt.” –Lift Him Up, blz. 200.
Voor verdere studie
“Wij dienen Christus niet willekeurig of grillig te volgen, alleen wanneer
het in ons voordeel is. Wij moeten ervoor kiezen Hem te volgen. In het
dagelijks leven dienen wij Zijn voorbeeld te volgen, zoals een kudde vol
vertrouwen haar herder volgt. Wij dienen Hem te volgen door te lijden
omwille van Hem, en bij elke stap te zeggen: ‘Wil Hij mij doden, ik blijf
op Hem hopen.’ (Job 13:15, NBG51). Zijn levenswijze moet onze manier
van leven zijn. En als wij aldus trachten Hem gelijkvormig te zijn en onze
wil in overeenstemming te brengen met Zijn wil, zullen wij Hem
openbaren.” –In Heavenly Places, blz. 298.
_____

Zendingsbericht van de Generale Conferentie
afdeling Onderwijs
Voorlezen op Sabbat 30 oktober 2021
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 6 november 2021 worden ingezameld
“Van de vroegste tijden af hadden de getrouwe Israëlieten veel zorg besteed
aan de opvoeding van de jeugd. De Here had geboden dat reeds van de
wieg af de kinderen moesten worden onderwezen in Zijn goedheid en
grootheid, ... [...] In de dagen van Christus ging men ervan uit dat de stad die
geen voorzieningen trof voor het godsdienstig onderricht van de jongeren
rustte onder de vloek van God.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 47, 48.
Bijna veertig jaar nadat de Gemeente van Zevende-Dags Adventisten was
opgericht, gaf God zuster Ellen G. White een duidelijke, directe boodschap
over Zijn plannen voor de opvoeding van Adventistische kinderen. “In het
plannen van de opvoeding van hun kinderen buitenshuis, moesten ouders
zich realiseren dat het niet langer veilig is om kinderen naar de openbare
school te zenden en moesten trachten hen naar een school te zenden waar
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zij een opvoeding zullen krijgen die gebaseerd is op een Schriftuurlijke
grondslag. [...] ... Op plaatsen waar een kerk is, moesten scholen opgericht
worden ... [...] Werkt alsof u voor uw leven werkt om kinderen te redden die
verdrinken in de besmettelijke, corrupte invloeden van de wereld.” –Hoe
leid ik mijn kind, blz. 360, 365, 366.
De Gemeente van Zevende-Dags Adventisten investeerde al vroeg in
scholen. Echter, slechts twaalf jaar nadat het bovenstaande bericht was gepubliceerd, brak de Eerste Wereldoorlog uit; en trouwe hervormers hadden geen
kerk meer. In 1925 werd de Generale Conferentie van het International
Missionary Society georganiseerd. In de jaren vijftig werden de eerste basisscholen van de IMS opgericht. In 1989 werd een afdeling Onderwijs van de
Generale Conferentie voorgesteld, en in 1997 werd deze afdeling onderdeel
van de Generale Conferentie onder leiding van zuster Raquel Orce.
De Onderwijsafdeling blijft de fakkel van toewijding dragen die in het oude
Israël was begonnen om de leringen van God in de hoofden en harten van
onze kinderen in te prenten. Tegenwoordig heeft deze afdeling drie hoofddoelen: de onschuld van de kinderen en jongeren beschermen, hun geest en
morele waarden beschermen tegen verkeerde leringen en praktijken, en een
leger jonge mensen voorbereiden om de evangelieboodschap met een stervende wereld te delen.
Met Gods genade en met een steeds groeiend team van toegewijde professionals, worden deze doelen bereikt door middel van de volgende methoden: Sabbatschoollessen voor kinderen; Gebedslezingen voor kinderen, die
de Gebedslezingen voor volwassenen samenvatten en tevens woordpuzzels
en activiteiten bevatten; tweemaandelijkse nieuwsbrieven voor leiders,
ouders, opvoeders, predikanten en jeugdleiders, met nuttige informatie over
de fysieke, educatieve en geestelijk behoeften van de kinderen; educatieve
video’s voor de kindersabbatschool en scholen; Bijbelactiviteiten die kinderen en jongeren uitdagen om meer over de Bijbel te leren (Hebron
Challenge); symposia voor opvoeders en schoolleiders; beurzen voor studenten uit kansarme gezinnen; een vrijwilligersprogramma waarmee
jongeren kunnen helpen op IMS-scholen over de hele wereld; boeken;
ondersteuning voor sabbatschoolleraren, onderwijsleiders, thuisscholen,
IMS-scholen, en meer. De meeste materialen worden gratis aangeboden op
de website van de Onderwijsafdeling, zodat kinderen, (lokale) gemeenten
en scholen overal kunnen profiteren zonder zich zorgen te hoeven maken
over onkosten.
Op het moment van schrijven heeft de IMS ongeveer 475 scholen in
achttien landen in Afrika (458), Zuid-Amerika (8), Midden-Amerika (4),
Noord-Amerika (4) en Azië (1). Schoolinschrijvingen variëren van minder
dan tien leerlingen tot meer dan driehonderd. De overgrote meerderheid
van de leerlingen die naar deze scholen gaan, komt niet uit IMS-gezinnen.
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Door het zendingswerk, gedaan op deze scholen, leren de kinderen en hun
gezinnen over Jezus en de speciale boodschap voor deze tijd. Omdat de
kinderen heel jong zijn als ze de waarheid horen, zijn de resultaten niet
meteen zichtbaar. Maar de zaden die vandaag in jonge harten worden
geplant, zullen de komende jaren overvloedig vruchten afwerpen. Hierover
schreef zuster White: “Leraren ... dienen te beseffen dat ze het belangrijkste
zendingsveld ter wereld hebben.” –Christian Education, blz. 31. “Toen mij
door de engel Gods getoond werd dat een instituut opgericht moest worden
voor de opleiding van onze jeugd, zag ik dat dit een van de grootste
middelen was, door God ingesteld voor de redding van zielen....” –Hoe leid
ik mijn kind, blz. 389.
Veel van onze scholen werken onafhankelijk van elkaar en zijn niet allemaal in staat om hetzelfde niveau van academische en geestelijke uitmuntendheid te bieden. Om de scholen te verenigen, hen te helpen dezelfde
hoge standaard te bereiken en hun behoeften beter te begrijpen, is het van
wezenlijk belang dat teamleden van de Onderwijsafdeling reizen, om de
onderwijsfaciliteiten bezoeken, campussen bezoeken, de financiële gegevens en lesmethoden bekijken, alsook om leraren, leerlingen en schooldirecteuren te ontmoeten om te horen wat hun behoeften zijn. Veel scholen
worstelen met het betalen van eerlijke salarissen aan hun onderwijzend
personeel, kampen met kostbare reparaties aan gebouwen of veiligheidsmaatregelen, kunnen zich geen christelijk leerplan veroorloven en pijnigen
zich door voortdurend studenten te moeten wegsturen, die hun collegegeld
niet kunnen betalen. De recente pandemie van het coronavirus heeft deze
financiële lasten alleen maar vergroot.
De Onderwijsafdeling werkt hard met een heel klein budget. Teamleden
doneren vaak uit eigen zak om benodigde projecten te financieren. Het
boek ‘Here Am I’ (Hier ben ik), werd geschreven om geld in te zamelen
voor een dergelijk doel. De Facebook- en Instagram-pagina’s van de afdeling beschrijven de educatieve behoeften en posten ook vervolginformatie
en foto’s zodat donateurs kunnen zien hoe en waar hun donaties zijn
gebruikt. Door geloof is veel bereikt; maar er is nog veel meer te doen. Er
moeten nieuwe scholen worden gebouwd; ons eigen leerplan moet worden
geschreven; en er moeten nieuwe projecten worden gestart.
De speciale Sabbatschoolgaven die volgende Sabbat worden ingezameld,
zijn een gelegenheid voor u om deel te nemen aan het gezegende werk om
mensen voor de eeuwigheid op te leiden door te investeren in het leven en
de toekomst van onze kinderen. Moge God uw gave zegenen, zodat door u
een kind de kans krijgt om Jezus te aanvaarden!
–zr. Margie Holmstroem Seely
Leider van de afdeling Onderwijs van de Generale Conferentie
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De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor
de afdeling Onderwijs van de Generale Conferentie
Geef in verhouding tot de liefde en zegeningen die God u heeft gegeven!

19e Les

Sabbat 6 november 2021
Sabbatbegin 17.04 u.  17.03 u.

Beloften voor de kleine kudde
“ ‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Die niet uit den
bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God
geboren zijn.’ Johannes 1:12, 13. Dit zijn de uitverkorenen van God; zij zijn
degenen tot wie Christus de woorden richt: ‘Vreest niet, u klein kuddeke,
want het is uws Vaders welbehagen, u het Koninkrijk te geven. Verkoopt
hetgeen u hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelf buidels, die niet verouderen,
een schat, die niet afneemt, in de hemelen, waar de dief niet bijkomt, noch de
mot verderft. Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.’ Lukas
12:32-34” –Signs of the Times, 11 juni 1894.
ZONDAG

1.

Welke illustratie gebruikte Jezus om de gemeente en haar leden
voor te stellen? Van wie zijn de schapen en lammeren? Welke
houding zullen getrouwe herders laten zien? Matthéüs 26:31;
Johannes 21:15-17.
Matthéüs 26:31 Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen
aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder
slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden.
Johannes 21:15-17 Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus
tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan
dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei
tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de
tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem:
Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn
schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona,
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houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer
tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet
alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn
schapen.
“Jezus zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, ... en zij volgen Mij.’
Johannes 10:27. De Herder van Israël drijft Zijn kudde niet, maar
Hij leidt hen. Zijn houding is geheel uitnodigend. ‘Mijn schapen
horen Mijn stem.’ Als we inderdaad zonen en dochters van God
zijn, horen we niet alleen, maar herkennen we de stem boven alle
andere. We waarderen de woorden van Christus, we onderscheiden
de waarheid – zoals die in Jezus is – van alle dwaling, en de waarheid verkwikt de ziel en vervult haar met blijdschap....” –That I May
Know Him, blz. 52.
MAANDAG

2.

Welke specifieke kennis en liefde heeft de grote Herder van en
voor Zijn kudde? Johannes 10:14, 11.
Johannes 10:14, 11 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en
word door de Mijnen gekend. [...] Ik ben de goede Herder; de goede
herder geeft zijn leven voor de schapen.
“Zoals een aardse herder zijn schapen kent, kent de goddelijke Herder
Zijn kudde die over heel de wereld verstoord is. ‘Gij toch zijt Mijn
schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God,
luidt het woord van de Here Here.’ [...]
Hij had Zichzelf vergeleken met het licht, de bron van leven en
vreugde voor de mens en de natuur. Nu schilderde Hij in een prachtig
landelijk beeld Zijn verhouding tot wie in Hem geloven. Met geen
ander beeld waren Zijn toehoorders zo vertrouwd en de woorden van
Christus verbonden het voor altijd met Hemzelf. Nooit zouden de
discipelen zien naar de herders die hun kudden hoedden zonder zich
de les van de Heiland te herinneren. In iedere trouwe herder zouden
zij Christus zien. Zichzelf zouden zij terugvinden in iedere hulpeloze,
afhankelijke kudde.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 399, 400; 397.
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DINSDAG

Vertrouwen en waar discipelschap
3.

Wat weet – aan de andere kant – de ware kudde en hoe groot is
het vertrouwen van de getrouwe schapen in Hem? Johannes
10:3, 4, 27.
Johannes 10:3, 4, 27 Voor hem doet de deurwachter open en de
schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam
en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten
gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem,
omdat zij zijn stem kennen. [...] Mijn schapen horen Mijn stem en Ik
ken ze en zij volgen Mij.
“Jezus kent ieder mens zo volkomen alsof die de enige was geweest
voor wie de Heiland is gestorven. De wanhoop van iedereen raakt
Zijn hart. De kreet om hulp hoort Hij. Hij is gekomen om alle mensen
tot Zich te trekken. Hij vraagt hen: ‘Volg Mij’, en Zijn Geest werkt
aan hun harten om hen tot Jezus te trekken. Velen weigeren zich te
laten trekken. Jezus weet wie dat zijn. Hij weet ook wie vol blijdschap
aan Zijn oproep gehoor geven en bereid zijn zich onder Zijn herderlijke zorg te plaatsen. Hij zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik
ken ze en ze volgen Mij.’ Hij zorgt voor een ieder alsof er geen ander
op de aardbodem bestond.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 400.
“Hij zal hen redden van elk kwaad, hen beschermen tegen elk gevaar
als zij naar Zijn stem luisteren. Hij zegt ‘Mijn schapen horen Mijn
stem, ... en ze volgen Mij’. In Christus zullen zij weide vinden, kracht
en hoop verkrijgen, en zullen ze niet gehinderd worden door rusteloze
verlangens naar dingen die de geest afleiden en het hart voldoening
geven. Zij hebben de parel van grote waarde gevonden, en de geest is
in vredige rust. Hun genoegens zijn van een zuiver, vredig en verheven, hemels karakter. Zij laten geen pijnlijke gedachten na, geen
wroeging. Zulke genoegens beschadigen de gezondheid niet noch
putten de geest uit, maar zijn van gezonde aard.” –Hoe leid ik mijn
kind, blz. 553, 554.
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WOENSDAG

4.

