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Voorwoord
Toen de wijze mannen in Jeruzalem aankwamen en vroegen naar de geboorte van de Messias van de Joden, vroeg koning Herodes de hogepriesters en schriftgeleerden waar de Messias volgens de profetie zou
worden geboren. Zij antwoordden juist: Bethlehem. Toen Jezus hun vroeg:
“Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij?” Opnieuw antwoordden zij juist: “Davids Zoon.”
Toen Jezus hun echter vroeg naar “de doop van Johannes, was die uit de
hemel of uit de mensen” antwoordden zij “... dat zij niet wisten vanwaar hij
was.” Lukas 20:4, 7. Bij een andere gelegenheid, toen de Sadduceeën Jezus
vroegen naar de opstanding en aldus beweerden dat die niet kon
plaatsvinden, antwoordde Jezus “... en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de
Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.” Matthéüs 22:29.
Deze en andere verzen, vooral die de vele Messiaanse profetieën en hun betekenis naar voren brengen, roepen een serieuze vraag op: Tot op welk punt
hadden de priesters, schriftgeleerden, Farizeeën en Sadduceeën een juist
begrip van de Bijbel en de profetieën? Hoewel ze elke Sabbat de Schriften
in de synagogen bestudeerden (Handelingen 15:21), inclusief de profetieën
over de komende Messias, was het resultaat dat “Hij kwam tot het Zijne,
maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Johannes 1:11. Als geestelijke bouwers hadden ze de “steen”, de “hoeksteen”, bij de hand; maar
tragisch genoeg hebben ze die “verworpen”. Matthéüs 21:42.
De redenen voor zulke tragische fouten waren ongetwijfeld talrijk; maar het
voornaamste probleem was het gebrek bij de leiders aan de juiste kennis en
interpretatie van de Schrift, vooral de messiaanse beloften. Er waren veel
fabels en speculaties aangaande deze gezegende hoop. In de menigte die
naar Jezus luisterde, “... waren Schriftgeleerden en de Farizeeën die uitzagen naar de dag, waarop ze zouden heersen over de gehate Romeinen, en
de rijkdommen en pracht zouden bezitten van het grote wereldrijk.”
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 10.
Maar het waren niet alleen de priesters, schriftgeleerden en mensen in het
algemeen die een verkeerd beeld hadden van de Messias en Zijn missie; de
discipelen waren ook op dit punt in de war. Het idee dat Hij het Lam van
God was en door Gethsémané en Golgotha moest gaan om het grootste
offer te brengen, maakte geen deel uit van hun referentiekader. Zij “hoopten dat Hij het was”, zeiden de twee discipelen op weg naar Emmaüs, “Die
Israël zou verlossen.” Lukas 24:21. Geen wonder dat ze er kapot van waren
toen Jezus werd gearresteerd, veroordeeld en gedood.

Ze moesten de messiaanse profetieën ook heel anders begrijpen dan zij
deden om een duidelijk beeld te krijgen en andere misverstanden te
voorkomen. Hij vertelde hun verschillende keren voor Zijn dood wat Hem
te wachten stond aan het einde van Zijn aardse wandel, maar Hij kon niet
lang wachten om de zaak voor hen op te helderen. “En Hij zei tegen hen:
Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles
vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes
en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij
de Schriften begrepen.” Lukas 24:44, 45.
“De grote thema's van het Oude Testament werden verkeerd begrepen en
verkeerd geïnterpreteerd, en het was het werk van Christus om de waarheid
uit te leggen, die niet was begrepen door degenen aan wie ze waren
gegeven. De profeten hadden de uitspraken gedaan, maar de geestelijke
betekenis van wat ze hadden geschreven, was door hen niet ontdekt. Ze
zagen de betekenis van de waarheid niet. Jezus berispte Zijn discipelen
voor hun traagheid van begrip. Veel van Zijn kostbare lessen ging voor hen
verloren, omdat ze de geestelijke grootsheid van Zijn woorden niet begrepen. Maar Hij beloofde dat de Trooster zou komen, dat de Geest der
waarheid deze verloren uitspraken in hun gedachten zou oproepen. Hij gaf
hun te verstaan dat Hij kostbare juwelen van waarheid bij hen had
achtergelaten, waarvan zij de waarde niet kenden.” –Selected Messages,
boek 1, blz. 404.
De Wet, de Profeten en de Psalmen, de drie grote onderdelen die het eerste
gedeelte van de Heilige Schrift vormen, het Oude Testament, staan vol met
profetieën over de komende Messias. Gebaseerd op de profetieën van het
Oude Testament, zullen Zijn oorsprong, aardse bediening, lijden en offer,
evenals Zijn wederopstanding en hemelse bediening, het komende half jaar
in deze Sabbatschoollessen worden bestudeerd.
Er zijn 456 verzen in het Oude Testament die verwijzen naar de Messias.
Hiervan zijn er 75 te vinden in de wet (de eerste vijf boeken), 243 in de
boeken van de profeten en 138 in andere Bijbelse geschriften. Kennen we
deze immense lichtbron? Hoewel we misschien bekend zijn met veel van
de verzen, zijn er nog veel meer die speciaal licht voor ons bevatten.
Niet voor niets zegt de Geest der profetie: “Als Jezus vandaag bij ons zou
zijn, zou Hij tegen ons zeggen zoals Hij tegen Zijn discipelen zei: ‘Nog
vele dingen heb Ik u te zeggen, doch u kunt die nu niet dragen.’ Johannes
16:12.
Jezus verlangde ernaar diepe en levende waarheden voor de geest van Zijn
discipelen te openen, maar hun aardsheid, hun vertroebelde, gebrekkige
begrip maakten het onmogelijk. Zij konden niet profiteren van grote, glorieuze, plechtige waarheden. Het gebrek aan geestelijke groei sluit de deur
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voor de rijke lichtstralen die van Christus schijnen. Wij zullen nooit een
punt bereiken waarin er geen meer licht is voor ons. De uitspraken van
Christus waren altijd verreikend in hun betekenis. Degenen die Zijn
leringen hoorden met hun vooropgezette meningen, konden niet de betekenis bevatten, die aan Zijn uitspraken werd gehecht. Jezus was de bron, de
grondlegger van de waarheid.” –Selected Messages, boek 1, blz. 403, 404.
Het is ons gebed en diep verlangen dat wij allemaal deze lessen zullen
bestuderen met hernieuwde ijver en ernst, in een geest van nederigheid en
geloof, bereid om de grote waarheden te ontdekken en de lichtstralen te
ontvangen die de Heer heeft voor ons, die in deze gevaarlijke tijd van het
einde leven. Mogen zij voor ons allemaal een rijke zegen en grote
geestelijke verlichting zijn.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie
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Abonnementen: Jaarlijks wordt in het najaar een bestelformulier uitgegeven, waarop u kunt aangeven dat u dat komend jaar de sabbatschoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat op
dat formulier vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een
factuur, welke u automatisch krijgt toegestuurd vanuit zendingshuis
‘Rehoboth’. Op het formulier kunt u overigens aangeven of u alles in
één keer wilt betalen of per kwartaal.



Digitale sabbatschoollessen: In het Nederlands gratis beschikbaar via
de website: www.zdareformatie.org. Lessen in het Engels zijn te vinden
op de officiële website van de Generale Conferentie:
http://sda1844.org/publishing/. De Spaanse versie is hier te vinden:
http://asd1844.org/publicaciones/.



Gebruikte Bijbelvertaling: Om de leesbaarheid bij de studie van de
Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met
Bijbelteksten gebruik van de Herziene Statenvertaling. Ons eigen
uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde de
Statenvertaling er naast te houden, omdat de oorspronkelijke
Statenvertaling onze leidraad blijft bij het verdedigen van onze
geloofsprincipes.
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De extra sabbatschool collecte is bestemd voor
de Generale Conferentie afdeling Uitgeverij
Laat uw gaven de zegeningen weerspiegelen die u hebt ontvangen!

1e Les

Sabbat 1 januari 2022
Sabbatbegin 16.38 u.  16.39 u.

De Messias aangekondigd in Genesis
“Door het geïnspireerde getuigenis van Mozes en de profeten bewees hij
[Paulus] duidelijk dat Jezus van Nazareth de Messias was, en toonde hij aan
dat het de stem van Christus was, die van de dagen van Adam af door
patriarchen en profeten had gesproken.
Over de verschijning van de Beloofde zijn duidelijk omlijnde profetieën gegeven. Aan Adam was de komst van de Verlosser verzekerd. Het oordeel
dat over satan was uitgesproken: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u en de
vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij
zult het de hiel vermorzelen’ (Genesis 3:15), was voor onze stamouders een
belofte van de verlossing die Christus tot stand zou brengen.” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 164.
ZONDAG

1.

Wie was Gods Medewerker bij de schepping van de hemelen en
de aarde? Wat staat er over de schepping van de mens?
Spreuken 8:27-30; Johannes 1:1-3; Genesis 1:26.
Spreuken 8:27-30 [SV77] Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik
daar; toen Hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef;
Toen Hij de bovenste wolken van boven vestigde; toen Hij de
fonteinen van de afgrond vastmaakte; Toen Hij aan de zee haar perk
stelde, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij
de grondvesten der aarde stelde; Toen was Ik een voedsterling bij
Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te allen tijde voor Zijn
aangezicht spelende;
Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord en het Woord was bij
God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle
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dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen
ding gemaakt dat gemaakt is.
Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld,
naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee,
over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over
al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
“De Ene die in de raadsbesluiten van de hemel was aangesteld, kwam
als onderwijzer naar de aarde. Hij was niet minder een wezen dan de
Schepper van de wereld, de Zoon van de Oneindige God. De rijke welwillendheid van God gaf Hem aan onze wereld. Om in de behoeften
van de mensheid te voorzien, nam Hij de menselijke natuur aan. Tot
verbazing van het hemelse leger wandelde Hij op deze aarde als het
Eeuwige Woord.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 399.
“De fysieke schepping getuigt van God en Jezus Christus als de grote
Schepper van alle dingen. ‘Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en
zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hem was het
Leven, en het Leven was het Licht der mensen.’ Johannes 1:3, 4.”
–The Upward Look, blz. 278.
“Er zijn slechts twee machten die de gedachten van mensen beheersen: de macht van God en de macht van satan. Christus is de
Schepper en Verlosser van de mens.” –Temperance, blz. 276.
“Het eigendom van de wereld behoort Christus toe door schepping en
verlossing.” –Review and Herald, 6 maart 1894.
MAANDAG

De eerste belofte van de komende Verlosser
2.

Welke prachtige, troostende belofte deed de Heer aan de mens,
direct nadat hij in zonde was gevallen? Wie werd vertegenwoordigd door het zaad van de vrouw? Genesis 3:15; Galaten
3:16.
Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Galaten 3:16 [SV77] Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn
zaad gesproken. Hij zegt niet: En aan de zaden, als van velen; maar
als van één: En aan uw zaad, hetwelk is Christus.
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“Aan de mens werd de eerste toezegging van verlossing gegeven,
het oordeel dat uitgesproken werd tegen satan in de hof. De Here
verklaarde ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en
tussen uw zaad en haar zaad: dit zal u de kop vermorzelen, en gij
zult het de hiel vermorzelen.’ Toen onze eerste ouders deze
uitspraak hoorden was dit voor hen een belofte. [...] Adam en zijn
gezellin kregen de verzekering dat alhoewel zij gezondigd hadden,
ze niet zouden worden overgelaten aan satans heerschappij. [De
Zoon van] God had aangeboden te verzoenen, met Zijn eigen leven,
voor hun overtreding.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 75.
“Over de verschijning van de Beloofde zijn duidelijk omlijnde
profetieën gegeven. Aan Adam was de komst van de Verlosser
verzekerd. Het oordeel dat over satan was uitgesproken: ‘Ik zal
vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen’
(Genesis 3:15), was voor onze stamouders een belofte van de
verlossing die Christus tot stand zou brengen.” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 164.
DINSDAG

3.

Welk angstaanjagend gebod gaf de Heer aan Abraham? Genesis
22:1, 2.
Genesis 22:1, 2 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham
op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier
ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga
naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de
bergen die Ik u noemen zal.
“Nochtans had God gesproken en Zijn woord moest gehoorzaamd worden. Abraham was hoogbejaard, maar dit ontsloeg hem niet van zijn
plicht. Hij nam de staf des geloofs en terwijl zijn ziel door smart werd
gepijnigd, nam hij zijn kind, schoon in de stralende gezondheid der
jeugd, bij de hand, en ging op weg om het woord van God te gehoorzamen. De eerwaarde oude patriarch was mens. Zijn passies en gehechtheid waren gelijk de onze en hij hield veel van zijn jongen, die de
troost was in zijn ouderdom, en aan wie de belofte des Heren was
gegeven.
Maar Abraham stond niet stil bij de vraag, hoe Gods beloften vervuld
zouden kunnen worden wanneer Izak geslacht werd. Hij hield zich
7

niet op om bij zijn angstig hart te rade te gaan, maar voerde het
goddelijke bevel naar de letter uit, tot, juist toen hij het mes wilde
steken in het sidderende vlees van zijn kind, het woord weerklonk:
‘Strek uw hand niet uit aan de jongen’; ‘want nu weet Ik, dat gij God
vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden’.
Vers 12.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 501, 502.
WOENSDAG

4.

Wat werd aan de aartsvader geopenbaard door de test van het
offeren van zijn zoon? Waar was het offer van Izaäk een voorafschaduwing van? Johannes 8:56; Hebreeën 11:13.
Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat
hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.
Hebreeën 11:13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben
de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat
zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.
“Izak was een type van de Zoon Gods, die als een slachtoffer werd
geofferd voor de zonden der wereld. God wilde Abraham een indruk
geven van het evangelie der zaligheid voor de mens. Om dit te doen
en de waarheid voor hem tot een realiteit te maken als ook om zijn
geloof te beproeven, verlangde Hij van hem dat hij zijn beminde Izak
zou doden. Al de smart en de doodsangst die Abraham moest
doorstaan tijdens die sombere vreselijke beproeving, moesten hem
een diepe indruk geven van het verlossingsplan ten opzichte van de
gevallen mens. Hij moest door zijn eigen ervaring leren begrijpen hoe
onuitsprekelijk de zelfverloochening was van de oneindige God om
Zijn eigen Zoon aan de dood over te geven ten einde de mens te
verlossen van de algehele ondergang. Voor Abraham kon geen
geestelijke kwelling gelijk staan met wat hij moest doorstaan door het
gehoorzamen van het goddelijke bevel om zijn zoon te offeren.” –Uit
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 364.
“Het offer van Izaäk was door God bedoeld om een zinnebeeld te zijn
van het offer van Zijn Zoon. Izaäk was een zinnebeeld van Gods
Zoon, die geofferd werd als een offer voor de zonden der wereld. God
wilde Abraham doordringen van de betekenis van het evangelie der
zaligheid voor de mensen, en om de waarheid werkelijk te maken en
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zijn geloof te beproeven, eiste Hij dat Abraham zijn geliefde Izaäk
zou doden. ... (YI 1 maart, 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 24.
DONDERDAG

5.

In welke grote belofte vertelde de Heer Abraham over de
komende Verlosser? Genesis 22:18; Galaten 3:18.
Genesis 22:18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
Galaten 3:18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de
belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig
geschonken.
“Aan Abraham was de belofte gegeven dat uit zijn geslacht de Redder
van de wereld zou voortkomen. ‘Met uw nageslacht zullen alle volken
der aarde gezegend worden’. ‘Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het
meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen:
aan Christus.’ (Genesis 22:18; Galaten 3:16)” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 165.
“Ditzelfde Verbond werd aan Abraham vernieuwd in de belofte: ‘En
in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde naardien gij
aan Mijn stem gehoorzaam zijt geweest’ (Genesis 22:18). Deze belofte wees op Christus. Zo heeft Abraham het begrepen, en hij geloofde dat Christus zijn zonden vergaf. Het was nu dit geloof, dat hem
werd toegerekend tot gerechtigheid. Het verbond met Abraham handhaafde ook het gezag van de wet van God. De Here verscheen aan
Abraham, en zei: ‘Ik ben God de Almachtige, wandel voor Mijn aangezicht, en weest oprecht.’ Gods getuigenis ten aanzien van Zijn getrouwe dienstknecht was: ‘Abraham is gehoorzaam geweest aan Mijn
stem en heeft Mijn bevel onderhouden, Mijn Geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten’ (Genesis 17:1; 26:5).” –Het geloof waardoor
ik leef, blz. 77.

VRIJDAG

De ladder die hemel en aarde verbindt
6.

Wat werd Jakob in een droom getoond toen hij alleen reisde van
Kanaän naar Mesopotamië? Wie stelde de ladder voor die de
aarde met de hemel verbond? Genesis 28:12, 13.
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Genesis 28:12, 13 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een
ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen
van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de HEERE
stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van
uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te
slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.
“De ladder is het communicatiemiddel tussen God en de mensheid.
Via de mystieke ladder werd het evangelie aan Jakob gepredikt.
Zoals de ladder zich uitstrekte van de aarde tot aan de hoogste
hemelen, en de heerlijkheid van God boven de ladder werd gezien,
zo bereikte Christus in Zijn goddelijke natuur onmetelijkheid en was
één met de Vader. Zoals de ladder – hoewel zijn top tot in de hemel
doordrong – zijn basis op de aarde had, zo bekleedde Christus,
hoewel God zijnde, Zijn goddelijkheid met menselijkheid en werd
in de wereld ‘in gedaante gevonden als een mens’ De ladder zou
nutteloos zijn als hij niet op de aarde rustte of niet tot aan de
hemelen reikte.” –Christ Triumphant, blz. 22.
SABBAT

7.

Wie was de ‘Man’ met wie Jakob de hele nacht worstelde en die
hem toen zegende? Genesis 32:24-30.
Genesis 32:24-30 Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man
worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag
dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan,
zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem
worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En
Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen
zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël,
want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.
Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom
vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die
plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht
tot aangezicht, en mijn leven is gered.
“Jakobs volhardende geloof zegevierde. Hij hield de engel vast
totdat hij de zegen had gekregen die hij wenste, en de verzekering
van de vergeving van zijn zonden. Zijn naam werd toen veranderd
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van Jakob, de hielenlichter, naar Israël, hetgeen een vorst van God
betekent. ‘En Jakob vroeg, en zei: Geef toch Uw naam te kennen.
En Hij zei: Waarom is het, dat u naar Mijn naam vraagt? En Hij
zegende hem aldaar. En Jakob noemde de naam van die plaats Pniël:
Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en
mijn ziel is gered geweest.’ Het was die nacht Christus Die bij Jakob
was, met Wie hij worstelde en Die hij volhardend vasthield totdat
Hij hem zegende.” –The Story of Redemption, blz. 95.
Een Wetgever die de scepter vasthoudt
8.