Is waar discipelschap iets tijdelijks voor alleen in goede tijden?
Wat zegt de Bijbel over degenen die verlost zullen worden in
heerlijkheid? Matthéüs 24:12, 13; 1 Petrus 2:21; Openbaring
14:4.
Matthéüs 24:12, 13 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal
de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die
zal zalig worden.
1 Petrus 2:21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor
ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.
Openbaring 14:4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want
zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook
naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor
God en het Lam.
“Als de duizenden kanalen van egoïsme die nu bestaan, zouden worden afgesneden, en de middelen in het juiste kanaal zouden worden
geleid, zouden er grote inkomsten naar de schatkist vloeien. Velen
kopen afgoden met geld dat naar het huis van God zou moeten gaan.
Niemand kan echte welwillendheid beoefenen zonder oprechte
zelfverloochening. Zelfverloochening en het kruis liggen direct op het
pad van elke christen die Christus werkelijk volgt. Jezus zegt: ‘Zo
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn
kruis op, en volge Mij.’ (Matthéüs 16:24) Zal elke ziel het feit overwegen dat christelijk discipelschap zelfverloochening en zelfopoffering omvat, zelfs tot het opgeven van het leven zelf, terwille van
Hem die Zijn leven gegeven heeft voor het leven van de wereld?”
–Counsels on Stewardship, blz. 288, 289.
“Wanneer u acht wilt slaan op het licht dat u hebt, zal een groter licht
komen.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 132.

DONDERDAG

De kleine kudde en het eeuwig koninkrijk
5.

Hoe standvastig zijn de gelovigen in de kudde van de Heer? Welke
prachtige beloften heeft Hij hen gegeven? Matthéüs 7:13, 14;
Lukas 12:32; 22:29.
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Matthéüs 7:13, 14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de
poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er
die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is
smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Lukas 12:32; 22:29 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het
heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. [...] En Ik beschik
u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft,
“Vergeleken met de miljoenen aardbewoners zal Gods volk, als altijd,
een kleine kudde zijn. Maar als de gelovigen vast staan in de
waarheid, zoals deze in Zijn Woord is geopenbaard, zal God hun
toevlucht zijn. Ze staan onder bescherming van de Almachtige. God
heeft altijd de meerderheid. Als het geschal van de laatste bazuin in de
gevangenis van de dood zal doordringen, en de rechtvaardigen te
voorschijn komen met de overwinningsroep: ‘Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?’ en daar dan staan met God, met
Christus, met de engelen, en met de getrouwen van alle tijden, dan
zullen Gods kinderen verre in de meerderheid zijn.” –Van Jeruzalem
tot Rome, blz. 429.
VRIJDAG

6.

Wie worden nog meer gerekend tot de kudde van de Heer, en
wat zal Hij voor hen doen? Johannes 10:16; Matthéüs 8:10, 11.
Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze
schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn
stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
Matthéüs 8:10, 11 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en
zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in
Israël zo’n groot geloof niet gevonden. Maar Ik zeg u dat er velen
zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met
Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen.
“Onder de bewoners der aarde, verspreid in alle landen, zijn mensen
die de knie niet voor Baäl hebben gebogen. Evenals de sterren des
hemels die alleen in het duister zichtbaar zijn, zullen deze getrouwen
helder schijnen wanneer duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volken. In het heidens Afrika, in de katholieke landen van
Europa en Zuid-Amerika, in China, in India, in de eilanden der zee, en
in de donkere delen der aarde, heeft God een overblijfsel bewaard dat

44

dan in het duister zal lichten, om aan een afvallige wereld de veranderende macht van gehoorzaamheid aan Zijn wet te tonen. Reeds nu
zijn ze zichtbaar in ieder volk, onder elke tong en elke natie; en in het
uur van de grootste afval, als satan zich tot het uiterste inspant om te
maken dat op straffe des doods ‘aan allen, de kleinen en de groten, de
rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven
wordt’ van trouw aan een valse rustdag, zullen deze getrouwen, die
vlekkeloos zijn als kinderen van God, ‘schijnen als lichtende sterren in
de wereld’. (Openbaring 13:16; Filippensen 2:25)”. –Profeten en
koningen, blz. 119, 120.
SABBAT

7.

Wat is het verlangen en het doel van de Heer met Zijn kudde,
die Hij met Zijn eigen bloed heeft gekocht? Wat zal er gebeuren
als de vervolging over Gods volk uitbreekt? Johannes 10:16,
laatste gedeelte; Éfeze 2:14; 4:3-6.
Johannes 10:16b ... En het zal worden één kudde en één Herder.
Éfeze 2:14; 4:3-6 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt
heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken.
[...] En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door
de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook
geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof,
één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door
allen en in u allen is.
“… De echte schapen [zullen] de stem van de ware Herder horen
wanneer de vervolging werkelijk losbreekt. Zelfverloochenende
pogingen zullen in het werk gesteld worden om de verlorenen te
redden en velen die van de kudde zijn afgedwaald, zullen terugkomen
en de machtige Herder volgen. Het volk van God zal nader tot elkaar
komen en tegen de vijand een verenigd front vormen.” –Maranatha,
de Here komt!, blz. 202.
“De liefde – van Christus en van onze broeders en zusters – zal aan de
wereld getuigen dat we met Jezus zijn geweest en van Hem hebben
geleerd. Dan zal de boodschap van de derde engel aanzwellen tot een
luide roep, en de hele aarde zal verlicht worden met de heerlijkheid
van de Heer.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 401 (1900).
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Voor verdere studie
“Jezus is de goede Herder. Zijn volgelingen zijn de schapen van Zijn weide.
Een herder is altijd bij zijn kudde om ze te verdedigen, om ze weg te houden
van de wolven, om de verloren schapen op te sporen en terug te brengen
naar de kudde, om ze langs grazige weiden en langs levende wateren te
leiden.” –Manuscript Releases, vol. 15, blz. 100.
“Wij moeten hier gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, indien
wij hiernamaals deel wensen te hebben aan Zijn heerlijkheid. [...] Wij hebben
slechts nog weinig tijd over om voor God te werken. Niets moet te kostbaar
zijn om op te offeren voor de redding van de verstrooide en verwonde kudde
van Jezus. Zij, die nu een verbond met God gemaakt hebben met offerande,
zullen spoedig thuis gehaald worden, om het nieuwe koninkrijk eeuwigdurend in bezit te nemen.” –Eerste geschriften, blz. 45.
_____
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Als een olijfboom
“Zo toonde Paulus aan dat God in ruime mate bij machte is de harten van
Joden evenzeer als van heidenen te herscheppen en aan een ieder die in
Christus gelooft, de aan Israël beloofde zegeningen te verlenen. Hij herhaalde Jesaja’s voorzegging omtrent Gods volk: ‘Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden; want
wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op aarde, volledig en snel. En
gelijk Jesaja tevoren gezegd had: ‘Indien de Here Zebaoth ons geen zaad
overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 278.
ZONDAG

Een groene olijfboom en goede vruchten
1.
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Welke plant wordt in de profetie gebruikt om het volk van
Israël te vertegenwoordigen? Wat gebeurde er met de edele
plant, nadat deze zich volledig had ontwikkeld? Jeremía 11:16,
17; 21:14.

Jeremía 11:16, 17; 21:14 [SV77] De Heere had uw naam genoemd
een groene olijfboom, schoon van liefelijke vruchten; maar nu heeft
Hij met een geluid van een groot geroep een vuur erom aangestoken,
en zijn takken zullen verbroken worden. Want de Heere der heerscharen, Die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken;
om de boosheid van het huis Israëls, en van het huis van Juda, die zij
onder zich bedrijven, om Mij te vertoornen, rokende de Baäl. [...] En
Ik zal over u bezoeking doen naar de vrucht van uw handelingen,
spreekt de Heere; en Ik zal een vuur aansteken in haar woud, dat zal
verteren al wat rondom haar is.
“Terwijl de takken vlekkeloze vruchten hadden moeten voortbrengen,
werden ze afgebroken als gevolg van hun hardnekkige ongehoorzaamheid. De verkeerde handelwijze van het volk in Jeruzalem had voor
hen onafwendbare gevolgen, alsmede voor hen, die zij beïnvloedden.
Zij volgden niet langer het voorbeeld van die heilige mensen, die door
Jezus Christus, hun onzichtbare Leidsman, waren bezield. Zij konden
onmogelijk het karakter vormen waarop Gods goedkeuring kon rusten
(Brief 34, 1899).” –Bijbelkommentaar, blz. 249.
MAANDAG

2.

Wat waren enkele van de geschenken en voordelen die Israël
ontving? Maar wat was er van de natie geworden aan het begin
van het evangelietijdperk? Romeinen 9:4, 5; 11:28, eerste
gedeelte; 9:2, 3.
Romeinen 9:4, 5; 11:28a; 9:2, 3 Zij zijn immers Israëlieten; voor
hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de
verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen
behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus
voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid.
Amen! [...] Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden
vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de
vaderen. [...] Dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een
voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen
vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders,
mijn verwanten wat het vlees betreft.
“De Joden waren Gods uitverkoren volk, waardoor Hij Zich had
voorgenomen het gehele mensengeslacht te zegenen. Uit hun mid47

den had God vele profeten verwekt. Dezen hadden de komst voorzegd van een Verlosser die verworpen en gedood zou worden door
diegenen die Hem het eerst als de Beloofde hadden moeten erkennen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 275.
“Als natie weigerden de Joden Christus te ontvangen. Hij had hen op
hun reizen geleid, als hun onzichtbare, oneindige Leider. Hij had hun
Zijn wil meegedeeld, maar in de beproeving verwierpen zij Hem,
hun enige hoop, hun enige redding, en God verwierp hen. ‘Maar
zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ Johannes
1:12. Aan allen die de voorwaarden ontvangen en gehoorzamen, stromen Gods gaven gestadig toe, zonder berouw, zonder terugroeping.
God heeft Zijn gaven aan de mens gegeven om gebruikt te worden,
niet op basis van natuurlijke impulsen of neiging, maar volgens Zijn
wil.” –This Day with God, blz. 31.
DINSDAG

Gebroken takken
3.

Waarom waren enkele van de oorspronkelijke takken van de
olijfboom afgebroken? Wanneer is dit probleem begonnen?
Romeinen 11:20; Handelingen 19:9; Hebreeën 3:19; 4:6.
Romeinen 11:20 [SV77] Het is terecht; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet hooggevoelende, maar
vrees.
Handelingen 19:9 Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg
van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde de discipelen af en
sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus.
Hebreeën 3:19; 4:6 Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege
hun ongeloof. [...] Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust
binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was,
niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid.
“Door ongeloof en het verwerpen van de hemelse bedoeling met hen
had Israël als volk de verbinding met God verbroken.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 277.
“Zal aan Gods waarschuwingen zonder meer voorbij worden gegaan?
Zullen de kansen om te dienen niet worden benut? Zal de spot van de
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wereld, de trots van het verstand en het instemmen met menselijke
gebruiken en tradities, volgelingen van Christus ervan weerhouden
Hem te dienen? Zullen zij Gods Woord verwerpen zoals de Joodse
leiders Christus hebben verworpen? De resultaten van Israëls zonde
staan ons voor ogen. Zal de gemeente van nu deze waarschuwing ter
harte nemen?” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 187.
WOENSDAG

4.

Wat betekende het feit, dat een groot aantal Israëlieten
ongelovig was en daarom van de boom (de natie) werden
afgesneden, voor Israël als geheel? Romeinen 11:1, 2, 5.
Romeinen 11:1, 2, 5 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten?
Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht
van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk, dat Hij
van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt
in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en
zegt: [...] Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel
ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
“Maar hoewel de Israëlieten Zijn Zoon verwierpen, verwierp God hen
niet. Luister naar Paulus wanneer hij zijn betoog voortzet: ‘Ik vraag
dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben
immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de
stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij te voren
gekend heeft. Of weet gij niet, wat het Schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Here, Uw profeten hebben zij gedood, Uw altaren hebben zij omvergehaald; Ik ben
alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt de
godsspraak tot hem? Ik heb Mij zeven duizend man doen overblijven,
die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de
tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der
genade.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 276.

DONDERDAG

Wat de uitkomst bepaalt
5.

Welke hoop is er dan dat zij weer op de edele olijfboom terug
geënt mogen worden, indien mensen in ongeloof blijven?
Romeinen 11:23, 24.
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Romeinen 11:23, 24 En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen
opnieuw te enten. Immers, als u die van nature een tak van de wilde
olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt,
hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom
worden geënt!
“Israël was gestruikeld en gevallen, maar dit maakte het voor hen niet
onmogelijk om weer op te staan. In antwoord op de vraag: ‘Zij zijn
toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?’ antwoordt de
apostel: ‘Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. [...]
Niettegenstaande Israëls falen als natie bleef er onder hen een overblijfsel van hen die behouden zouden worden. Ten tijde van de komst van
de Heiland waren er getrouwe mannen en vrouwen die met blijdschap
de boodschap van Johannes de Doper hadden aanvaard en er zodoende
toe werden gebracht om de profetieën aangaande de Messias opnieuw
te gaan bestuderen. Toen de eerste christelijke gemeente werd gesticht,
was ze samengesteld uit deze gelovige Joden die Jezus van Nazareth
erkenden als Degene naar wiens komst zij hadden verlangd. Naar dit
overblijfsel verwijst Paulus wanneer hij schrijft: ‘Zijn de eerstelingen
heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.’ ”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 276, 277.
VRIJDAG

6.