Welke grote profetie gaf Jakob in zijn laatste uur over de
komende Messias? Naar wie verwees de naam Silo? Genesis
49:10.
Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen
de volken gehoorzamen.
“De scepter is een staf die in de handen van opperhoofden en heersers
wordt gedragen als een teken van gezag..... ‘De schepter zal van Juda
niet wijken.’ Het onderscheidingsteken van zijn stamschap zal blijven. Juda zal niet ophouden een aparte stam te zijn, totdat Silo komt...
En de stam van Juda handhaafde zijn suprematie door al zijn tegenspoed heen tot aan de eerste komst van Christus. Het bleef een aparte
stam totdat Silo kwam.
Bijna zeventienhonderd jaar voor de dood van Christus sprak de stervende Jakob deze profetie uit. Christus Zelf wierp de sluier terug, dat
Jakob met profetisch oog de geschiedenis van zijn nakomelingen kon
nagaan. Hij zag een wonderlijke Raadsman opstaan temidden van deze
stam. Het was het beloofde Zaad, Silo, de door God Gestuurde, Die
een geestelijk koninkrijk zou oprichten. Jakob zag de tijd dat de
scepter niet langer in handen van Juda zou zijn. De volken zouden
onder de banier van Christus worden verzameld.” –Christ Triumphant,
blz. 93.

Voor verdere studie
“De Zoon van God kwam naar deze aarde opdat mannen en vrouwen in
Hem een voorstelling konden hebben van de volmaakte karakters die alleen
God zou kunnen aanvaarden. Door de genade van Christus is elke voor-
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ziening getroffen voor de redding van de menselijke familie. Het is mogelijk dat elke verhandeling die wordt aangegaan door degenen die beweren
christenen te zijn, zo zuiver is als de daden van Christus. En de ziel die de
deugden van Christus’ karakter aanvaardt en zich de verdiensten van Zijn
leven toe-eigent, is net zo kostbaar in de ogen van God als Zijn Eigen
geliefde Zoon. Oprecht en onbedorven geloof is voor Hem als goud en
wierook en mirre – de geschenken van de wijzen aan het kind van
Bethlehem, en het bewijs van hun geloof in Hem als de beloofde Messias.”
–Christ Triumphant, blz. 60.
_____

2e Les

Sabbat 8 januari 2022
Sabbatbegin 16.46 u.  16.48 u.

De Verlosser in het boek Éxodus
“Er waren in het Oude Testament typen en schaduwen die een
voorafbeelding waren van Christus.” –Christ Triumphant, blz. 209.
“… De wonderbare wijze waarop de Hebreeën uit Egypte waren geleid,
onder de beschutting van de wolk bij dag en de vuurkolom bij nacht. [...]
Zij ‘aten allen hetzelfde geestelijke voedsel, en dronken allen dezelfde
geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen
meeging, en die rots was de Christus’. Bij al hun omzwervingen hadden
de Hebreeën Christus als hun leider. De geslagen rots was het zinnebeeld
van Christus, die voor de overtredingen van de mensen werd verwond,
opdat de stroom des heils voor allen zou vloeien.” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 234.
ZONDAG

De brandende struik
1.

Welk verbazingwekkend fenomeen werd op een dag bij Mozes
op de berg Horeb naar voren gebracht? Éxodus 3:1-6.
Éxodus 3:1-6 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader
Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de
woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de Engel
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van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van
een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het
vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: Laat ik nu
naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de
doornstruik niet verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij ging kijken,
riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes,
Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet dichterbij.
Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is
heilige grond. Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God
van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken.
“Dit grote plan was van te voren getoond in voorbeelden en symbolen. Het brandende braambos, waarin Christus aan Mozes verscheen, openbaarde God. Het zinnebeeld dat gekozen werd om de
Godheid voor te stellen, was een nederige struik, die zo op het oog
geen enkele aantrekkelijkheid bezat. Hierin hulde zich de Oneindige.
De barmhartige God omhulde Zijn heerlijkheid in een zo bescheiden
mogelijke vorm, zodat Mozes daarop zou kunnen zien en leven.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 14.
“Als wij dit onderwerp [Christus’ Menswording] benaderen, doen wij
er goed aan, acht te slaan op de woorden van Christus tot Mozes bij
het brandende braambos: ‘Doe de schoenen van uw voeten, want de
plaats waarop gij staat, is heilige grond.’ Wij moeten deze studie
benaderen met de nederigheid van iemand die met een berouwvol hart
leert.” –Bijbelkommentaar, blz. 701.
MAANDAG

2.

Wat eiste de Heer van alle eerstgeborenen? Wie vertegenwoordigde de eerstgeborene volgens de Geest der profetie? Éxodus
13:1, 2; 4:22, 23.
Éxodus 13:1, 2; 4:22, 23 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Heilig
voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de baarmoeder opent onder
de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort Mij toe. [...]
Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon,
Mijn eerstgeborene, is Israël. 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.
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“De Heer noemde Israël Zijn eerstgeborene, omdat Hij hen uit alle
volken had uitgekozen om de bewaarders van Zijn wet te zijn, waarbij
de gehoorzaamheid daaraan hen rein zou bewaren te midden van
afgodische naties. Hij verleende hun speciale voorrechten, zoals
gewoonlijk aan de eerstgeboren zoon werden verleend.” –Spiritual
Gifts, vol. 3, blz. 195.
“Het opdragen van de eerstgeborene had zijn oorsprong in de vroegste
tijden. God had beloofd de Eerstgeborene des hemels te geven om de
zondaar te redden. Deze gave werd in ieder gezin erkend door het
opdragen van de oudste zoon. Hij moest als priester worden gewijd,
als vertegenwoordiger van Christus onder de mensen.” –Jezus, de
Wens der eeuwen, blz. 32.
DINSDAG

3.

Wie stelde het Paaslam voor, dat de Israëlieten moesten offeren
en waarvan het bloed op de zijposten en bovendorpel van hun
huizen werd aangebracht? Éxodus 12:5-7.
Éxodus 12:5-7 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een
mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de
geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag
van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal
het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed
nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.
“De grote redding die Hij bracht, werd getypeerd door de bevrijding
van de kinderen van Israël, welke gebeurtenis werd herdacht door
het feest van het Pascha. Het onschuldige lam dat in Egypte werd
geslacht, waarvan het bloed op de deurposten gesprenkeld werd en
de engel des verderfs langs de huizen van Israël deed trekken, was
een voorafschaduwing van het zondeloze Lam van God, Wiens verdiensten alleen het oordeel en de veroordeling van de gevallen mens
kunnen afwenden. De Heiland was gehoorzaam geweest aan de
Joodse wet en had al haar door God vastgestelde verordeningen nageleefd. Hij had zich zojuist geïdentificeerd met het paaslam als Zijn
grote tegenbeeld, door het avondmaal des Heren te verbinden met
het Pascha.” –The Spirit of Prophecy, vol. 3, blz. 128.
“Hij was Zelf het ware Paaslam en op de dag dat het gegeten zou
worden, moest Hij geofferd worden. Hij wist dat de omstandigheden
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die met deze gelegenheid verbonden waren nooit door Zijn discipelen
zouden worden vergeten.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 535.
WOENSDAG

De engel van de Heer
4.

Wie ging Israël voor om hen te beschermen, te leiden en te
ondersteunen door de woestijn en naar de beloofde plaats?
Éxodus 23:20, 21.
Éxodus 23:20, 21 Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te
waken op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar
Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet
vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.
“De Heer gaf Zijn volk hier het onmiskenbare bewijs dat Hij, Die zo
een wonderbaarlijke verlossing voor hen had bewerkt door hen uit
de Egyptische slavernij te halen, de machtige engel was, en niet
Mozes, die hen op al hun reizen voorging, en van wie Hij zei: ‘Ziet,
Ik zend een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op deze
weg, en om u te brengen tot de plaats die Ik bereid heb. Hoedt u
voor Zijn aangezicht, en weest Zijn stem gehoorzaam, en verbittert
Hem niet; want Hij zal uw overtredingen niet vergeven; want Mijn
Naam is in het binnenste van Hem.’ Éxodus 23:20, 21.” –The Story
of Redemption, blz. 166.
“Mozes was hun zichtbare leider, terwijl Christus aan het hoofd
stond van de legers van Israël, hun onzichtbare Leider. Als zij dit
altijd hadden kunnen beseffen, zouden ze niet in opstand zijn gekomen en God in de woestijn niet hebben uitgelokt door hun onredelijke gemopper.” –Confrontation, blz. 25.

DONDERDAG

5.

Wie symboliseerde de wolkkolom die de mensen dag aan dag
door de woestijn leidde? Éxodus 13:21, 22.
Éxodus 13:21, 22 De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een
wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom
om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.
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Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet
weg voor de aanblik van het volk.
“Zo had God gemeenschap met Israël in de wolkkolom bij dagen in
de vuurkolom bij nacht, om aan de mensen Zijn wil bekend te
maken en hun Zijn genade te schenken. Gods heerlijkheid was
getemperd en Zijn majesteit omhuld opdat het zwakke gezichtsvermogen van de sterfelijke mens haar zou kunnen aanschouwen.
Daarom moest Christus komen ‘in ons vernederd lichaam’, ‘de
mensen gelijk.’ (Filippensen 3:21) In de ogen van de wereld bezat
Hij geen schoonheid, dat zij Hem zouden begeerd hebben. Toch was
Hij de mensgeworden God, het licht van hemel en aarde. Zijn
heerlijkheid was omsluierd, zijn grootheid en majesteit waren verborgen, opdat Hij de berouwvolle, beproefde mensen zou kunnen
naderen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 14.
“Vanuit de wolkkolom kwamen Jezus’ aanwijzingen door Mozes
aan de Hebreeën dat zij hun kinderen moesten leren om te werken,
dat zij hen een vak moesten leren en dat niemand ledig moest gaan.”
–Hoe leid ik mijn kind, blz. 420.
VRIJDAG

6.