Wat gebeurde er – terwijl andere takken werden afgebroken vanwege hun ongeloof – met degenen die oorspronkelijk deel uitmaakten van een wilde olijfboom? Romeinen 11:17.
Romeinen 11:17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die
een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt
gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom.
“Paulus vergelijkt het overblijfsel in Israël met een edele olijfboom
waarvan sommige takken zijn afgebroken. Hij vergelijkt de heidenen
met takken van een wilde olijfboom die op de oorspronkelijke stam
werden geënt. [...]
Paulus zette in zijn brief aan de Romeinen de grote grondbeginselen
van het evangelie uiteen. Hij bepaalde zijn standpunt in kwesties die
de Joodse en de heidense gemeenten beroerden, en toonde aan dat de
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verwachtingen en de beloften die eens in het bijzonder de Joden toebehoorden, nu ook de heidenen werden aangeboden.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 277; 274, 275.
SABBAT

Een plechtig beroep op christenen
7.

Welk plechtig beroep deed de apostel daarom op beide klassen
van mensen? Romeinen 11:18, 19, 21, 22.
Romeinen 11:18, 19, 21, 22 Beroem u dan niet tegenover de takken.
En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U
zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
[...] Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is
het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid
en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn,
over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft.
Anders zult ook u afgehouwen worden.
“Hierin wordt ons duidelijk geleerd dat we de Joden niet moeten verachten; want onder hen heeft de Heer machtige mannen, die de waarheid met kracht zullen verkondigen. ‘Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet
spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; ...’ ”
–Manuscript Releases, vol. 6, blz. 325, 326.
“Door ongeloof en het verwerpen van de hemelse bedoeling met hen
had Israël als volk de verbinding met God verbroken. Maar God was
bij machte de takken die van de oorspronkelijke stam waren afgebroken in te enten op de ware stam van Israël – het overblijfsel dat de
God hunner vaderen trouw was gebleven. ‘Maar ook zij zullen’,
verklaart de apostel van deze afgebroken takken, ‘wanneer zij niet bij
hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte
hen opnieuw te enten’. ‘Indien gij’, schrijft hij aan de heidenen, ‘uit
de wilde olijf waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen
uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoe veel te meer zullen dezen,
naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden. Want, broeders,
opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit
geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen,
totdat de volheid der heidenen binnengaat.’ ” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 277, 278.
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Voor verdere studie
“Als een volk ooit licht nodig had, dan zijn het degenen die in de laatste
dagen van de geschiedenis van deze aarde leven. Wij willen weten wat de
Schrift zegt. We willen komen tot de levende orakels van God. Wij willen dat
levende geloof dat de arm van oneindige kracht vastgrijpt, en we willen met
heel ons wezen vertrouwen op Jezus Christus, onze gerechtigheid. En we
mogen het doen. Ja, we doen het in het belang van onze eigen ziel.” –Faith
and Works, blz. 66.
“Ondanks het schrikwekkende oordeel dat over de Joden als natie ten tijde
van hun verwerping van Jezus van Nazareth werd uitgesproken, hebben er
van eeuw tot eeuw vele edele, godvrezende Joodse mannen en vrouwen
geleefd, die in stilte hebben geleden. [...] Sommigen hebben in de deemoedige Nazarener die hun voorvaders verwierpen en kruisigden, de ware
Messias van Israël leren zien. [...]
Naar deze klasse verwijst Jesaja in zijn profetie: ‘Het overschot zal behouden worden’. Vanaf de dagen van Paulus tot aan deze tegenwoordige tijd toe
heeft God door Zijn Heilige Geest zowel Joden als heidenen geroepen. ‘Er is
geen aanzien des persoons bij God’, verklaarde Paulus. De apostel beschouwde zichzelf als ‘een schuldenaar van Grieken en niet-Grieken’,
alsook van de Joden; toch verloor hij nooit de stellige voordelen die de
Joden boven anderen bezaten, uit het oog, ‘in de eerste plaats [toch] dit, dat
hun de woorden Gods zijn toevertrouwd’. ‘Het evangelie’, verklaarde hij, ‘is
een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood,
maar ook voor de Griek.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 278, 279.
_____

21e Les

Sabbat 20 november 2021
Sabbatbegin 16.43 u.  16.42 u.

De gemeente als een tempel
“De apostelen bouwden de gemeente van God op het fundament dat
Christus Zelf gelegd had. In de Schrift wordt de oprichting van een tempel
dikwijls gebruikt als een beeld voor de bouw van de gemeente. Zacharia
verwijst naar Christus als de Spruit die de tempel des Heren zou bouwen.
Hij spreekt ervan dat de heidenen zouden helpen met dit werk: ‘Die verre
zijn, zullen aan de tempel des Heren komen bouwen’; en Jesaja verklaart:
‘Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen.’ (Zacharía 6:12, 15; Jesája
60:10)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 433.
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ZONDAG

Bouwer van de tempel
1.

Wie zou er – volgens de profetie van Zacharía – op een dag
komen? Wat zou de bijzondere opdracht zijn van de Dienaar
van de Heer, de SPRUIT? Zacharía 3:8; 6:12.
Zacharía 3:8; 6:12 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. [...] En zeg tegen
hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn
Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel
van de HEERE bouwen.
“Het werk van Christus als middelaar voor de mens wordt in de mooie
profetie van Zacharia, over Hem, ‘wiens naam is Spruit’, duidelijk
gemaakt. De profeet zegt: ‘Hij zal de tempel des HEREN bouwen en
hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op Zijn (Vaders)
troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; heilzaam overleg zal er
tussen Hen beiden zijn.’ (Zacharia 6:12, 13).
‘Hij zal de tempel des HEREN bouwen.’ Door zijn offer en middelaarschap is Christus zowel het fundament als de stichter van Gods
gemeente. De apostel Paulus noemt Hem ‘de Hoeksteen’. ‘In Hem
wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de
Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in
de Geest.’ (Éfeze 2:20-22), zegt hij.” –De grote strijd, blz. 389.

MAANDAG

2.

Wat openbaarde de Heer, zoals geprofeteerd, aan een van Zijn
discipelen? Wat betekent het dat de poorten van de hel haar niet
zouden overweldigen? Matthéüs 16:18.
Matthéüs 16:18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra
zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar
niet overweldigen.
“Het woord Petrus wil zeggen ‘rotssteen’. Christus bedoelde niet Petrus
als de rots waarop Hij Zijn gemeente zou gronden. Zijn woorden ‘deze
rots’ waren van toepassing op Hemzelf als het fundament van de
christelijke kerk (ST 28 okt. 1913).” –Bijbelkommentaar, blz. 330.
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“ ‘Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus
Christus, kan niemand leggen.’ (1 Korinthe 3:11) ‘Op deze petra,’
zei Jezus, ‘zal Ik Mijn gemeente bouwen.’ In tegenwoordigheid van
God en alle hemelse wezens, in tegenwoordigheid van de onzichtbare legers van de hel grondde Jezus Zijn gemeente op de levende
Rots. Die Rots is Hijzelf, Zijn eigen lichaam dat voor ons verbroken
is. De poorten van het dodenrijk kunnen de gemeente, op dit fundament gebouwd, niet overweldigen.” –Jezus, de Wens der eeuwen,
blz. 343.
DINSDAG

Een vast fundament en structuur
3.

Wat zou Jezus zijn – behalve de feitelijke Bouwer – in deze
heilige geestelijke tempel? Wat zou er gebeuren met degenen die
in Hem geloven? Jesája 28:16; 1 Petrus 2:6.
Jesája 28:16 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion
een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.
1 Petrus 2:6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft,
zal niet beschaamd worden.
“Jezus vervolgde: ‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal
Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar
niet overweldigen.’ Het woord Petrus betekent ‘steen’, een rollende
steen. Petrus was niet de rots waarop de gemeente gegrond zou
worden. De poorten van het dodenrijk overweldigden hem toen hij
vloekend en zwerend zijn Heer verloochende. De gemeente was gebouwd op Hem, die niet door de poorten van het dodenrijk overweldigd kon worden.
Eeuwen voor de komst van de Heiland had Mozes gewezen op de
Rotssteen van Israëls behoud. De Psalmist had gezongen van ‘mijn
sterke Rots’. Jesaja had geschreven: ‘Zo zegt de Here Here: Zie, Ik
leg in Zion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare
hoeksteen van een vaste grondslag.’ Petrus zelf past, door de Geest
gedreven, deze profetie toe op Jezus. Hij zegt: ‘Indien gij geproefd
hebt dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen,
door de mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar
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en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis.’ (Deuteronomium 32:4; Psalm 62:7; Jesája 28:16;
1 Petrus 2:3-5)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 342.
WOENSDAG

4.

Wie is naast het fundament een belangrijk onderdeel van dit
gebouw? Hoe groeit de heilige tempel als een solide structuur?
Éfeze 2:20, 21.
Éfeze 2:20, 21 Gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het
hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in
de Heere.
“Christus is de verbindende schakel in de gouden ketting die gelovigen
in God samenbindt. Er mag geen scheiding zijn in deze grote tijd van
beproeving. [De mensen van] het volk van God zijn ‘... medeburgers
der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het fundament der
apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde,
opwast tot een heilige tempel in de Heere.” Éfeze 2:19-21. De kinderen van God vormen één verenigd geheel in Christus, die Zijn kruis
naar voren brengt als het middelpunt van aantrekking. Allen die geloven, zijn één in Hem.” –Selected Messages, boek 3, blz. 21.

DONDERDAG

Levende stenen in een geestelijke tempel
5.

Wie heeft het voorrecht deel uit te maken van het geestelijke
huis dat de Heer nog steeds aan het bouwen is? Wat is de
betekenis van ‘levende stenen’? 1 Petrus 2:4, 5.
1 Petrus 2:4, 5 En kom naar Hem toe als naar een levende steen,
die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en
kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te
brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
“Hoe verbaasd is de hemel over de huidige toestand van de gemeente
die zoveel voor de wereld kon betekenen als elke steen op de juiste
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plaats als een levende steen was, om licht uit te stralen! De waarde van
onze gemeenten bestaat niet uit dode, glansloze stenen, maar uit
levende stenen, die de heldere stralen opvangen van de Hoofd
Hoeksteen, de Zon der Gerechtigheid – de heldere heerlijkheid waarin
de stralen van genade en waarheid, die elkaar hebben ontmoet, van gerechtigheid en vrede, die elkaar hebben gekust, samengaan (Brief 15,
1892).” –Bijbelkommentaar, blz. 539.
VRIJDAG

6.

Als wij deel uitmaken van dat heilige gebouw met Jezus en de
profeten, wie zullen er dan in dit heiligdom en in ons wonen?
Hoevelen kunnen zeggen dat dit tot nu toe hun ervaring is
geweest? Éfeze 2:22.
Éfeze 2:22 Op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van
God, in de Geest.
“De Joodse tempel was gebouwd van uitgehouwen stenen, gedolven
uit de bergen; en elke steen werd precies passend gemaakt, voor zijn
plaats in de tempel, bijgehouwen, bijgepolijst en beproefd, alvorens
hij naar Jeruzalem werd overgebracht. En toen a1 de stenen op het
terrein waren aangekomen, voltrok de bouw zich zonder het geluid
van bijl of hamer. Dit gebouw stelt Gods geestelijke tempel voor,
opgetrokken uit materiaal dat bijeengebracht is uit elke natie en taal
en volk, uit alle standen, hoog en laag, rijk en arm, geschoolden en
ongeschoolden. Dezulken zijn geen dode substanties die pasklaar
gemaakt moeten worden met hamer en beitel. Ze zijn levende
stenen, gedolven uit de wereld door de waarheid; en de grote
Kunstenaar-Bouwmeester, de Here van de tempel, bewerkt en polijst ze nu opdat ze voor hun respectievelijke plaatsen in de geestelijke tempel zullen passen. Wanneer deze tempel klaar is, zal hij
volmaakt zijn in al zijn onderdelen en de bewondering van engelen
en van mensen trekken; want zijn Bouwer en Maker is God.” –Uit
de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 392 [zie ook:
Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 174].
“Waarlijk, degenen die dit glorieuze gebouw samenstellen, zijn
‘geroepen heiligen.’ ” –That I May Know Him, blz. 151.
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SABBAT

De gemeente als een pilaar
7.

Indien alle gemeenteleden Jezus als basis van hun leven hebben
en samen met de profeten en apostelen zijn verenigd, hoe solide
zal het gebouw dan zijn? Als dit het geval is, wat is de gemeente
dan? 1 Timótheüs 3:15.
1 Timótheüs 3:15 Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet
u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de
gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.
“Adventisten, die zagen dat de kerken het getuigenis van Gods
Woord verwierpen, konden hen niet langer beschouwen als de gemeente van Christus, de ‘pilaar en vastigheid der waarheid.’; en
zoals de boodschap, ‘Babylon is gevallen’, begon te worden verkondigd, voelden ze zich gerechtvaardigd om zich los te maken van hun
vroegere aansluiting.” –The Story of Redemption, blz. 366.
“De olie die zo hard nodig is voor degenen die worden voorgesteld
als dwaze maagden, is niet iets dat aan de buitenkant kan worden
aangebracht. Ze dienen de waarheid in het heiligdom van de ziel te
brengen, zodat deze kan reinigen, verfijnen en heiligen. Het is geen
theorie die ze nodig hebben; het zijn de heilige leringen van de
Bijbel, die geen onzekere, losgekoppelde leerstellingen zijn, maar
levende waarheden zijn, die betrekking hebben op eeuwige belangen
die in Christus centraal staan. In Hem bevindt zich het complete
systeem van goddelijke waarheid. De redding van de ziel, door het
geloof in Christus, is het fundament en de pilaar van de waarheid.”
–Ye Shall Receive Power, p. 16.

Voor verdere studie
“De apostelen bouwden op een vast fundament. Zij bouwden op de Rots
der Eeuwen. Naar dit fundament brachten ze de stenen die ze uithouwden
uit de wereld. De bouwers werkten echter niet zonder hinderpalen. Hun
arbeid werd buitengewoon bemoeilijkt door de tegenstanders van
Christus. Ze moesten strijden tegen de dweepzucht, het vooroordeel en de
haat van hen die op een verkeerde grondslag bouwden. Velen die
bouwden aan de kerk, konden vergeleken worden met de bouwers aan de
muur in de dagen van Nehemia, van wie geschreven staat: ‘De lastdragers
verrichtten hun arbeid zo, dat ze met de ene hand het werk deden en met
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de andere hand de werpspies vasthielden.’ (Nehemía 4:17)” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 434.
“God bestemde, dat de tempel te Jeruzalem een gedurige getuige zou zijn
van het verheven doel, dat voor iedere ziel was geopend. Maar de Joden
begrepen helaas de betekenis niet van het gebouw, dat zij met zo’n trots
beschouwden. [...] De voorhoven van de tempel te Jeruzalem, die vol
waren met het rumoer van een onheilige markt, stelden maar al te wezenlijk de tempel van het hart voor. Door de tempel te reinigen van kopers en
verkopers, kondigde Jezus Zijn opdracht aan om de harten te reinigen van
de bezoedeling der zonde, de zelfzuchtige begeerten en kwade
gewoonten, die de ziel verderven. [...] Christus alleen kan de tempel van
de ziel reinigen. [...] Zijn tegenwoordigheid zal de ziel reinigen en heiligen, zodat de ziel een heilige tempel voor de Here zal worden en een
woonstede Gods in de Geest (Éfeze 2:22).” –Het geloof waardoor ik leef,
blz. 191 [zie ook: Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 122, 123]
_____

22e Les

Sabbat 27 november 2021
Sabbatbegin 16.36 u.  16.35 u.

De gemeente als de bruid
“God is de bruidegom van Zijn gemeente. De gemeente is de bruid, de
vrouw van het Lam. Elke ware gelovige maakt deel uit van het lichaam
van Christus. Christus beschouwt ontrouw die Hem door Zijn volk wordt
betoond, als de ontrouw van een vrouw aan haar man. Wij moeten
bedenken dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. (Brief 39,
1920)” –Bijbelkommentaar, blz. 686.
ZONDAG

1.

Wat lezen wij over Jeruzalem als symbool voor de gemeente?
Wie noemt Zich haar Echtgenoot? Jesája 62:4.
Jesája 62:4 Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen
uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, maar u zult genoemd
worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want de
HEERE verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden.

58

“Een joods huwelijk was een indrukwekkende gebeurtenis en de Zoon
des mensen kon Zich daar verheugen. Door het bijwonen van dit feest
eerde Jezus het huwelijk als een instelling van God.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 116.
“Dan zal het lang verwachte Vrederijk van de Messias ‘onder de
ganse hemel’ worden opgericht.. ... ‘De HERE troost Sion, Hij troost
al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis
als de hof des HEREN’. ‘De heerlijkheid van de Libanon is haar
gegeven, de luister van de Karmel en van Saron’. ‘Men zal u niet
meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen:
Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw
land: Gehuwde’. ‘Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal
uw God Zich over u verblijden’ (Jesája 51:3; 35:2; 62:4, 5).” –De
grote strijd, blz. 284.
MAANDAG

2.

Wie zal Zich over haar verheugen, net als een bruidegom zich
verheugt over zijn bruid? Jesája 62:5; Zefánja 3:14-17.
Jesája 62:5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw,
zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich
verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.
Zefánja 3:14-17 Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees
blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van
Jeruzalem! De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft
uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw
midden: u zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen
Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de
moed niet! De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die
verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal
zwijgen in Zijn liefde.
“ ‘Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich
over u verblijden.’ (Jesája 62:5) ‘Hij zal Zich over u met vreugde
verblijden; Hij zal zwijgen in Zijn liefde; Hij zal over u juichen met
gejubel.’ (Zefánja 3:17) Hemel en aarde zullen zich verenigen in het
vreugdelied van de Vader: ‘Want Mijn zoon hier was dood en is weer
levend geworden; hij was verloren en is gevonden.’ ” –Lessen uit het
leven alledag, blz. 122.
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DINSDAG

De vrouw van de Heer
3.

Hoe wordt het symbool van het huwelijk tussen God en Zijn volk
toegepast in andere profetieën? Jesája 54:6, 7; Jeremía 3:14.
Jesája 54:6, 7 Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van
geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen
was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar
in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
Jeremía 3:14 Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE,
want Ík heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit
een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen.
“Zoals elk van Gods goede gaven die Hij aan de mensheid heeft
toevertrouwd, is het huwelijk ontaard door de zonde. Maar het is het
doel van het evangelie om de zuiverheid en schoonheid van het huwelijk te herstellen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament
wordt de huwelijksband gebruikt om de tedere en heilige verbintenis
voor te stellen, die bestaat tussen Christus en Zijn volk, de verlosten
die Hij heeft gekocht voor de prijs van Golgotha. ‘Wees niet bevreesd,’ zegt Hij, ‘want u zult niet beschaamd worden; word niet rood
van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de
schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad
van uw weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de
legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van
Israël…’ ‘Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík
heb u getrouwd.’ (Jesája 54:4, 5a; Jeremía 3:14.) In het ‘Hooglied’
horen we dat de stem van de bruid zegt: ‘Mijn Liefste is van mij en ik
ben van Hem.’ En Hij die voor haar ‘boven tienduizenden uitsteekt’
zegt tegen Zijn uitverkorene: ‘Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is
geen enkel gebrek aan u.’ (Hooglied 2:16; 5:10; 4:7, HSV)”
–Thoughts from the Mount of Blessing, blz. 64, (zie ook: Gedachten
van de berg der zaligsprekingen, blz. 60).

WOENSDAG

4.
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Hoe gebruikt de apostel Paulus soortgelijke symbolen en termen
om de intieme relatie tussen Christus en Zijn gemeente te
beschrijven? Éfeze 5:23-26.

Éfeze 5:23-26 Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook
Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het
lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo
behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te
zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de
gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad
door het Woord.
“Later schrijft de apostel Paulus aan de christenen in Éfeze dat de
Heer de man tot hoofd van de vrouw heeft gemaakt, om haar
beschermer te zijn, de huisband1, die de leden van het gezin samenbindt, zoals Christus het hoofd van de gemeente is en de Verlosser
van het geestelijk lichaam. Daarom zegt hij: ‘Want de man is het
hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en
Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan
Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen
in alles. U mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus
de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met
het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk
zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets
dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. Alzo zijn de
mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen
lichaam. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief.’
(Éfeze 5:23-28.)” –Thoughts from the Mount of Blessing, blz. 64,
(zie ook: Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 60).
DONDERDAG

Zijn verlangen naar de bruid
5.

Hoeveel heeft Jezus Zijn gemeente lief? Wat was Zijn doel door
Zichzelf voor haar te geven? Éfeze 5:27-32.

1

Noot van de vertalers: In het Engels staat er het Oudengelse woord
house-band, in plaats van husband, wat ‘echtgenoot’ betekent.
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Éfeze 5:27-32 Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou
plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,
maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun
eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen
vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn
eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de
Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn
vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen
tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het
oog op Christus en de gemeente.
“Maar de gemeente is zeer kostbaar in Zijn ogen. Zij is de kist die Zijn
juwelen bevat, de kudde die Zijn schapen omsluit en Hij verlangt ernaar
haar zonder vlek of smet, of iets dergelijks te zien. Hij verlangt hiernaar
met een onuitsprekelijke liefde. Daarom heeft Hij ons de gelegenheid
gegeven om voor Hem te werken en Hij aanvaardt ons werk als een
teken van onze liefde en trouw.” –Testimonies for the Church, deel 6,
blz. 261 [zie ook: Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2,
blz. 524].
“De Heer heeft met u gewerkt en u in staat gesteld uw deel te doen als
Zijn werkman; maar er zijn ook andere werklieden die hun deel moeten doen als Zijn werktuigen. Zij helpen om het hele lichaam samen te
stellen. Allen dienen verenigd te worden als onderdelen van één groot
lichaam. De gemeente van de Heer is samengesteld uit levende,
werkende organen, die hun kracht om te handelen ontlenen aan de
Leidsman en Voleinder van hun geloof. Zij moeten in onderlinge
harmonie het grote werk voortzetten dat op hen rust. God heeft u uw
werk gegeven. Maar Hij heeft andere werktuigen, en aan hen heeft Hij
hun werk gegeven, opdat allen door de heiliging van de waarheid
leden worden van Christus’ lichaam, van Zijn vlees en Zijn beenderen. Als vertegenwoordigers van Christus handelen wij voor tijd en
eeuwigheid; en de mensen, zelfs de wereldse mensen, nemen kennis
van het gegeven dat wij met Jezus zijn geweest en van Hem hebben
geleerd.” –Testimonies for the Church, deel 8, blz. 174.
VRIJDAG

6.
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Wie zal zich gereed hebben gemaakt voor het huwelijk van het
Lam? Openbaring 19:7.

Openbaring 19:7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de
heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn
vrouw heeft zich gereedgemaakt.
“De gemeente is de bruid, de vrouw van het Lam. Zij moet zich
zuiver, geheiligd en heilig bewaren. Nooit mag ze toegeven aan
dwaasheid, want zij is de bruid van een Koning. Toch beseft zij de
verhevenheid van haar positie niet. Als ze dat zou doen, zou ze innerlijk verheerlijkt zijn (Brief 177, 1901). [...]
De gemeente is de bruid van Christus en haar leden moeten het juk
van hun Leider dragen. God waarschuwt ons om onze gewaden niet te
verontreinigen. (Brief 123½, 1898.)” –Bijbelkommentaar, blz. 686.
SABBAT

Het bruiloftsmaal van het Lam
7.

Wat wordt voorgesteld door het schone, witte linnen waarin de
bruid is gekleed? Hoe worden, volgens de Schrift, degenen
beschouwd die tot het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd? Openbaring 19:8, 9.
Openbaring 19:8, 9 En het is haar gegeven zich met smetteloos en
blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die
geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij
zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
“Met het bruiloftskleed uit de gelijkenis wordt het zuivere, smetteloze
karakter voorgesteld, dat ieder van Christus’ volgelingen moet bezitten.
De gemeente is gegeven ‘zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te
kleden,’ ‘stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.’ (Openbaring
19:8; Éfeze 5:27.) De Schrift zegt dat dit linnen de gerechtigheid der
heiligen is. Het is de gerechtigheid van Christus, Zijn onbesmet karakter, dat door het geloof wordt meegedeeld aan allen die Hem als hun
persoonlijke Heiland aanvaarden. Het witte kleed der onschuld werd
gedragen door onze stamouders, toen zij door God in het paradijs werden geplaatst. Zij leefden in volmaakte overeenstemming met Gods wil.
Al hun genegenheid was gericht op hun hemelse Vader. Een heerlijk
zacht licht, Gods licht, omhulde het heilig mensenpaar. Dit gewaad van
licht was een zinnebeeld van hun geestelijke gewaad van hemelse onschuld. Als zij aan God trouw gebleven waren, zouden zij hiermee altijd bekleed zijn gebleven.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 190.
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Voor verdere studie
“Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de huwelijksband
gebruikt om de tedere en geheiligde eenheid aan te duiden die tussen
Christus en Zijn volk bestaat. In de gedachten van Jezus wezen de
feestelijkheden bij de bruiloft naar de vreugde op de dag waarop Hij Zijn
bruid naar het huis van Zijn Vader zal brengen en de verlosten met hun
Verlosser zullen aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Hij zegt:
‘Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u
verblijden.’ ‘Men zal u niet meer noemen ‘Verlatene’ ... maar gij zult
genoemd worden ‘Mijn Welgevallen’ ... want de Here heeft een welgevallen aan u.’ ‘Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen
in Zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.’ (Jesája 62:5, 4; Zefánja
3:17.) Toen de apostel Johannes het visioen van hemelse dingen kreeg,
schreef hij: ‘Ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem
van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende:
Halleluja, want de Here onze God, de Almachtige, heeft het koningschap
aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven,
want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.’ ‘Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.’
(Openbaring 19:6, 7, 9.)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 116.
_____

23e Les

Sabbat 4 december 2021
Sabbatbegin 16.31 u.  16.30 u.