Welk hemels voedsel gaf de Heer Zijn volk om hen te voeden
toen ze in de woestijn waren? Wie vertegenwoordigde dat
voedsel? Éxodus 16:4, 8, eerste gedeelte, 35.
Éxodus 16:4, 8a, 35 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal
voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan
en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de
proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet. [...] Verder zei
Mozes: Als de HEERE u in de avond vlees te eten geeft en in de
ochtend brood tot verzadiging toe, … [...] De Israëlieten aten veertig
jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten
manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaän kwamen.
“Gedurende veertig jaren werden ze [de kinderen van Israël] dagelijks aan Gods nimmer falende zorg en tedere liefde herinnerd door
deze wonderbaarlijke voorziening. Om te spreken met de Psalmist:
‘Hij ... schonk hun hemelkoren; brood der engelen at ieder’ Psalm
78:24, 25 – dat wil zeggen, voedsel, door engelen aan hen gegeven.
Gesterkt door het ‘hemelkoren’, werden ze dagelijks onderricht dat
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ze, op grond van Gods belofte, even beveiligd waren tegen gebrek
alsof ze omringd waren door wuivende velden met graan op de
vruchtbare vlakten van Kanaän.
Het manna, dat uit de hemel viel om Israël te voeden, was een type
van Hem die van God gekomen is om de wereld het leven te geven.
Jezus zei: ‘Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben in de
woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het Brood,
dat uit de hemel nederdaalt….. Indien iemand van dit Brood eet, zal
hij in eeuwigheid leven; en het Brood, dat Ik hem geven zal, is Mijn
vlees, voor het leven der wereld.’ (Johannes 6:48-51)” –Patriarchen
en profeten, blz. 259.
SABBAT

De rots die de dorst van Israël leste
7.

Wie werd voorgesteld door de rots, waarop Mozes sloeg en die
Israël overvloedig water gaf om hun dorst te lessen? Éxodus
17:4-6; 1 Korinthe 10:4.
Éxodus 17:4-6 Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit
volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. De HEERE
zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem enkelen van de
oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg,
in uw hand en ga op weg. Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de
Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen,
zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de
oudsten van Israël.
1 Korinthe 10:4 En allen dezelfde geestelijke drank gedronken
hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde;
en die rots was Christus.
“ ‘Hij kliefde de rotsen in de woestijn, en drenkte hen rijkelijk met
watervloeden; Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren.’ Psalm 78:14, 15. Mozes sloeg de rots, maar het
was de Zoon van God, die gehuld in de wolkkolom naast Mozes stond
en het levengevend water deed vloeien. [...]
De geslagen rots was een beeld van Christus, en door dit beeld worden
uiterst kostbare geestelijke lessen geleerd. Zoals het levengevende
water vloeide uit de geslagen rots, stroomt uit Christus, de ‘door God
geslagene’, ‘doorboord om onze overtredingen’, ‘om onze ongerech-
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tigheden verbrijzeld’ (Jesaja 53:4, 5), de stroom van zaligheid voor een
verloren mensdom. Zoals de rots eenmaal geslagen was, zou ook
Christus eenmaal geofferd worden ‘om veler zonden op Zich te
nemen’. (Hebreeën 9:28)” –Patriarchen en profeten, blz. 263, 374.
Voor verdere studie
“... De Hebreeën [waren] uit Egypte ... geleid, onder de beschutting van
de wolk bij dag en de vuurkolom bij nacht. Zo werden zij veilig door de
Rode Zee geleid, terwijl de Egyptenaren, in hun pogen om op dezelfde
wijze de overkant te bereiken, allen verdronken.
God had door deze daden Israël als Zijn gemeente erkend. Zij ‘aten allen
hetzelfde geestelijke voedsel, en dronken allen dezelfde geestelijke drank,
want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging, en die
rots was de Christus’. Bij al hun omzwervingen hadden de Hebreeën
Christus als hun leider. De geslagen rots was het zinnebeeld van Christus,
die voor de overtredingen van de mensen werd verwond, opdat de stroom
des heils voor allen zou vloeien.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 234.
_____

3e Les

Sabbat 15 januari 2022
Sabbatbegin 16.57 u.  16.58 u.

Vertegenwoordigingen van Christus
“Gods wet, die zich in de ark bevond, was de grote maatstaf van gerechtigheid en oordeel. Die wet sprak het doodvonnis uit over de zondaar; maar
boven de wet bevond zich het verzoendeksel waarboven Gods aanwezigheid zichtbaar was, en vanwaar op grond van de verzoening aan de berouwvolle zondaar vergiffenis werd geschonken. Op deze wijze zien we hoe in
het werk van Christus voor onze verlossing, voorgesteld door de heiligdomsdienst, ‘genade en waarheid elkaar ontmoeten; gerechtigheid en vrede
elkaar kussen.’ (Psalm 85:11). –Patriarchen en profeten, blz. 312.
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ZONDAG

Een symbool van Gods aanwezigheid
1.

Wat symboliseerde Gods aanwezigheid in de tabernakel? Éxodus
25:8; 29:45, 46.
Éxodus 25:8; 29:45, 46 En zij moeten voor Mij een heiligdom
maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. [...] Ik zal dan te midden
van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij
zullen weten dat Ik de HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land
Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de
HEERE, hun God.
“God had Mozes geboden voor Israël: ‘Zij zullen Mij een heiligdom
maken en Ik zal in hun midden wonen.’ (Éxodus 25:8) Hij vertoefde
in het heiligdom te midden van Zijn volk. Gedurende heel hun
moeitevolle omzwervingen in de woestijn was het zinnebeeld van
Zijn tegenwoordigheid bij hen. Zo heeft Christus Zijn tent opgeslagen
midden in ons kamp. Hij heeft Zijn tent geplaatst naast de tenten van
de mensen, om onder ons te kunnen wonen en ons vertrouwd te
kunnen maken met Zijn goddelijk karakter en leven.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 14.
“…Toen de werkelijkheid in de persoon van Christus kwam, herkenden zij Hem niet als de vervulling van al hun zinnebeelden en als het
lichaam van de schaduwdiensten.” –Lessen uit het leven van alledag,
blz. 16.

MAANDAG

2.

Welke bediening was onderdeel van de dagelijkse offers die in
het aardse heiligdom werden gebracht? Éxodus 29:38-43 (Zie
ook Numeri 28:1-8).
Éxodus 29:38-43 Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden:
elke dag twee lammeren van een jaar oud, en dat voortdurend. Het
ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen
het vallen van de avond bereiden, met een tiende efa meelbloem,
gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie, en een plengoffer
van een kwart hin wijn, voor het ene lam. En het andere lam moet u
bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met
het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aange19

name geur. Het is een vuuroffer voor de HEERE. Het moet een
voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van
de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE. Daar zal
Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal Ik dan de
Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd
worden.
“De dagelijkse dienst van de priester in de eerste afdeling van het heiligdom ‘binnen het voorhangsel’, dat de ingang vormde tot het heilige,
en het heilige scheidde van het voorhof, stelt de dienst voor die Christus
na Zijn hemelvaart op Zich nam. De priester op aarde moest elke dag
het bloed van het zondoffer voor God brengen. Dit deed hij ook met het
reukwerk, dat met de gebeden van Israël opsteeg. Zo pleitte Christus
ook met Zijn bloed bij de Vader in het belang van de zondaren en
bracht Hij de gebeden van de berouwvolle gelovigen met het fijne reukwerk van Zijn gerechtigheid voor de Vader. Dit was de dienst in de
eerste afdeling van het heiligdom in de hemel.” –De grote strijd,
blz. 394.
DINSDAG

3.

Welke speciale heiligdomsdienst werd eenmaal per jaar verricht
op de tiende dag van de zevende maand? Wie verricht nu het
feitelijke reinigingswerk in de hemel? Leviticus 16:16, 33;
Hebreeën 8:1, 2.
Leviticus 16:16, 33 Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen
vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de
tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. [...] Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van
ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen en hij moet voor de
priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen.
Hebreeën 8:1, 2 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij
spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft
gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die
de Heere heeft opgericht en niet een mens.
“Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het
heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle
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gelovigen. Door Zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en
werden zij door de Vader aangenomen. Toch bleven hun zonden in de
boeken opgetekend. Net zoals er in de zinnebeeldige dienst
‘verzoening moest worden gedaan’ op het einde van een jaar, moet er
vóór Christus’ werk tot verlossing van de mens wordt afgesloten, ook
verzoening worden gedaan om de zonden uit het heiligdom in de
hemel te verwijderen. Deze dienst begon aan het einde van de 2300
avonden en morgens. Toen ging onze Hogepriester zoals de profeet
Daniël had voorzegd het heilige der heiligen binnen om het laatste
gedeelte van Zijn plechtige taak – ‘het reinigen van het heiligdom’ –
te vervullen.” –De grote strijd, blz. 394.
WOENSDAG

Het hogepriesterlijke dienstwerk
4.

Wie vertegenwoordigde de hogepriester wanneer hij de speciale
reinigingsdienst van het heiligdom verrichtte? Leviticus 16:15,
16; Hebreeën 9:7; 7:25.
Leviticus 16:15, 16 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel
brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de
jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en vóór het
verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege
hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook
doen met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van
hun onreinheden.
Hebreeën 9:7; 7:25 In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor
zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. [...] Daarom
kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan,
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
“Zij zagen ook in dat het zondoffer Christus symboliseerde, dat de
hogepriester Christus als middelaar voorstelde en dat de zondebok een
beeld was van satan, de aanstichter van de zonde, op wie de zonden
van de oprechte boetvaardigen uiteindelijk zullen worden gelegd.
Wanneer de hogepriester door het bloed van het zondoffer de zonden
uit het heiligdom verwijderde, plaatste hij ze op de zondebok.