De gemeente als lichaam
“God heeft Zijn gemeente op aarde gesteld tot een kanaal van licht, en hierdoor maakt Hij Zijn voornemens en Zijn wil bekend. Hij doet niet een van
Zijn dienstknechten iets ervaren dat onafhankelijk is van of in tegenstelling is
met de ervaring van de gemeente zelf. Noch geeft Hij aan een enkele persoon
de kennis van Zijn wil, terwijl de gemeente – Christus’ lichaam – in duisternis wordt gelaten. In Zijn voorziening brengt Hij Zijn dienaren in nauwe verbinding met Zijn gemeente, opdat zij minder zelfvertrouwen zouden hebben,
en groter vertrouwen in anderen die door Hem worden geleid om Zijn werk
voorwaarts te stuwen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 122, 123.
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ZONDAG

1.

Waarmee wordt de gemeente in de Bijbel vaak vergeleken of
voorgesteld? Kolossensen 1:18; Éfeze 5:23; Kolossensen 3:15.
Kolossensen 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van
de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden,
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Éfeze 5:23 Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus
Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
Kolossensen 3:15 En laat de vrede van God heersen in uw harten,
waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
“Sinds Zijn hemelvaart heeft Christus, het grote Hoofd van de gemeente, Zijn werk in de wereld voortgezet door gekozen gezanten,
door wie Hij tot de mensenkinderen spreekt en in hun behoeften voorziet. De positie van hen die door God geroepen zijn om te werken in
woord en leer voor de opbouw van Zijn gemeente, is er een van grote
verantwoordelijkheid. In plaats van Christus dienen zij mannen en
vrouwen te smeken om zich met God te verzoenen; en zij kunnen hun
opdracht alleen vervullen als zij wijsheid en macht van boven ontvangen.” –Gospel Workers, blz. 13.
“Er zijn in de gemeente altijd mensen geweest die voortdurend naar
persoonlijke onafhankelijkheid streefden. Zij schijnen niet te kunnen
inzien dat zo’n onafhankelijke geest hen er licht toe kan leiden te veel
vertrouwen in zichzelf te stellen en hun eigen oordeel hoger te schatten
dan de raadgeving en het oordeel van hun broeders, in het bijzonder
van diegenen die door God tot leiders over Zijn volk zijn aangesteld.
God heeft Zijn gemeente bekleed met een bijzonder gezag en een
macht, die niemand mag geringschatten, want wie dat doet, veracht
daarmee de stem van God.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 123.

MAANDAG

Leden van één geestelijk lichaam
2.

Zoals verschillende organen deel uitmaken van een fysiek lichaam,
wat vormen de verschillende leden van de gemeente? Hoe weten we
dat verschillende organen geen verschillende lichamen vormen?
Wat betekent dit? Romeinen 12:4; 1 Korinthe 12:12, 13; Éfeze 4:4.
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Romeinen 12:4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en
de leden niet alle dezelfde functie hebben.
1 Korinthe 12:12, 13 Want zoals het lichaam één is en veel leden
heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn
door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn,
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één
Geest doordrenkt.
Éfeze 4:4 Eén lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot
één hoop van uw roeping,
“Geliefde Broeders: Evenals de verschillende leden van het menselijke organisme verbonden zijn om het gehele lichaam te formeren,
en elk zijn taak verricht, gehoorzamend aan de intelligentie, die het
geheel bestuurt, zo moeten de leden van de Gemeente van Christus,
verbonden zijn in een symmetrisch lichaam, onderworpen aan de
geheiligde intelligentie van het geheel.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 1, blz. 458.
“De Heer heeft niemand van ons de bevoegdheid gegeven om de last
van het werk alleen te dragen. Hij heeft mensen van verschillende
opvattingen bijeengebracht, opdat zij met elkaar kunnen overleggen en
elkaar kunnen bijstaan. Op deze wijze wordt het gebrek aan ervaring
en bekwaamheid van de één aangevuld door de ervaring en bekwaamheid van een ander. Wij dienen allen het onderricht, dat in Korinthe en
Éfeze wordt gegeven over onze verhouding tot elkaar als leden van het
lichaam van Christus, zorgvuldig te bestuderen.” –This Day with God,
blz. 154.
DINSDAG

3.

Wat zou het gevolg zijn als elk orgaan onafhankelijk van het
lichaam zou bestaan en handelen? Waarom is het op dezelfde
manier ondenkbaar dat de gemeenteleden onafhankelijk van het
lichaam van de gemeente handelen? 1 Korinthe 12:14-16.
1 Korinthe 12:14-16 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid,
maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben
ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En
als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het
lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam?
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“Wij zijn allen leden van één lichaam, en zijn alleen volmaakt in
Christus Jezus, die Zijn volk vanuit het lage niveau, waartoe de
zonden hen heeft verlaagd, zal opheffen en hen daar zal plaatsen
waar zij in de hemelhoven erkend zullen worden als Gods
medearbeiders.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 195.
WOENSDAG

Verschillende onderdelen en verschillende functies
4.

Hebben alle organen dezelfde functie en plaats in het lichaam?
Wat zou er gebeuren als alle leden precies dezelfde dienst zouden verrichten in de gemeente? Hoe gemakkelijk aanvaarden en
waarderen wij op juiste wijze de gaven en de dienst van
anderen? 1 Korinthe 12:17-20.
1 Korinthe 12:17-20 Als het hele lichaam oog was, waar zou het
gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk
zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het
lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één
lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel
leden, maar is er slechts één lichaam.
“Omdat mensen niet hetzelfde karakter hebben, is dat geen reden
om uit elkaar te gaan. Als wij kinderen van de hemelse Koning zijn,
zullen wij niet zozeer van mening verschillen dat wij elkaar in de
weg zullen staan.
Het is op bevel van de Heer dat Zijn dienaren verschillende gaven
hebben. Het is door Zijn benoeming dat mannen met verschillende
geestvermogens in de gemeenten worden gebracht, om samen met
Hem arbeiders te zijn. Wij hebben veel verschillende geestvermogens te ontmoeten en verschillende gaven zijn nodig. Gods
dienaren moeten in volmaakte harmonie werken. Ik dank de Heer
dat wij niet allen precies hetzelfde zijn, terwijl wij allen dezelfde
geest dienen te hebben – de geest die in Christus woonde. De
apostel Johannes was niet hetzelfde als de apostel Petrus. Ieder
moest zijn eigenaardigheden bedwingen en zijn temperament verzachten, opdat zij elkaar zouden helpen, door geloof in en heiliging
van de waarheid.” –This Day with God, blz. 262.
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DONDERDAG

5.

Leg uit hoe elk gemeentelid nodig en behulpzaam is voor de
anderen, net zoals elk orgaan de anderen nodig heeft. Hoe
gevaarlijk is het als iemand bepaalde mensen met hun gaven
niet waardeert of zelfs veracht? 1 Korinthe 12:21-24.
1 Korinthe 12:21-24 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb
je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet
nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen
te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam
die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze
oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter
hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld,
dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf.
“Zij die geneigd zijn hun persoonlijk oordeel als doorslaggevend te
beschouwen, zijn in ernstig gevaar. Het is satans weloverlegd streven
dezulken af te scheiden van diegenen die kanalen van licht zijn en
door wie de Here de opbouw en de uitbreiding van Zijn werk op aarde
tot stand heeft gebracht. Degenen te veronachtzamen of te verachten
die God geroepen heeft om de verantwoordelijkheden van het leiderschap in verband met de uitbreiding der waarheid te dragen, betekent
de middelen te verwerpen die de Here tot steun, bemoediging en
versterking van Zijn volk heeft beschikt. Iedere arbeider voor des
Heren zaak, die aan deze middelen voorbijgaat en die meent dat zijn
inzicht hem door geen ander kanaal kan toekomen dan rechtstreeks
van God, plaatst zichzelf in een positie waarin hij aan het gevaar is
blootgesteld door de vijand te worden misleid en onderworpen.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 123.

VRIJDAG

Geen verdeeldheid in het lichaam
6.
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Hoe belangrijk is het dat iedereen van ganser harte gelooft en
aanvaardt dat de leden in de gemeente als de organen van het
lichaam zijn? Waarom zijn de geest van onafhankelijkheid of
scheuringen tussen broeders zeer gevaarlijk? 1 Korinthe 12:25;
1:10; 2 Korinthe 13:11.

1 Korinthe 12:25; 1:10 Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam
zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. [...]
Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere
Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er
onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed
bent, één van denken en één van gevoelen.
2 Korinthe 13:11 Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de
God van de liefde en de vrede zal met u zijn.
“De gemeente als lichaam moet alles doen wat in haar macht ligt om
eenheid te bevorderen en scheuringen te voorkomen. Als ondeugdelijke leer wordt ingevoerd, zal de veiligheid van de kudde van
Christus in gevaar komen; en het is de plicht van hen die gezag
hebben, die jaloers zijn op de waarheid zoals die in Jezus is, om een
krachtig vastbesloten protest te laten horen.” –Review and Herald,
16 januari 1900.
“Als één lid van Christus’ huishouding in verzoeking komt, dienen de
andere leden met vriendelijke belangstelling naar hem om te zien,
proberen de voeten – die afdwalen op valse paden – te stoppen en
hem te winnen voor een rein, heilig leven. Deze dienst eist God van
ieder lid van Zijn gemeente. (Zie 1 Korinthe 12:12-27)” –This Day
with God, blz. 147.
SABBAT

7.

Wanneer men anderen als noodzakelijke delen van hetzelfde
lichaam aanvaardt, wat zal er dan gebeuren als één lid lijdt?
Wie zal zich daarnaast, wanneer één persoon zich verheugt, zich
samen met Hem verheugen? 1 Korinthe 12:26; Romeinen 12:15;
1 Petrus 3:8.
1 Korinthe 12:26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één
lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
Romeinen 12:15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die
huilen.
1 Petrus 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb
de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
“We mogen niet toestaan dat onze moeilijkheden en teleurstellingen
als een kanker aan onze ziel vreten en ons humeurig en ongeduldig
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maken. Laat er geen strijd zijn, geen kwaad-denken, geen kwaadspreken, anders ergeren we God. Mijn broeder, wanneer gij uw hart
open stelt voor jaloersheid en kwade vermoedens, kan de Heilige
Geest geen woning in u maken. Streeft naar de volheid, die in Christus
is. Arbeidt in Zijn richtlijnen. Laat elke gedachte, en woord, en daad
Hem openbaren. Gij hebt nodig dagelijks gedoopt te worden en in de
liefde waardoor in de dagen der apostelen, zij één van zin werden.
Deze liefde zal gezondheid geven aan lichaam, geest, en ziel. Omgeef
uw ziel met een atmosfeer, die het geestelijke leven zal doen bloeien.
Kweek aan geloof, hoop, moed, en liefde. Laat de vrede Gods heersen
in uw hart.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 510.
“Dan kunt u uw verantwoordelijkheden uitoefenen. De Heilige Geest
zal een goddelijke doeltreffendheid, een kalme, ingetogen waardigheid verlenen aan al uw inspanningen om het lijden te verlichten. U
zult getuigen dat u met Jezus bent geweest.” –Testimonies for the
Church, vol. 8, blz. 191.
Voor verdere studie
“De Here heeft het in Zijn wijsheid zo beschikt dat christen met christen en
gemeente met gemeente door een nauwe onderlinge band moet zijn verbonden. Op deze wijze zal het menselijke werktuig in staat zijn om met het
goddelijke samen te werken. Iedere arbeidskracht zal aan de Heilige Geest
onderworpen zijn, en alle gelovigen zullen in een georganiseerde en goed
geleide actie verenigd zijn om aan de wereld de vreugdevolle boodschap
van Gods genade te verkondigen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 123.
“Er is werk voor ons te doen. Wij moeten hier beginnen met de zachtmoedigheid van Christus te ontwikkelen. Wij zullen zware gevechten
leveren tegen onze karaktertrekken, die ons leiden tot beslissingen die het
voor anderen moeilijk en ongunstig maken. Wij worden door God niet
geprezen om een ijver die naar farizeïsme smaakt; want dit is niet van
Christus. Wij moeten niet tot het uiterste gaan in valse naastenliefde, noch
moeten wij een koers van onbuigzame strengheid volgen in gevallen waar
vriendelijkheid, barmhartigheid en liefde een veelzeggende kracht zouden
hebben. De bijl moet aan de wortel van de boom gelegd worden. Ware
bekering is nodig. Werken vanuit het hart is cruciaal. De natuur moet
vernieuwd worden naar het goddelijk evenbeeld, totdat het werk der
genade in de ziel voltooid is.” –Review and Herald, 16 januari 1900.
_____
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24e Les

Sabbat 11 december 2021
Sabbatbegin 16.29 u.  16.28 u.

Het lichaam van Christus
“De verhouding tussen Christus en Zijn gemeente is zeer innig en heilig;
Hij de Bruidegom, en de gemeente de bruid; Hij het hoofd en de
gemeente het lichaam. Gemeenschap met Christus houdt dus ook in:
gemeenschap met Zijn gemeente.
De gemeente is georganiseerd om te dienen; en in een dienend leven voor
Christus is gemeenschap met de gemeente een van de eerste schreden.
Getrouwheid aan Christus eist de trouwe vervulling van kerkelijke plichten.
Dit is een belangrijk onderdeel van iemands opleiding, en in een gemeente,
doortrokken van ’s Meesters leven, zal dat er toe leiden dat men zich met
de wereld daarbuiten bezighoudt.” –Karaktervorming, blz. 270.
ZONDAG

1.

Kunnen we zeggen dat de gemeente een lichaam is zoals vele
anderen? Wiens lichaam is de gemeente? Kolossensen 1:24;
1 Korinthe 12:27.
Kolossensen 1:24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul
in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten
behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.
1 Korinthe 12:27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus,
en ieder afzonderlijk Zijn leden.
“Zodanig is de oneindige goedheid van God dat Hij door de verdiensten van Jezus Christus niet alleen spaart, maar ook ons vergeeft
en rechtvaardigt, en door de gerechtigheid van Christus ons gerechtigheid toerekent, en ons verhoogt en veredelt door ons tot kinderen
van Zijn aanneming te maken. We worden leden van de koninklijke
familie, kinderen van de hemelse Koning. Hij verheft mannen en
vrouwen van hun vernedering en verhoogt hen in gerechtigheid…. Hij
noemt hen Zijn juwelen en een bijzondere schat voor Hem. Het zijn
trofeeën van Zijn genade en macht, en van Zijn grootheid en rijkdom
in heerlijkheid. Ze zijn daarom niet van henzelf, maar worden tegen
een prijs gekocht en door het buitengewone ambt van verzoening van
Christus in de nabijheid en de meest heilige relatie met Jezus Christus
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gebracht. Ze worden Zijn erfgoed genoemd, Zijn kinderen, de leden
van het lichaam van Christus, van Zijn vlees en van Zijn beenderen;
ja, ze zijn met de Heer verbonden door een intieme relatie met Hem.”
–Our High Calling, blz. 17.
MAANDAG

Vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente
2.

In welke zin is de gemeente het lichaam van Christus? Hoe
verhouden we ons daarmee? Éfeze 5:30.
Éfeze 5:30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en
van Zijn gebeente.
“De Heer heeft u gesmeed, zodat u uw rol kunt spelen als Zijn arbeider; maar er zijn ook andere werklieden die hun rol dienen te spelen
als Zijn werktuigen. Deze helpen om het hele lichaam samen te stellen.
Allen zullen verenigd worden als delen van één groot organisme. De
gemeente van de Heer bestaat uit levende, werkende vertegenwoordigers, die hun macht om te handelen ontlenen aan de Leidsman en
Voleinder van hun geloof. Zij moeten het grote werk dat op hen rust,
in harmonie voortzetten. God heeft u uw werk gegeven. Maar Hij heeft
andere hulpmiddelen, en aan hen heeft Hij hun werk gegeven, opdat
allen, door heiliging van de waarheid, leden van het lichaam van
Christus, van Zijn vlees en van Zijn beenderen kunnen worden. Als
vertegenwoordigers van Christus handelen wij voor tijd en eeuwigheid; en mannen, zelfs wereldse mannen, nemen kennis van ons dat we
met Jezus zijn geweest en van Hem hebben geleerd.” –Testimonies for
the Church, vol. 8, blz. 174.

DINSDAG

3.

Welke relatie hebben we met elkaar, aangezien we allemaal deel
uitmaken van het lichaam van Christus? Romeinen 12:5.
Romeinen 12:5 Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
“Zolang we in deze wereld zijn, dienen we met elkaar verbonden te
zijn. De mensheid is vervlochten en verweven met de mensheid. Als
christenen zijn we leden van elkaar…. De Heer bestemt ons als Zijn
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zonen en dochteren, die Hij Zijn vrienden noemt, om elkaar te helpen. Dit moet een onderdeel zijn van ons praktische christelijke
werk.” –Our High Calling, blz. 184.
“Christus is de verbindende schakel in de gouden ketting die gelovigen in God samenbindt. Er mag geen scheiding zijn in deze grote
tijd van beproeving. [De mensen van] het volk van God zijn ‘... medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste
Hoeksteen; Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere.” Éfeze
2:19-21. De kinderen van God vormen één verenigd geheel in
Christus, die Zijn kruis naar voren brengt als het middelpunt van aantrekking. Allen die geloven, zijn één in Hem.” –Selected Messages,
boek 3, blz. 21.
WOENSDAG

4.

Indien de gemeente werkelijk het lichaam van Christus is, wie is
dan het Hoofd? Wat betekent dit voor ieder persoon in de
gemeente? Éfeze 1:22, 23; Kolossensen 1:18.
Éfeze 1:22, 23 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de
gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in
allen vervult.
Kolossensen 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van
de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden,
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
“ ‘Het hoofd van iedere man is Christus.’ God, die alles onder de
voeten van de Heiland heeft gelegd, ‘heeft Hem als Hoofd boven al
wat is gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met
Hem die alles in allen volmaakt.’ (1 Korinthe 11:3; Éfeze 1:22, 23)
De gemeente is gebouwd op Christus als fundament en moet Christus
als haar Hoofd gehoorzamen. Zij mag niet afhankelijk zijn van mensen of door mensen worden beheerst. Velen beweren dat een vertrouwenspositie in de gemeente hun macht geeft anderen voor te
schrijven wat zij moeten geloven en doen. God hecht aan deze
bewering geen goedkeuring. De Heiland zegt: ‘Gij zijt allen broeders.’ Allen staan bloot aan verleiding en zijn geneigd te dwalen. Wij
kunnen niet op sterfelijke mensen vertrouwen voor het geven van lei73

ding. De Rots van het geloof is de levende tegenwoordigheid van
Christus in de gemeente. Hierop kan de zwakste vertrouwen en wie
meent de sterkste te zijn, zal tot de ontdekking komen dat hij de
zwakste is, tenzij hij Jezus tot zijn sterkte maakt. ‘Vervloekt is de man
die op een man vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt.’ ‘De Here is de
Rots, wiens werk volkomen is.’ ‘Welzalig allen die bij Hem schuilen.’
(Jeremía 17:5; Deuteronomium 32:4; Psalm 2:12)” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 343, 344.
DONDERDAG

Heilig, onberispelijk en onbestraffelijk
5.

Waar is de Heer doorheen gegaan om ons te verenigen en Zijn
lichaam te vormen? Wat is Zijn hoge doel met Zijn gemeente?
Kolossensen 1:22.
Kolossensen 1:22 [SV77] In het lichaam Zijns vleses, door de dood,
opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou
stellen;
“De Zoon van God boog diep om de gevallenen op te heffen. Om deze
reden verliet Hij de zondeloze werelden van omhoog, de negenennegentig die Hem liefhadden, en kwam Hij naar deze aarde om gewond te worden voor onze overtredingen, en verbrijzeld voor onze
ongerechtigheden. (Jesája 53:5)
Hij werd in alle dingen aan Zijn broeders gelijk gemaakt. Hij werd
vlees, zoals wij dat zijn. Hij wist wat honger, dorst en vermoeidheid
betekenden. Hij werd versterkt door voedsel en verkwikt door slaap.
Hij was een gast en vreemdeling op aarde – in de wereld, maar niet
van de wereld; verzocht en op de proef gesteld zoals mannen en
vrouwen in onze dagen verzocht en beproefd worden, terwijl Hij toch
een leven leidde dat vrij was van zonde. Teder, medelijdend,
sympathiserend, altijd rekening houdend met anderen, openbaarde Hij
Gods karakter. ‘Het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons
gewoond ... vol van genade en waarheid.’ (Johannes 1:14)” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 347.
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6.

Welke bedieningen en diensten heeft de Heer ingesteld zodat
Zijn lichaam Zijn heilige, eeuwige doel kan bereiken? Éfeze
4:12.
Éfeze 4:12 [SV77] Om de heiligen toe te rusten, tot het werk van
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
“God heeft apostelen, herders, evangelisten en leraren aangesteld voor
de vervolmaking van de heiligen, voor het werk van de bediening,
voor de opbouw van het lichaam van Christus, totdat we allemaal tot
de eenheid van het geloof komen. God zegt tegen Zijn volk: ‘Gods
akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.’ (1 Korinthe 3:9) Er moet een voortdurende vooruitgang zijn. Stap voor stap moeten Zijn volgelingen
rechte paden voor hun voeten maken, opdat het lamme niet uit de weg
wordt geworpen. Degenen die voor God willen werken, moeten intelligent werken om de tekortkomingen in zichzelf aan te vullen en de
Heere God van Israël te verheerlijken door in het licht te staan, te werken in het licht van de Zon der Gerechtigheid. Zo zullen ze de gemeente naar voren en naar boven en naar de hemel brengen, waardoor
haar scheiding van de wereld steeds duidelijker wordt.” –Testimonies
to Ministers and Gospel Workers, blz. 406.

SABBAT

7.

Hoe kunnen de gelovigen in alle dingen groeien om het heilige
beeld van het geestelijke Hoofd te worden? Van wie krijgt het
hele lichaam, ‘samengevoegd en bijeengehouden’, het vermogen
om te groeien in naastenliefde? Éfeze 4:15, 16.
Éfeze 4:15, 16 Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te
houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is,
namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft,
overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt
het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
“Hoewel een gezelschap van christenen – verenigd in de hoedanigheid van de gemeente – niet allemaal dezelfde talenten heeft, is het
toch de plicht van iedereen om te werken. Talenten verschillen,
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maar een ieder krijgt zijn werk. Allen zijn afhankelijk van Christus
in God. Hij is het glorieuze Hoofd van alle gradaties en klassen van
mensen die door geloof in het Woord van God met elkaar verbonden
zijn. Met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk geloof in
hemelse principes, zijn ze allemaal afhankelijk van Hem die de
Leidsman en Voleinder is van hun geloof. Hij heeft de principes
gecreëerd die universele eenheid, universele liefde voortbrengen.
Zijn volgelingen dienen over Zijn liefde na te denken. Ze moeten
niet stoppen met het bereiken van de standaard die voor hen is
vastgesteld. Indien de principes van het christendom worden nageleefd, zullen ze universele harmonie en volmaakte vrede voortbrengen. Wanneer het hart doordrenkt is met de Geest van Christus, is er
geen ruzie, geen zoektocht naar de suprematie, geen streven om
heersende heren te zijn.” –(Manuscript 46, 31 maart 1902, “Unity a
Sign of Discipleship”) The Upward Look, blz. 104.
Voor verdere studie
“Geen enkele wonde kan worden toegebracht door woord, geest of handeling, die niet het hart raakt van Hem die Zijn leven gaf voor de gevallen
mensheid. Laten we in gedachten houden dat Christus het grote hart is van
waaruit het levensbloed naar elk orgaan in het lichaam stroomt. Hij is het
hoofd, van waaruit elke zenuw zich uitstrekt tot het kleinste en meest afgelegen lid van het lichaam. Wanneer een lid van dat lichaam waarmee
Christus zo wonderbaarlijk verbonden is, lijdt, wordt de pijn gevoeld door
onze Heiland.
Zal de gemeente wakker worden? Zullen de leden sympathie krijgen voor
Christus, zodat ze Zijn tederheid zullen hebben voor alle schapen en
lammeren van Zijn kudde? Omwille van hen heeft de Majesteit des hemels
Zichzelf geen naam gemaakt; voor hen kwam Hij naar een wereld die
helemaal verdord en ontsierd was door de vloek. Hij zwoegde dag en nacht
om een ondankbaar, ongehoorzaam volk te onderrichten, te verheffen en
eeuwige vreugde te brengen. Om hunnentwil werd Hij arm, opdat zij door
Zijn armoede rijk konden worden. Voor hen verloochende Hij Zichzelf;
voor hen doorstond Hij ontbering, bespotting, verachting, lijden en dood.
Voor hen nam Hij de gestalte aan van een dienaar. Dit is ons toonbeeld;
zullen we het kopiëren? Zullen we zorg dragen voor Gods erfgoed? Zullen
we teder mededogen koesteren voor de dwalenden, de verzochten en de
beproefden?” –(Letter 45, 1894) Welfare Ministry, blz. 23, 24.
_____
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25e Les

Sabbat 18 december 2021
Sabbatbegin 16.29 u.  16.29 u.

Een overblijfsel zal gered worden
“Niettegenstaande Israëls falen als natie bleef er onder hen een
overblijfsel van hen die behouden zouden worden. Ten tijde van de komst
van de Heiland waren er getrouwe mannen en vrouwen die met blijdschap
de boodschap van Johannes de Doper hadden aanvaard en er zodoende
toe werden gebracht om de profetieën aangaande de Messias opnieuw te
gaan bestuderen. Toen de eerste christelijke gemeente werd gesticht, was
ze samengesteld uit deze gelovige Joden die Jezus van Nazareth erkenden
als Degene naar wiens komst zij hadden verlangd. Naar dit overblijfsel
verwijst Paulus wanneer hij schrijft: ‘Zijn de eerstelingen heilig, dan ook
het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.’ ” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 277.
ZONDAG

Groot aantal nakomelingen
1.