21

Wanneer Christus door Zijn eigen bloed de zonden van Zijn volk uit
het hemelse heiligdom wegdoet, aan het einde van Zijn dienstwerk zal
Hij ze leggen op satan, die bij de voltrekking van het vonnis de straf
zal moeten dragen. De zondebok werd naar ‘een onvruchtbaar land’
weggestuurd en mocht nooit meer terugkeren in de legerplaats van de
Israëlieten. Op dezelfde wijze zal satan voor eeuwig worden verbannen uit de tegenwoordigheid van God en Zijn volk en zal hij ophouden te bestaan bij de definitieve vernietiging van de zonde en van
de zondaren.” –De grote strijd, blz. 395.
DONDERDAG

5.

Wat steeg er elke morgen en avond op van het gouden altaar naar
de hemel? Wiens verdiensten en voorspraak vertegenwoordigde
deze zoete wierook? Éxodus 35:15, 28; 30:7, 8; Openbaring 8:3, 4.
Éxodus 35:15, 28; 30:7, 8 Het reukofferaltaar en zijn draagbomen, de
zalfolie, het geurige reukwerk, het gordijn van de ingang voor de ingang van de tabernakel; [...] Specerijen en olie voor de lamp, voor de
zalfolie en voor het geurige reukwerk. [...] En Aäron moet daarop
geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen
in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als
Aäron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij
het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor
het aangezicht van de HEERE, al uw generaties door.
Openbaring 8:3, 4 En er kwam een andere engel, die met een gouden
wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk
gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het
gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk
steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot
vóór God.
“De wierook, die met de gebeden van Israël opsteeg, is een voorstelling
van de verdiensten en het middelaarschap van Christus, van Zijn volmaakte gerechtigheid, die door het geloof aan Zijn volk wordt toegekend, en het mogelijk maakt dat de aanbidding van zondige wezens
door God wordt aanvaard. Voor het voorhangsel naar het heilig der
heiligen stond een altaar van gedurige voorspraak, en voor het heilige
een altaar van gedurige verzoening. Door bloed en wierook moest God
benaderd worden – beelden die heenwezen naar de grote Middelaar,
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door wie zondaars tot Jehova mogen naderen en door wie genade en
zaligheid aan de berouwvolle gelovige ziel geschonken kan worden. [...]
De wolk van wierook die opsteeg met de gebeden van Israël, was een
beeld van Zijn gerechtigheid waardoor alleen de gebeden van de
zondaar door God aanvaard kunnen worden; het bloedend offer op het
brandofferaltaar wees op een Verlosser die komen zou; ... Zo werd in
tijden ... het geloof levend gehouden in de harten der mensen tot de tijd
aanbrak waarop de beloofde Messias komen zou. Jezus was het licht
van Zijn volk – het Licht der wereld – eer Hij in menselijke gedaante
naar de aarde kwam.” –Patriarchen en profeten, blz. 316, 331.
VRIJDAG

Belangrijke zinnebeelden en symbolen
6.

Wie stelden de schaduwen en symbolen van het heiligdom voor?
Hebreeën 10:1, eerste gedeelte; Kolossensen 2:17; Hebreeën
9:24; 10:10, 12, 14.
Hebreeën 10:1a Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de
toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, ...
Kolossensen 2:17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige
dingen, maar het lichaam is van Christus.
Hebreeën 9:24; 10:10, 12, 14 Want Christus is niet binnengegaan in
het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is
van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van
God te verschijnen voor ons. [...] Op grond van die wil zijn wij
geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en
voor altijd gebracht. [...] Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de
rechterhand van God. [...] Want met één offer heeft Hij hen die
geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
“De waarheid was als een schat van goud aan het Hebreeuwse volk
toevertrouwd. Het joodse stelsel dat het stempel van God droeg, was
door Christus Zelf gesticht. In typen en symbolen waren de grote
waarheden van de verlossing omhuld. Toen Christus echter kwam,
herkenden de joden Hem niet als Degene naar wie al deze zinnebeelden wezen. Zij hadden Gods Woord in hun handen, maar de overleveringen die van geslacht tot geslacht waren doorgegeven en de
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menselijke uitleg van de Schriften hielden de waarheid, zoals deze in
Jezus is, voor hen verborgen.” Lessen uit het leven alledag, blz. 57.
“De ceremoniën, verbonden aan de tempeldiensten en die Christus
afbeelden in zinnebeelden en schaduwen, werden ten tijde van de
kruisiging weggenomen, omdat schaduw en werkelijkheid elkaar aan
het kruis ontmoetten in de dood van het ware volmaakte offer, het
Lam van God.” –Bijbelkommentaar, blz. 538.
SABBAT

7.

Welke informatie wordt in de Schrift gegeven over de oprichting
van het offersysteem en het heiligdom met al zijn diensten?
Jesája 28:16; 8:13, 14, eerste gedeelte; Éfeze 2:20.
Jesája 28:16; 8:13, 14a 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. [...] De HEERE van de legermachten, Hem moet u
heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking. Hij zal tot
een heiligdom voor u zijn, ...
Éfeze 2:20 Gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
“In al deze openbaringen van Gods tegenwoordigheid werd de
heerlijkheid van God gemanifesteerd door Christus. Niet alleen bij
de komst van de Heiland, maar in alle eeuwen na de zondeval en in
de beloften van verlossing was ‘God in Christus de wereld met
Zichzelf verzoenende.’ (2 Korinthe 5:19).
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. [...] Alle gemeenschap tussen de hemel en het gevallen mensdom vond plaats door
Christus. Gods Zoon gaf aan onze stamouders de belofte van verlossing. Hij was het die Zich openbaarde aan de aartsvaders. Adam,
Noach, Abraham, Isaak, Jakob en Mozes begrepen het evangelie. Ze
zagen uit naar de zaligheid door de Plaatsvervanger en Borg van de
mens.” –Patriarchen en profeten, blz. 330.
“Christus was het fundament van het gehele joodse stelsel. De dood
van Abel was het gevolg van het feit, dat Kaïn weigerde om Gods
plan in de school van gehoorzaamheid te aanvaarden, om gered te
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worden door het bloed van Jezus Christus, dat werd voorgesteld
door de slachtoffers die op Christus heenwezen. [...] ... Christus werd
het fundament van het hele stelsel.” –Bijbelkommentaar, blz. 527.
Voor verdere studie
“De wet van de tien geboden is levend en zal door de eeuwige eeuwen heen
levend blijven. De noodzaak van de dienst van brandoffers en slachtoffers
hield op toen zinnebeeld en werkelijkheid elkaar ontmoetten in de dood van
Christus. In Hem bereikte de schaduw de hoofdzaak. Het Lam van God
was het volledige en volmaakte offer…
Zinnebeelden en schaduwen, brandoffers en slachtoffers hadden allemaal
geen waarde meer na de dood van Christus aan het kruis. Maar de wet van
God werd niet met Christus gekruisigd. Was dat wel het geval geweest, dan
zou satan alles gewonnen hebben wat hij in de hemel probeerde te bereiken.
Voor zijn poging om Gods wet teniet te doen werd satan uit de hemelse
hoven verbannen. Hij viel en nam de engelen met zich mee die hij had
misleid. En vandaag misleidt hij mensen met betrekking tot de wet van
God.” –(Manuscript 67, 1898) Seventh-day Adventist Bible Commentary,
deel 6, blz. 1116 (zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 538).
_____

4e Les

Sabbat 22 januari 2022
Sabbatbegin 17.08 u.  17.10 u.

Toevluchtssteden
“De toevluchtssteden die voor Gods volk uit de oudheid waren aangewezen,
zijn een symbool van de Toevlucht die in Jezus Christus is gegeven en geopenbaard. Het offer van onze Heiland was van voldoende waarde om volledige boetedoening te doen voor de zonden van de gehele wereld, en allen die
door berouw en geloof naar deze Toevlucht vlieden, zullen hier veiligheid
vinden. Hier zullen zij vrede vinden van de zwaarste last van schuld en verlichting van de diepste veroordeling. Door het zoenoffer van Christus en Zijn
bemiddelingswerk ten behoeve van ons, kunnen we met God verzoend
worden. Het bloed van Christus zal doeltreffend blijken om de karmozijnrode
vlek van de zonde weg te wassen.” –Signs of the Times, 20 januari 1881.
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ZONDAG

Steden voor de Levieten
1.

Wat werd aan de Levieten gegeven door de Israëlieten in de
gebieden van de verschillende stammen? Hoeveel hiervan
dienden als toevluchtsoord? Numeri 35:6, 7.
Numeri 35:6, 7 Wat nu de steden betreft die u aan de Levieten moet
geven, zes daarvan moeten de vrijsteden zijn, die u moet geven zodat
degene die een doodslag begaan heeft, daarheen zou kunnen vluchten; bovendien moet u hun nog tweeënveertig steden geven. Al de
steden die u de Levieten moet geven, moeten bij elkaar achtenveertig steden zijn, te weten de steden met hun weidegronden.
“De verdeling van het land werd opgedragen aan Jozua, samen met
Eleazar de hogepriester en de hoofden der stammen; de plaats der
stammen zou door het lot worden beslist. Mozes had reeds bepaald,
waar de grenzen zouden liggen van het beloofde land, wanneer dit verdeeld zou worden onder de stammen, en hij had een overste van elke
stam aangewezen om toe te zien op de verdeling. De stam van Levi, die
aan de dienst van het heiligdom was gewijd, zou geen deel hebben in
deze verdeling; maar achtenveertig steden in verschillende delen van
het land werden aan de Levieten toegewezen als hun erfdeel.”
–Patriarchen en profeten, blz. 461.

MAANDAG

2.

Voor wie heeft de Heer deze toevluchtsoorden voorzien?
Waarom maakte Hij deze speciale voorziening voor behoud van
menselijk leven? Numeri 35:10-12.
Numeri 35:10-12 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen:
Wanneer u de Jordaan oversteekt, het land Kanaän in, dan moet u
voor uzelf steden kiezen die u tot vrijsteden zullen dienen, zodat
iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand om
het leven gebracht heeft, daarheen zou kunnen vluchten. Deze
steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker,
opdat degene die een doodslag begaan heeft, niet zal sterven, voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan.
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“Zes van de steden die aan de Levieten waren toegewezen – drie aan
iedere kant van de Jordaan – werden aangewezen als vrijsteden,
waarheen de doodslager kon vluchten. [...] Deze genadige voorziening
was noodzakelijk door de vroegere gewoonte van bloedwraak, waardoor de straf van de moordenaar een daad was van de naaste verwant
van het slachtoffer. In gevallen waarin de schuld duidelijk was,
behoefde de wreker niet te wachten op de uitspraak van de rechter.
Hij mocht de misdadiger overal achtervolgen en hem op de plaats
waar hij hem zou vinden, doden. De Here achtte het niet juist dit
gebruik reeds toen af te schaffen, maar Hij trof voorzieningen om te
zorgen voor de veiligheid van hen die onopzettelijk iemand van het
leven hadden beroofd.” –Patriarchen en profeten, blz. 464, 465.
DINSDAG

Voorziening voor doodslag
3.

Welk voorbeeld geeft de Schrift van een onopzettelijke doding?
Wat moest de voortvluchtige doen om aan wraak te ontsnappen?
Deuteronomium 19:4-6, 10.
Deuteronomium 19:4-6, 10 Dit is de zaak die iemand betreft die een
doodslag begaan heeft en daarheen vlucht om in leven te blijven:
iemand die zijn naaste niet met voorbedachten rade doodgeslagen
heeft en die hij tevoren niet haatte – bijvoorbeeld iemand die met zijn
naaste het bos ingaat om hout te hakken, en hij maakt met zijn hand
een zwaai met de bijl om een boom om te hakken, en het ijzer schiet
van de steel en treft zijn naaste, zodat die sterft – die zal naar een van
die steden vluchten en in leven blijven. Anders zou de bloedwreker
degene die een doodslag begaan heeft, achtervolgen terwijl zijn hart
verhit is, en, als de weg te lang zou zijn, zou hij hem inhalen en hem
om het leven brengen, terwijl hij niet de doodstraf verdiend heeft, want
hij haatte hem tevoren niet. [...] Zodat er geen bloed van onschuldigen
vergoten wordt in het midden van uw land, dat de HEERE, uw God, u
als erfelijk bezit geeft. Anders zou er bloedschuld op u rusten.
“Wie naar de vrijstad vluchtte, mocht niet dralen. Gezin en beroep
moesten achtergelaten worden. Er was geen tijd om afscheid van de
geliefden te nemen. Zijn leven stond op het spel, en alle andere belangen moesten worden achtergesteld bij dat ene doel – het bereiken van
de vrijstad. Vermoeidheid werd vergeten, op moeilijkheden werd geen
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acht geslagen. De vluchteling mocht geen ogenblik zijn vlucht vertragen, eer hij zich binnen de muren van de stad bevond.” –Patriarchen en
profeten, blz. 467.
WOENSDAG

4.

Waar lagen de speciale steden, gezien het land werd verdeeld
door de rivier de Jordaan? Numeri 35:13-15.
Numeri 35:13-15 De steden nu die u moet geven, moeten u dienen
tot zes vrijsteden. Drie steden moet u aan deze kant van de Jordaan
geven en drie steden moet u in het land Kanaän geven; vrijsteden
zullen het zijn. Die zes steden moeten voor de Israëlieten, voor de
vreemdeling en voor de bijwoner in hun midden tot een wijkplaats
dienen, zodat ieder daarheen kan vluchten die zonder opzet iemand
om het leven gebracht heeft.
“Deze vrijsteden waren zo verdeeld dat ze binnen een afstand van een
halve dagreis van elk deel van het land gelegen waren. De wegen
daarheen werden goed onderhouden; overal langs de weg stonden
borden met het opschrift: ‘Toevluchtsoord’ in duidelijke letters, zodat
de vluchteling niet behoefde te zoeken. [...]
De zondaar is blootgesteld aan het gevaar van de eeuwige dood, zolang hij geen schuilplaats in Christus gevonden heeft; en evenals
aarzelen of zorgeloosheid de vluchteling zijn enige kans op het leven
kon ontnemen, kunnen uitstel en onverschilligheid de ondergang
veroorzaken van de ziel. Satan, de grote vijand, zit elke overtreder van
Gods heilige wet op de hielen, en als iemand zich niet van zijn gevaar
bewust is en met alle ernst bescherming zoekt in de eeuwige schuilplaats, zal hij een prooi worden van de verdelger. –Patriarchen en
profeten, blz. 465, 467.

DONDERDAG

Oordeel door autoriteiten
5.
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Aan welk onderzoek werd de moordenaar onderworpen, voordat hij toestemming zou krijgen om in een dergelijke stad te
mogen blijven en zo beschermd te worden? Numeri 35:23-25;
Jozua 20:4, 5.

Numeri 35:23-25 of zonder het te zien een of andere steen, waardoor
men zou kunnen sterven, op hem heeft laten vallen, zodat hij stierf,
terwijl hij geen vijand van hem was en niet zijn onheil zocht, dan moet
de gemeenschap overeenkomstig deze bepalingen oordelen tussen hem
die een doodslag begaan heeft, en de bloedwreker. De gemeenschap
moet hem die een doodslag begaan heeft, redden uit de hand van de
bloedwreker, en de gemeenschap moet hem laten terugkeren naar zijn
vrijstad, waarheen hij gevlucht was. Dan moet hij daar blijven tot de
dood van de hogepriester, die men met de heilige olie gezalfd heeft.
Jozua 20:4, 5 Als hij naar een van die steden vlucht, moet hij bij de
ingang van de stadspoort gaan staan en zijn woorden spreken ten
aanhoren van de oudsten van die stad. Vervolgens moeten zij hem bij
zich in de stad opnemen en hem een plaats geven, zodat hij bij hen kan
wonen. En als de bloedwreker hem achtervolgt, mogen zij hem die de
doodslag begaan heeft, niet in zijn hand overleveren, omdat hij zijn
naaste niet met voorbedachten rade doodgeslagen heeft, en hem tevoren niet haatte.
“Iedereen – Hebreeër, vreemdeling of bijwoner – mocht hiervan
gebruik maken. Maar hoewel de onschuldigen niet gestraft mochten
worden zonder verhoord te worden, zouden degenen die schuldig
waren, hun straf niet ontlopen. Het geval van iedere vluchteling
werd op eerlijke wijze door de overheid onderzocht, en alleen als
iemand niet schuldig was aan opzettelijke doodslag, mocht hij onder
de bescherming van de vrijstad vertoeven. De schuldige werd
overgeleverd aan de wreker. En zij die bescherming kregen,
moesten steeds binnen de muren van de vrijstad blijven. Als iemand
zich buiten dit gebied begaf, en door de bloedwreker werd betrapt,
zou hij met zijn leven het overtreden van Gods voorziening boeten.
Bij de dood van de hogepriester mochten echter allen die een wijkplaats gezocht hadden in de vrijstad, terugkeren naar hun bezittingen.” –Patriarchen en profeten, blz. 465.
VRIJDAG

6.

Aan welke strenge eisen moest de moordenaar voldoen om
zichzelf niet aan gevaar bloot te stellen? Numeri 35:26, 27.
Numeri 35:26, 27 Maar als hij die een doodslag begaan heeft, de
grens van zijn vrijstad, waarheen hij gevlucht was, ook maar even
overschrijdt, en de bloedwreker vindt hem buiten de grens van zijn
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vrijstad, dan mag de bloedwreker hem die een doodslag begaan
heeft, doden; dan is het voor hem geen bloedschuld.
“De gevangene die zich buiten de stad waagde, werd overgeleverd aan
de bloedwreker. Zo moest het volk leren vasthouden aan de voorschriften die Gods wijsheid had bepaald voor hun veiligheid. Het is niet
voldoende als een zondaar gelooft dat in Christus zijn zonden vergeven
zijn; hij moet door geloof en gehoorzaamheid in Hem blijven. ‘Want
indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid
gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een
vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de
wederspannigen zal verteren.’ Hebreeën 10:26, 27” –Patriarchen en
profeten, blz. 467, 468.
SABBAT

Het symbool van toevlucht in Christus
7.