Welke beloften vertellen over de overvloed aan nakomelingen en
het grote aantal kinderen van God? Genesis 13:16; 15:5; 22:17.
Genesis 13:16; 15:5; 22:17 En Ik zal uw nageslacht maken als het
stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen
tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. [...] Toen
leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de
sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw
nageslacht zijn. [...] Zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht
zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat
aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn
vijanden in bezit hebben.
“Toen Abraham in de nacht naar buiten stapte, scheen hij de goddelijke stem te horen die hem vijftig jaar geleden uit Chaldea riep,
zeggende: ‘Zie nu op naar de hemel, en tel de sterren, indien gij ze
tellen kunt; ... Zo zal uw zaad zijn!’ Kan het dezelfde stem zijn die
hem gebiedt zijn zoon te doden? Hij herinnert zich de belofte: ‘En Ik
zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof
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der aarde zal kunnen tellen, ook uw zaad geteld zal worden.’ Is het
niet de stem van een vreemdeling die hem gebiedt om zijn zoon als
offer te offeren? Kan God Zichzelf tegenspreken? Zou Hij de enige
hoop op de vervulling van de belofte afsnijden?” –The Youth’s
Instructor, 6 juni 1901.
“Nadat Abraham van Lot was gescheiden, zei de Heer tegen hem: ‘Hef
uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik
u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid. En Ik zal uw zaad stellen
als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen
tellen, ook uw zaad geteld zal worden.’ ‘Na deze dingen geschiedde het
woord des Heeren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet,
Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.’ ‘Voorts zei Abram:
Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal
mijn erfgenaam zijn!’ ” –The Spirit of Prophecy, blz. 94, 95.
MAANDAG

2.

Aan welke voorwaarden moet echter worden voldaan zodat de
beloften nagekomen kunnen worden? Wat gebeurt er als niet
aan de voorwaarden wordt voldaan? Deuteronomium 28:1, 2;
28:15, 16.
Deuteronomium 28:1, 2; 28:15, 16 En het zal gebeuren, als u de
stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al
Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen,
dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle
volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u
bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam
bent: [...] Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE,
uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze
vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: Vervloekt zult u
zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld.
“Men moet niet vergeten dat zowel beloften als dreigementen voorwaardelijk zijn.” –Evangelism, blz. 695.
“Gods beloften zijn voorwaardelijk. Om het voor Hem mogelijk te
maken ons te zegenen, moeten we ons deel doen. We kunnen niet
verwachten dat al Zijn zegeningen op natuurlijke wijze tot ons zullen
komen als we onze handen in ledigheid vouwen. Wij dienen arbeiders
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te zijn samen met God. Het is ons voorrecht en onze plicht om te
werken voor zielen die op het punt staan om verloren te gaan.
Indien u kennis van God hebt en u uw positie hebt ingenomen onder
de banier van vorst Immanuël, onthoud dan dat u uzelf niet mag
toestaan om onder de heerschappij van de machten der duisternis – de
gevallen engelen – te komen. De beloften die betrekking hebben op
het eeuwige leven en de godsvrucht dient u in gedachten te houden en
naar goddelijke kracht te zoeken die u wordt gegeven om u in staat te
stellen te ontsnappen aan alles wat u op een dwaalspoor zou kunnen
brengen.” –Peter’s Counsel to Parents, blz. 25, 26.
DINSDAG

3.

Welk bewijs toont aan dat elke belofte van God voorwaardelijk
is? Wie was het overblijfsel van de grote menigte van Israël?
Numeri 14:34; Jeremía 18:7, 8.
Numeri 14:34 Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land
verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand
ondervinden.
Jeremía 18:7, 8 Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk
en over een koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, af zal breken en zal
doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak
heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over
het kwade dat Ik het dacht aan te doen.
“Het was niet Gods bedoeling dat de Israëlieten veertig jaar in de
woestijn zouden rondzwerven. Hij wilde hen rechtstreeks naar het land
Kanaän brengen en hen daar als een heilig en gelukkig volk laten
leven. Maar ‘zij konden niet ingaan wegens hun ongeloof’ (Hebreeën
3:19). Door hun onverschilligheid en afvalligheid zijn ze in de woestijn omgekomen, terwijl anderen het Beloofde Land mochten binnengaan. Het was ook niet Gods bedoeling dat de wederkomst van
Christus zo lang zou worden vertraagd en dat Zijn volk nog zoveel
jaren in deze wereld van zonde en leed zou blijven. Maar hun ongeloof
maakte scheiding tussen hen en God. Toen zij weigerden het werk te
doen dat Hij hun had opgedragen, werden anderen geroepen om de
boodschap te verkondigen. In Zijn barmhartigheid voor de wereld
vertraagt Jezus Zijn komst, want Hij wil zondaren een kans geven de
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waarschuwing te horen om in Hem een schuilplaats te vinden voordat
Gods toorn wordt uitgestort.” –De grote strijd, blz. 425.
WOENSDAG

Een overblijfsel in de tijd van Elía
4.

Wat zei de Heer tegen Elía over het overblijfsel in die tijd, hoewel
de overgrote meerderheid van de miljoenen die Israël vormden
diep in afval verviel? Welke beloften gaf de Heer aan Ezechiël aangaande het overblijfsel dat zou ontsnappen? 1 Koningen 19:4, 18;
Ezechiël 6:8; 14:22.
1 Koningen 19:4, 18 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in,
ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij
zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet
beter dan mijn vaderen. [...] Maar Ik zal er in Israël zevenduizend
overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en
allen van wie de mond hem niet gekust heeft.
Ezechiël 6:8; 14:22 Maar Ik zal er onder u laten overblijven, omdat
er onder u zullen zijn die aan het zwaard ontkomen onder de
heidenvolken, wanneer u over de landen verstrooid wordt. [...] Zie,
dan zullen er toch in overblijven die ontkomen, en die naar buiten
gebracht zullen worden, zonen en dochters. Zie, zij zullen naar u
uittrekken en u zult hun weg en hun daden zien. Dan zult u getroost
worden over het onheil dat Ik over Jeruzalem gebracht heb, al wat
Ik erover gebracht heb.
“Toch liet de Here Israël niet los zonder eerst al het mogelijke te
hebben gedaan om hen terug te brengen tot trouw jegens Hem. In de
lange, duistere jaren, toen de ene heerser na de andere opstond om
God uit te dagen en Israël nog dieper te voeren in afgoderij, zond God
herhaaldelijk boodschappen naar Zijn afgedwaald volk. Door Zijn
profeten schonk Hij hen steeds nieuwe mogelijkheden om de afval
een halt toe te roepen en tot Hem terug te keren. In de jaren, volgend
op de verdeling van het rijk, zouden Elia en Elisa leven en werken, en
de genadige uitnodigingen van Hosea, Amos en Obadja zouden in het
land gehoord worden.
Nooit was het rijk van Israël zonder trouwe getuigen van Gods macht
om van zonde te redden. Zelfs in de donkerste uren zouden enkelen
trouw blijven aan hun goddelijke Heerser, en te midden van afgoderij
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zouden ze vlekkeloos leven voor een heilig God. Deze getrouwen
zouden gerekend worden bij het overblijfsel door wie Gods eeuwig
plan ten slotte in vervulling zou gaan.” –Profeten en koningen, blz. 69.
DONDERDAG

Een overblijfsel zal gered worden
5.

Hoe dankbaar was Ezra voor het overblijfsel, dat na de ballingschap naar Juda terugkeerde? Wat was zijn oprechte gebed voor
hen? Ezra 9:8, 13, 14.
Ezra 9:8, 13, 14 En nu was er voor een klein ogenblik genade van de
HEERE, onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om
ons vastheid te geven in Zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, onze God, en ons enige opleving te geven in onze slavernij.
[...] Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld
over ons gekomen is – terwijl, U, onze God, verhinderd hebt dat wij
ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden, en U ons
gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt zoals deze – zullen wij dan
terugkeren om Uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te
gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou U dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming
meer zou zijn?
“Het besluit van Artaxerxes Longimanus om Jeruzalem te herstellen
en te bouwen, het derde bevel sinds het einde van de zeventigjarige
ballingschap, is opmerkelijk voor de uitdrukkingen aangaande de God
des hemels, voor het erkennen van wat Ezra had bereikt, en voor de
vrijgevigheid van de giften voor het overblijfsel van Gods volk. [...]
‘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)” –Profeten en koningen, blz. 374, 341.
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6.

Kunnen we zeggen dat allen die zichzelf Israël noemen,
werkelijk Israël zijn? Wie alleen behoren tot het Israël van
God? Romeinen 9:6-8.
Romeinen 9:6-8 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen
is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook
niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.
Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat
is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de
kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
“Louter een belijdenis van geloof in Christus, een aanmatigende kennis van de waarheid maken iemand nog niet tot een christen. Een
godsdienst die slechts het oog, het oor en de smaak probeert te strelen,
of die eigen genotzucht goedkeurt, is niet de godsdienst van Christus.”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 235.
“Waar thuis gebrek aan geloof is, heeft belijden van het geloof geen
zin. ... Veel mensen misleiden zichzelf, en denken dat hun karakter bij
de komst van Christus wel veranderd zal worden. Maar bij Zijn
verschijning worden harten niet meer bekeerd. Wij moeten hier
berouw hebben over de gebreken in ons karakter. We moeten die door
de genade van Christus overwinnen, zo lang de genadetijd nog
voortduurt. Hier op aarde moeten we voor het gezin in de hemel
geschikt worden.” –Het Bijbels gezin, blz. 261.

SABBAT

Toegang tot het koninkrijk
7.

Wie zouden er volgens Jesája en de apostel Paulus worden
gered, zelfs al zouden de naamkinderen van Israël zijn als het
zand van de zee? Romeinen 9:27; 11:5.
Romeinen 9:27; 11:5 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal
van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel
zal behouden worden. [...] Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd
een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de
genade.
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“Zo toonde Paulus aan dat God in ruime mate bij machte is de
harten van joden evenzeer als van heidenen te herscheppen en aan
een ieder die in Christus gelooft, de aan Israël beloofde zegeningen
te verlenen. Hij herhaalde Jesaja’s voorzegging omtrent Gods volk:
‘Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het
overschot zal behouden worden; want wat Hij gesproken heeft, zal
de Here doen op aarde, volledig en snel. En gelijk Jesaja tevoren
gezegd had: Indien de Here Zebaoth ons geen zaad overgelaten had,
als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij
gelijk gemaakt zijn.’ ” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 278.
Voor verdere studie
“Van Gods overblijfsel staat geschreven:’De draak werd toornig op de
vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar
nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van
Jezus.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 326.
“Deze kenmerkende banier zal tot het einde van de genadetijd door de
wereld worden gedragen. Bij het beschrijven van het overgebleven volk
van God zegt Johannes: ‘Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn
zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.’ (Openbaring
14:12)
Dit is de wet en het evangelie. De wereld en de kerken verenigen zich in
harmonie door het overtreden van de wet van God, het wegrukken van
Gods gedachtenis en het verhogen van een sabbat die de handtekening
draagt van de mens der zonde. Maar de Sabbat van de Heere, uw God,
moet een teken zijn om het verschil te laten zien tussen de gehoorzame en
de ongehoorzame. Ik zag sommigen hun hand uitsteken om de banier te
verwijderen en de betekenis ervan te verdoezelen....” –Selected Messages,
vol. 2, blz. 385.
_____

83

Leest u alstublieft het zendingsbericht van de Generale Conferentie
afdeling Uitgeverij op blz. 91.

26e Les

Sabbat 25 december 2021
Sabbatbegin 16.32 u.  16.33 u.

Een volk met een opdracht
“De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken aan de
redding der mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het
evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan is het Gods
bedoeling geweest dat Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid door Zijn
gemeente naar de wereld zullen worden weerkaatst. De leden van de kerk,
die Hij uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht, moeten
Zijn heerlijkheid verkondigen. De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus’ genade; en door de gemeente zal ten slotte de
laatste en volle uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden,
zelfs aan ‘de overheden en machten in de hemelse gewesten’. (Éfeze
3:10)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9.
ZONDAG

Zegeningen voor de eeuwigheid
1.

Hoe ver zullen de aan Abraham beloofde zegeningen reiken?
Wat was – gezien die grote werkelijkheid – Abrahams verantwoordelijkheid? Genesis 12:3; 18:19.
Genesis 12:3; 18:19 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden. [...] Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de
weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te
doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem
gesproken heeft.
“Toen het verbond vernieuwd werd, kort voor de geboorte van Isaak,
werd Gods plan met de mensheid opnieuw duidelijk gemaakt. ‘Met

84

hem zullen alle volken der aarde gezegend worden’, luidde Gods
verzekering aangaande het kind der belofte. En later sprak de hemelse
bezoeker nog eens: ‘Met uw nageslacht zullen alle volken der aarde
gezegend worden.’ (Genesis 18:18, 22:18)
De allesomvattende bewoording van dit verbond was bekend aan
Abrahams kinderen en kleinkinderen. Om een zegen te zijn voor de
volken, en Gods naam bekend te maken op de gehele aarde, werden
de Israëlieten bevrijd uit de Egyptische slavernij. Als ze zouden
gehoorzamen aan zijn eisen, zouden ze hoog boven andere volken
staan in wijsheid en begrip; maar deze hoge plaats konden ze alleen
handhaven opdat door hen Gods plan met alle volken op aarde in
vervulling kon gaan.” –Profeten en koningen, blz. 226, 227.
MAANDAG

2.