Onder welke voorwaarde was de dader vrij om naar huis terug te
keren? Wie werd vertegenwoordigd door de toevluchtssteden?
Numeri 35:28; Jozua 20:6.
Numeri 35:28 Want hij die een doodslag begaan heeft, had in zijn vrijstad moeten blijven tot de dood van de hogepriester; pas na de dood
van de hogepriester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit.
Jozua 20:6 Dan moet hij in die stad blijven wonen, totdat hij terecht
zal staan voor de gemeenschap, totdat de hogepriester die er in die
dagen zijn zal, sterft. Daarna mag hij die de doodslag begaan heeft,
terugkeren en weer naar zijn stad gaan, en naar zijn huis, naar de
stad waaruit hij gevlucht was.
“De vrijsteden, die God aan het oude Israël gegeven had, dienden als
een beeld van de toevlucht die in Christus te vinden is. Dezelfde
barmhartige Heiland, die deze tijdelijke vrijsteden aanwees, heeft
door het vergieten van Zijn eigen bloed voor de overtreders van Gods
wet een Toevluchtsoord geopend, waarheen ze kunnen vluchten om te
ontkomen aan de tweede dood. Niets kan de zielen die tot Hem
komen om vergiffenis, uit Zijn handen rukken. ‘Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.’ ‘Wie zal veroordelen?
Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de Opgewekte, die ter
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit’; ‘opdat wij, die (tot Hem
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de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden
hebben om de hoop te grijpen, die vóór ons ligt.’ (Romeinen 8:1, 34;
Hebreeën 6:18)” –Patriarchen en profeten, blz. 467.
Voor verdere studie
“Tijdens een rechtszaak mocht iemand die aangeklaagd was, niet op grond
van het getuigenis van één getuige veroordeeld worden, zelfs al waren de
bewijzen tegen hem. Gods aanwijzing luidde: ‘Men zal ieder, die iemand
gedood heeft, volgens de verklaring van getuigen als een doodslager doden,
maar één enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden in een
halszaak.’ (Numeri 35:30) Christus gaf deze bevelen aan Mozes; en toen Hij
op aarde was met Zijn discipelen, onderwees Hij hen hoe ze met de dwalenden moesten handelen, en herhaalde de grote Leraar de les dat het getuigenis
van een enkele persoon niet voldoende is om iemand te veroordelen of vrij
te spreken. De meningen en gezichtspunten van een enkel persoon mogen
een twistzaak niet oplossen. In al deze zaken moeten er minstens twee
personen overeenstemmen, en samen moeten ze de verantwoordelijkheid
dragen, ‘opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak
vaststa.’ (Matthéüs 18:16)” –Patriarchen en profeten, blz. 465, 467.
_____

5e Les

Sabbat 29 januari 2022
Sabbatbegin 17.20 u.  17.22 u.

Symbolen en profetieën van de Messias
“Tegen het einde van zijn werk als leider en leraar van Israël, profeteerde
Mozes duidelijk van de komende Messias. ‘De Here, uw God’, verklaarde
hij aan de bijeengekomen Israëlieten, ‘zal u een profeet verwekken uit uw
midden, uit uw broederen, zoals ik ben; naar Hem zult gij luisteren’. En
Mozes verzekerde de Israëlieten dat God Zelf hem dit tijdens zijn verblijf
op de berg Horeb had geopenbaard: ‘Een profeet zal Ik hun verwekken
uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in
Zijn mond leggen, en Hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik Hem gebied.’
(Deuteronomium 18:15, 18)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 165.
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ZONDAG

De koperen slang
1.

Welke houding verbreidde zich soms onder de Israëlieten in de
woestijn? Wat waren de bittere gevolgen van een ondankbare
geest? Numeri 21:4-6.
Numeri 21:4-6 Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van
de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen
trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer
verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons
uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier
is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit
waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk;
die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.
“Toen de mensen van Hor door de Rode Zee reisden om het land
van Edom te bereiken, waren ze erg ontmoedigd en klaagden ze
over de ontberingen van de weg.... Het gemopper van de kinderen
van Israël was onredelijk, en het onredelijke gaat altijd tot het
uiterste. Ze spraken leugens door te zeggen dat ze geen brood of
water hadden. Ze waren allebei gegeven door een wonder van Gods
barmhartigheid. Om hen te straffen voor hun ondankbaarheid en om
tegen God te klagen, stond de Heer toe dat vurige slangen hen beten.
Ze werden vurig genoemd, omdat hun beet een pijnlijke ontsteking
en een snelle dood veroorzaakte. De Israëlieten waren tot nu toe
door een voortdurend wonder beschermd tegen deze slangen in de
woestijn; want de woestijn waar ze doorheen reisden, was geteisterd
door giftige slangen.” –Spiritual Gifts, vol. 4a, blz. 40, 41.

MAANDAG

2.

Wat beseften de Israëlieten toen ze zagen dat veel mensen
stierven door de slangenbeten? Hoe redde de Heer hen nadat ze
hun zonde hadden erkend en beleden? Numeri 21:7, 8.
Numeri 21:7, 8 En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij
hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u
gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt.
Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes:
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Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat
ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
“Mozes vertelde het volk dat God hen tot dusverre had bewaard, dat
ze niet waren geschaad door de slangen, wat een teken was van Zijn
zorg voor hen. Hij vertelde hun dat God had toegestaan dat ze door
slangen werden gebeten vanwege hun nodeloze gemopper, door te
klagen over de ontberingen tijdens hun reis. Dit was om hen te laten
zien dat God hen had behoed voor veel en groot kwaad, dat als Hij
had toegestaan dat ze over hen kwamen, ze zouden hebben geleden
wat ze ontberingen zouden kunnen noemen. Maar God had de weg
voor hen bereid. Er was geen ziekte onder hen. Hun voeten waren niet
opgezwollen tijdens al hun reizen, en hun kleren waren ook niet oud
geworden. God had hun engelenvoedsel gegeven en het zuiverste
water uit de vuurstenen rots. En met al deze tekenen van Zijn liefde,
als ze klaagden, zou Hij Zijn oordelen over hen zenden vanwege hun
ondankbaarheid....
De Israëlieten waren doodsbang en verootmoedigd vanwege de
slangen, en beleden hun zonde van murmureren.” –Spiritual Gifts,
vol. 4a, blz. 41, 42.
DINSDAG

3.

Wat gebeurde er met degenen die door de giftige slangen waren
gebeten, toen ze in de eenvoudige, goddelijke oplossing geloofden
en deze uitvoerden? Wie vertegenwoordigde de slang op de paal,
waardoor degenen die berouw hadden niet alleen van de giftige
slangenbeet werden genezen, maar ook van de zonde? Numeri
21:9; Johannes 3:14, 15.
Numeri 21:9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op
de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de
koperen slang keek en in leven bleef.
Johannes 3:14, 15 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
“In het oprichten van de koperen slang moest Israël een belangrijke les
leren. Ze konden zichzelf niet redden van de gevolgen van het gif in
hun wonden. Alleen God kon hen genezen. Toch moesten ze hun
geloof tonen in de voorziening die Hij getroffen had. Ze moesten zien
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om in leven te blijven. Hun geloof maakte dat God hen kon aannemen,
en door het zien op de slang toonden ze hun geloof. Ze wisten dat de
slang in zichzelf geen kracht bezat, maar dat het een beeld was van
Christus; en de noodzaak om te geloven in Zijn verdiensten werd hen
op deze wijze duidelijk gemaakt. Tot nu toe hadden ze hun offeranden
aan God gebracht, en het gevoel gehad dat ze op deze wijze ruimschoots verzoening hadden gedaan voor hun zonden. Ze vertrouwden
niet op de komende Verlosser, waarvan al deze dingen alleen maar een
schaduw waren.
De Here wilde hen nu duidelijk maken dat hun offeranden niet meer
waarde bezaten dan de koperen slang, maar dat deze hen moesten
leiden naar Christus, het ware zondoffer.” –Patriarchen en profeten,
blz. 390, 391.
WOENSDAG

Een ster van Jakob
4.

Welke duidelijke profetie verkondigde de Heer aan de Moabieten
met betrekking tot het licht en de kracht die door de toekomstige
Messias zouden worden gegeven? Numeri 24:17, 19.
Numeri 24:17, 19 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van
Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. [...] Uit Jakob
zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.
“Eer hij naar zijn volk terugkeerde, sprak Bileam een prachtige en
verheven profetie aangaande de Verlosser der wereld, en de vernietiging. ‘Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar
niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter
uit Israël opkomen; die zal de grenzen der Moabieten verslaan, en
zal al de kinderen van Seth verstoren.’ (Numeri 24:17)
Het werd hem toegestaan door de eeuwen heen neer te zien op de
eerste komst van Christus, en dan vooruit te kijken naar Zijn tweede
verschijning, in kracht en heerlijkheid. Hij zou de Koning boven alle
koningen zien, maar nu niet. Hij zou Zijn majesteit en heerlijkheid
aanschouwen, maar op grote afstand. Hij zou behoren tot het aantal
van de goddeloze doden, die naar voren zouden komen bij de
tweede opstanding, om de vreselijke straf te horen: ‘Gaat weg van
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Mij, u vervloekten.’ Hij zou de verlosten aanschouwen in de stad
van God, terwijl hijzelf zou worden buitengesloten met de goddelozen.” –Signs of the Times, 16 december 1880.
DONDERDAG

5.

Als Gods volk voorspoed wil en geestelijk gezond wil zijn, welke
scepter moeten zij dan erkennen en eren? Wie is de heldere
morgenster die elke zondaar geloof en hoop geeft? Psalm 110:2;
2 Petrus 1:19; Openbaring 22:16.
Psalm 110:2 [SV77] De Heere zal de scepter Uwer sterkte zenden uit
Sion, zeggende: Heers in het midden van Uw vijanden.
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en
zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp
die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw hart.
Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in
de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het
Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
“De Shekina had het heiligdom verlaten, maar in het Kind van
Betlehem was de heerlijkheid omhuld, waarvoor engelen zich buigen.
Dit onschuldige kind was het beloofde Zaad, op wie het eerste altaar
bij het paradijs wees. Hij was Silo, de vredebrenger. Hij was het, die
Zich aan Mozes had bekend gemaakt als IK BEN. Hij had in de wolken de vuurkolom Israël geleid. Over Hem hadden zieners lang
geleden gesproken. Hij was de Wens der volken, de Wortel en het
Geslacht Davids, de blinkende Morgenster. De naam van dit kind,
ingeschreven op de rol van Israël, maakte Hem bekend als onze
broeder, de hoop van het gevallen mensdom. Het kind, waarvoor het
losgeld werd betaald was Hij, die de losprijs zou betalen voor de
zonden der wereld. Hij was de ware Hogepriester over het huis Gods,
het hoofd van ‘een priesterschap dat op geen ander kan overgaan’, de
Middelaar aan ‘de rechterhand van de Majesteit in de hoge’.
(Hebreeën 10:21; 7:24; 1:3).” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 36.