Toen Mozes de Israëlieten opdroeg de inzettingen die God hun
had gegeven na te leven, waar zou volgens hem die gehoorzaamheid dan toe leiden? Deuteronomium 4:5, 6.
Deuteronomium 4:5, 6 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo
te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het
in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze
verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote
volk is een wijs en verstandig volk!
“Door gehoorzaamheid aan de wetten Gods zouden ze een voorspoed
genieten waarover de volken der wereld zich zouden verbazen. Hij
Die hun wijsheid en bedrevenheid zou geven in alle arbeid, zou hun
Leraar blijven en hen veredelen en verheffen door gehoorzaamheid
aan Zijn wetten. Zo ze gehoorzaam waren, zouden zij gespaard
blijven voor de ziekten die andere volken teisterden en gezegend
worden met een helder verstand. In al hun voorspoed zouden de
heerlijkheid Gods, Zijn majesteit en kracht geopenbaard worden. Zij
zouden een koninkrijk zijn van priesters en vorsten. God schonk hun
elk voordeel om het grootste volk op aarde te worden.” –Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 503.
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DINSDAG

Gods heerlijkheid bekendmaken onder de heidenen
3.

Wat was bij Gods plannen de grote missie van Israël voor
andere volkeren? Wat was er nodig in hun leven om een licht
voor anderen te zijn? 1 Kronieken 16:23, 24; Jesája 58:7, 8.
1 Kronieken 16:23, 24 Zing voor de HEERE, heel de aarde, breng
de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
Jesája 58:7, 8 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een
naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed
niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw
herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de
heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.
“Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de wijdverbreide ellende in
deze wereld zou bestaan. Het is nooit Zijn bedoeling geweest dat de
ene mens een overvloed van de gemakken van dit leven zou hebben,
terwijl de kinderen van anderen om brood zouden schreien. De middelen die boven de directe noden van het bestaan uitgaan zijn aan de
mens toevertrouwd om goed te doen en de mensheid te zegenen. De
Heer zegt: ‘Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven.’ (Lukas
12:33) ‘Weest bereid om wel te doen ... vrijgevig en mededeelzaam.’
(1 Timótheüs 6:18) ‘Wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan
bedelaars, misvormden, lammen en blinden.’ (Lukas 14:13) Maak de
boeien der goddeloosheid los, ontbind de banden van het juk, laat
de verdrukten vrij, verbreek elk juk, breek uw brood voor de hongerige, breng arme zwervelingen in uw huis, als gij een naakte ziet,
bekleed hem. Verzadig de verdrukten. ‘Gaat heen in de gehele wereld,
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.’ (Jesája 58:6, 7, 10;
Markus 16:15) Dit zijn de geboden van de Here. Doet de grote massa
van de belijdende christenen dit werk?” –Lessen uit het leven van
alledag, blz. 229.
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WOENSDAG

4.

Welke prachtige profetie laat zien wat Gods verlangen was voor
Israël in relatie tot degenen die Hem niet kenden? Wat liet de
Heer over Zijn volk schijnen om hen in staat te stellen deze
prachtige missie te vervullen? Jesája 60:1-3.
Jesája 60:1-3 [SV77] Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt,
en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal
de Heere opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En
de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u
is opgegaan.
“De duisternis van een verkeerde voorstelling omtrent God omhult
de wereld. De mensen raken hun kennis van Zijn karakter kwijt.
Gods karakter is verkeerd begrepen en op verkeerde wijze verklaard.
In deze tijd moet een boodschap van God worden verkondigd, een
boodschap die licht brengt door haar invloed en die een reddende
macht heeft. Zijn karakter moet bekendgemaakt worden. Het licht
van Zijn heerlijkheid, goedheid, genade en waarheid moet in het
duister van deze wereld uitgegoten worden.
De profeet Jesaja omschrijft dit werk met de volgende woorden: ‘Klim
op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht,
vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van
Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen met kracht en
Zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn
vergelding gaat voor Hem uit.” (Jesája 40:9, 10)” –Lessen uit het leven
van alledag, blz. 257.

DONDERDAG

Ga, predik het evangelie
5.

Welke prachtige missie gaf de Heer, nadat Hij Zijn gemeente
oprichtte, haar dan op gelijke wijze? Welke belofte aan de
predikers houdt verband met deze geweldige verantwoordelijkheid? Matthéüs 28:19, 20; Markus 16:15, 16.
Matthéüs 28:19, 20 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
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hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik
ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Markus 16:15, 16 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld,
predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben,
zal verdoemd worden.
“En aan het einde van Zijn aardse bediening, toen Hij Zijn discipelen
de plechtige opdracht gaf om heen te gaan ‘in de gehele wereld’ om
‘het Evangelie aan alle kreaturen’ te prediken, zei Hij dat hun
bediening zou worden bevestigd door het naar gezondheid herstellen
van de zieken. ‘Op kranken zullen zij de handen leggen’, zei Hij, ‘en
zij zullen gezond worden.’ (Markus 16:15, 18) Door in Zijn naam de
ziekten van het lichaam te genezen, zouden zij getuigen van Zijn
kracht voor de genezing van de ziel.
De opdracht van de Heiland aan de discipelen omvat alle gelovigen
tot het einde der tijden. Aan allen tot wie de hemelse inspiratie is gekomen, wordt het evangelie toevertrouwd. Allen die het leven van
Christus ontvangen, zijn verordineerd om te werken voor de redding
van hun medemensen. Voor dit werk werd de gemeente opgericht en
allen die haar heilige geloften op zich nemen, zijn daardoor toegezegd
medearbeiders van Christus te zijn.” –Counsels to Parents, Teachers,
and Students, blz. 466.
VRIJDAG

6.

Welk goed nieuws heeft Gods gemeente – als geestelijke
dienaren en heilige mensen – opgedragen gekregen om overal te
verkondigen? Éxodus 19:6; 1 Petrus 2:9; Matthéüs 24:14.
Éxodus 19:6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en
een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet
spreken.
1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.
Matthéüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan
zal het einde komen.
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“De Heer heeft van Zijn gemeente een bewaarplaats van goddelijke
invloed gemaakt. Het hemelse universum wacht op de leden om kanalen te worden waardoor de levensstroom naar de wereld zal vloeien,
zodat velen bekeerd kunnen worden, en op hun beurt kanalen worden
waardoor de genade van Christus naar de woestijngedeelten van de
wijngaard van de Heer zal stromen.
Iedereen die met God verbonden is, zal licht aan anderen geven. Als
er iemand is die geen licht te geven heeft, is dat omdat ze geen verbinding hebben met de Bron van licht.
God heeft Zijn kinderen aangesteld om licht te geven aan anderen, en
als ze dat niet doen, en zielen worden achtergelaten in de duisternis
van dwaling omdat ze niet hebben gedaan wat ze hadden kunnen
doen, als ze levend gemaakt waren door de Heilige Geest, zullen ze
rekenschap verschuldigd zijn aan God. Wij zijn uit de duisternis
geroepen tot Zijn wonderbaarlijk licht, opdat wij de lof van Christus
kunnen verkondigen.” –Christian Service, blz. 21.
SABBAT

De Heilige Geest beloofd om te prediken
7.

Welke opperste macht beloofde de Heer aan allen die prediken
en getuigen van eeuwige, reddende waarheid? Handelingen 1:8.
Handelingen 1:8 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.
“De Heilige Geest zou neerdalen op degenen die Christus liefhebben.
Hierdoor zouden ze in en door de verheerlijking van hun Hoofd bekwaam zijn om alle gaven te ontvangen die nodig zijn voor de vervulling van hun missie. De Levengever had niet alleen de sleutels van de
dood in Zijn hand, maar een hele hemel van rijke zegeningen. Alle
macht in hemel en op aarde was Hem gegeven, en nadat Hij Zijn
plaats in de hemelse hoven had ingenomen, kon Hij deze zegeningen
uitdelen aan allen die Hem aanvaarden. De gemeente werd gedoopt
met de kracht van de Geest. De discipelen waren geschikt gemaakt
om uit te gaan en Christus te verkondigen, eerst in Jeruzalem, waar
het schandelijke werk van het onteren van de rechtmatige Koning was
gedaan, en vervolgens naar de uiterste delen van de aarde. Het bewijs
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van de troonsbestijging van Christus in Zijn bemiddelend koninkrijk
werd gegeven.
God verlangt dat de ontvangers van Zijn genade getuigen zullen zijn
van haar kracht. Degenen wier handelwijze voor Hem het meest beledigend was, aanvaardt Hij vrijelijk; wanneer zij zich bekeren, schenkt
Hij hun Zijn goddelijke Geest, plaatst hen in de hoogste vertrouwensposities en stuurt hen naar het kamp van de ontrouwen om Zijn
grenzeloze barmhartigheid te verkondigen.” –My Life Today, blz. 47.
Voor verdere studie
“Zoals de goddelijke begiftiging – de kracht van de Heilige Geest – aan de
discipelen werd gegeven, zo zal het vandaag worden gegeven aan allen die
het juiste zoeken. Alleen deze kracht is in staat ons wijs te maken tot
zaligheid en ons geschikt te maken voor de hoven hierboven. Christus wil
ons een zegen geven die ons heilig maakt. ‘Deze dingen heb Ik tot u
gesproken,’ zegt Hij, ‘opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap
vervuld worde.’ Johannes 15:11. Vreugde in de Heilige Geest is gezondheidgevende, levengevende vreugde. Door ons Zijn Geest te geven, geeft
God ons Zichzelf, waardoor Hij een bron van goddelijke invloeden wordt,
om de wereld gezondheid en leven te geven.” –Testimonies for the Church,
vol. 7, blz. 273.
“Iedereen die aan de kant van de Heer staat, moet Christus belijden. ‘Jullie
zijn Mijn getuigen, luidt het woord van de Heer.’ (Jesaja 43:12 NBG) Het
geloof van een oprechte gelovige uit zich door een rein en heilig karakter.
Geloof werkt door liefde en reinigt onze ziel. En geloof gaat gepaard met
gehoorzaamheid, het trouw doen van wat Christus gezegd heeft. Christen
zijn is altijd heel praktisch: het richt zich op alle omstandigheden in ons
leven. ‘Jullie zijn Mijn getuigen.’ Tegenover wie? Tegenover de wereld.
Want jullie moeten een heilige invloed om je heen verspreiden. Christus
moet in jullie ziel wonen. Jullie moeten over Hem spreken, en het
aantrekkelijke van Zijn karakter laten zien.” –Boodschappen voor jonge
mensen, blz. 188, 189.
_____
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Zendingsbericht van de Generale Conferentie
afdeling Uitgeverij
Voorlezen op Sabbat 25 december 2021
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 1 januari 2022 worden ingezameld
“Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar
opgetekend in een boekrol! Werden ze maar met een ijzeren griffel en
lood voor eeuwig in een rots uitgehakt!” Job 19:23, 24.
De dringende noodzaak om de laatste waarschuwingsboodschap over de hele
wereld te verspreiden, heeft hoge prioriteit voor elk kind van God. De ontwikkeling van elke gave, methode en modaliteit om het evangelie van
verlossing aan iedereen te prediken, is het hoofddoel van de uitgeverij van de
Generale Conferentie. Het heeft de verantwoordelijkheid om geschreven
materiaal – gedrukt en online – te ontwikkelen, publiceren en distribueren.
Het grote aantal verscheidene talen in de verschillende landen is een
enorme uitdaging. Er zijn ongeveer 7.000 verschillende talen in de wereld,
waarvan 90 procent elk door minstens 100.000 mensen wordt gesproken
(https://www.europapress.es/). Er zijn 196 tot 203 erkende landen
(https://www.bbc.com/) en de ‘officiële’ taal is Engels in 59 landen,
gevolgd door Frans (29), Arabisch (27), Spaans (20) en Portugees (10)
(https://www.europapress.es/). Het uitgeverswerk is monumentaal,
aangezien de wereldbevolking nu ongeveer 7,8 miljard mensen telt
(https://www.worldometers.info/world-population/).
We danken God voor het uitgeverswerk dat momenteel door de gemeente
over de hele wereld wordt gedaan. Boeken, tijdschriften en gedrukte en virtuele brochures worden ter beschikking gesteld aan leden en geïnteresseerden in vier primaire talen: Engels, Spaans, Frans en Portugees. Regelmatige
publicaties omvatten de halfjaarlijkse Sabbatschoollessen, de driemaandelijkse Sabbatwachter en de jaarlijkse Gebedslezingen, die naar ongeveer 75
extra talen worden vertaald, in totaal 80 verschillende talen.
De publicaties bevatten een breed scala aan onderwerpen, zoals doctrine,
profetie, gezin, jeugd, kinderen, muziek, gezondheid en nog veel meer die
wereldwijd worden geproduceerd en aangeboden op bekende uitzendplatforms en tegen betaalbare prijzen. Er zijn ongeveer 124 verschillende titels
(https://www.amazon.com/IMS/e/B08CHM2MD7/ref=dp_byline_cont_pop_book_2).
Om de toegang tot het zangboek van de gemeente te verbeteren, is het met
91

Gods genade mogelijk geweest om de audiovisuele inhoud in het Engels en
Spaans voor te bereiden voor het Internationale Zangboek.
Andere projecten worden ontwikkeld dankzij de inzet van schrijvers, redacteuren, vertalers, grafische ontwerpers en multimediaspecialisten in de gemeente. Wij vragen uw aanhoudende geestelijke hulp, gebed en financiële
steun voor dit werk.
Wij zijn iedereen dankbaar in de divisies, unies en velden, die samenwerken
met de Uitgeversafdeling van de Generale Conferentie bij de verspreiding
van publicaties, evenals iedereen die gul zal bijdragen aan de speciale
sabbatschoolgaven volgende week.
–zr. Raquel Orce Sotomayor
Leider afdeling Uitgeverij van de Generale Conferentie
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