35

VRIJDAG

Een profeet om te volgen
6.

Welke andere profetie bracht de wonderbaarlijke komst van de
Messias naar voren in de rol van een profeet zoals Mozes? Wat
moest het volk doen toen dit voorrecht naar voren werd
gebracht? Deuteronomium 18:15, 16.
Deuteronomium 18:15, 16 Een Profeet uit uw midden, uit uw
broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar
Hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw
God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam,
toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen
en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.
“Mozes was een type van Christus. Zelf had hij tot Israël gezegd:
‘Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de
Here, uw God u verwekken; naar Hem zult gij luisteren.’
(Deuteronomium 18.15)
God oordeelde het juist om Mozes in de school der beproeving en
armoede te oefenen eer hij gereed was het leger van Israël te leiden
naar het aardse Kanaän. Gods Israël, op weg naar het hemels
Kanaän, heeft een Leidsman, Die geen menselijke scholing nodig
had om gereedgemaakt te worden voor Zijn zending als goddelijke
leidsman; toch werd Hij ‘door lijden heen’ volmaakt; en in hetgeen
‘Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht
worden, te hulp komen.’ (Hebreeën 2:10, 18)
Onze Verlosser openbaarde geen menselijke zwakheden of onvolkomenheden; toch stierf Hij om ons een ingang te bezorgen in het
beloofde land.” –Patriarchen en profeten, blz. 431, 432.

SABBAT

7.

Wat is de grote rol van deze Profeet van de Heer? Wat zouden
de gevolgen zijn voor degenen die niet naar Hem zouden
luisteren als Gods spreekbuis? Deuteronomium 18:18, 19;
Handelingen 3:22, 23; 7:37.
Deuteronomium 18:18, 19 Ik zal een Profeet voor hen doen
opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn
woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot

36

hen spreken. En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die
Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem
eisen.
Handelingen 3:22, 23; 7:37 Want Mozes heeft tegen de vaderen
gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit
uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot
u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben
naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. [...] Dit is de
Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De Heere, uw God, zal
voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar
Hem moet u luisteren.
“Gods plan om Zijn Zoon te zenden als Verlosser van het mensdom
werd door Mozes aan Israël voorgehouden. Kort voor zijn dood zei
deze godsman: ‘Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals
ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij
luisteren.’ Mozes had Israël duidelijk onderricht aangaande het werk
van de komende Messias. ‘Een profeet zal ik hun verwekken uit het
midden van hun broederen, zoals gij zijt’, had de Here gezegd tot
zijn dienstknecht; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij
zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.’ (Deuteronomium
18:15, 18)” –Profeten en koningen, blz. 420.
Voor verdere studie
“Onder de joden waren toch nog getrouwe zielen, nakomelingen van die
heilige geslachtslijn, waardoor een kennis van God was bewaard
gebleven. Zij zagen nog steeds uit naar de vervulling van de belofte, die
aan de vaderen was gegeven. Zij versterkten hun geloof door stil te staan
bij de verzekering die aan Mozes was gegeven: ‘De Here God zal u een
profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar deze zult gij horen
in alles wat hij tot u spreken zal.’ Op een andere plaats lazen ze dat de
Here Iemand zou zalven ‘om een blijde boodschap te brengen aan
ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen
vrijlating uit te roepen, ... om uit te roepen een jaar van het welbehagen
des Heren.’ Ze lazen hoe Hij ‘op aarde het recht zou brengen,’ hoe de
eilanden zouden wachten op Zijn wetsonderricht, hoe de volken zouden
komen tot Zijn licht en koningen ‘naar Zijn stralende opgang.’ (Jesaja
42:4; 60:3)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 24.
_____
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6e Les

Sabbat 5 februari 2022
Sabbatbegin 17.33 u.  17.35 u.

Bevelhebber en geestelijke Koning
“Eer Hij Zijn discipelen verliet, maakte Jezus de aard van Zijn koninkrijk
duidelijk. Hij herinnerde hen aan wat Hij hen vroeger daarover had gezegd.
Hij zei dat het niet Zijn bedoeling was om in deze wereld een aards, maar
wel een geestelijk koninkrijk op te richten. Hij zou niet als een aards vorst
zitten op de troon van David. Opnieuw maakte Hij hun de Schriften
duidelijk en toonde aan dat alles wat Hij had meegemaakt door God was
bepaald in de besprekingen tussen de Vader en Hemzelf. Alles was voorzegd door mensen, die met de Heilige Geest waren vervuld. Hij zei: Gij ziet
dat alles, wat Ik u heb bekend gemaakt over Mijn verwerping als Messias is
uitgekomen. Alles wat Ik heb gezegd over Mijn vernedering, die Ik zou
moeten ondergaan en de dood die Ik zou moeten sterven, is bewaarheid.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 681, 682.
ZONDAG

Bevelhebber van het leger van de Heer
1.

Wie verscheen aan Jozua vlakbij Jericho, nadat de Israëlieten
de Jordaan waren overgestoken? Jozua 5:13.
Jozua 5:13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn
ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei tegen
Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders?
“Toen Jozua ’s morgens voor de inname van Jericho uitging, verscheen aan hem een strijder, volledig voor de strijd uitgerust. En
Jozua vroeg: ‘Zijt gij voor ons of onze vijanden?’ Hij antwoordde:
‘Ik ben gekomen als Aanvoerder van het heir des Heren.’ Als de
ogen van Jozua geopend waren geweest ... en als hij het zien ervan
had kunnen verdragen, zou hij gezien hebben hoe de engelen des
Heren gelegerd waren rondom het volk Israël; want de geoefende
hemelse scharen waren gekomen om te strijden voor het volk van
God, en de Aanvoerder van het heir des hemels ging hen voor. [...]
Niet Israël, maar de Aanvoerder van het heir des Heren nam Jericho
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in. Israël moest echter zijn aandeel doen om hun geloof te tonen in
de Leidsman hunner zaligheid.” –Bijbelkommentaar, blz. 71, 72.
MAANDAG

2.

Wat deed Jozua meteen toen hij wist wie dit was? Wie was deze
‘bevelhebber’ volgens de Geest der profetie? Jozua 5:14, 15.
Jozua 5:14, 15 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het
leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich
met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil
mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? Toen zei de Bevelhebber van
het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw
voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat.
“Voor alles echter zocht hij [Jozua] de zekerheid van Gods leiding en
kreeg deze. Toen hij zich afzonderde van de legerplaats om na te
denken, en te bidden dat de God van Israël Zijn volk zou voorgaan,
zag hij een gewapende krijgsman, van indrukwekkende gestalte en
gebiedend voorkomen, met zijn uitgetogen zwaard in de hand. Op de
vraag van Jozua: ‘Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders?’
kreeg hij ten antwoord: ‘Neen, maar ik ben de vorst van de heer des
Heren. Nu ben ik gekomen.’ Nu volgde dezelfde opdracht als aan
Mozes werd gegeven bij de Horeb: ‘Doe uw schoenen van uw voeten,
want de plaats waarop gij staat, is heilig.’ Deze opdracht maakte
duidelijk wie de geheimzinnige vreemdeling was. Het was Christus,
de Hoogverhevene, die voor de leidsman van Israël stond. Vol ontzag
viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en hij hoorde de
belofte: ‘Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in
uw macht’, en hij kreeg verdere voorschriften over het innemen van
de stad.” –Patriarchen en profeten, blz. 438, 439.

DINSDAG

Davids plan
3.

Welk verlangen begon in Davids hart en geest te groeien, toen
het land bevrijd werd van vijandelijke bedreigingen en
pesterijen? Welke boodschap gaf de Heer hem, wetend wat zijn
bedoeling was? 2 Samuël 7:1, 2, 4-7.
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2 Samuël 7:1, 2, 4-7 En het gebeurde, toen de koning in zijn huis zat,
en de HEERE hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom,
dat de koning tegen de profeet Nathan zei: Zie toch, ik verblijf in een
huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek
verblijft. [...] Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de
HEERE tot Nathan kwam: Ga en zeg tegen Mijn dienaar, tegen
David: Zo zegt de HEERE: Zou ú voor Mij een huis bouwen, voor Mij
om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag
af dat Ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe,
maar Ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb Ik ooit,
overal waar Ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken
tot een van de stammen van Israël, die Ik bevolen had Mijn volk Israël
te weiden: Waarom bouwt u voor Mij geen huis van cederhout?
“De tabernakel, die door Mozes was gebouwd, bevond zich met alles
wat erbij hoorde nog te Gibea. David wilde Jeruzalem tot het godsdienstig middelpunt van het volk maken. Hij had voor zichzelf een
paleis gebouwd en vond het niet passen dat de ark van God in een tent
bleef staan. Hij besloot een tempel te bouwen die door haar pracht
Israëls waardering tot uiting zou brengen voor de eer, dat de Here als
hun Koning in hun midden wilde vertoeven. Hij maakte zijn plannen
bekend aan de profeet Natan, en kreeg ten antwoord: “Doe al wat in
uw hart is, want de Here is met u.” –Patriarchen en profeten, blz. 648.
WOENSDAG

4.

Aan welke prachtige ervaringen herinnerde de Heer David door
Nathan de profeet? 2 Samuël 7:8, 9.
2 Samuël 7:8, 9 Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen,
tegen David: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van
de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een
leider over Mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u
heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb
een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op
aarde zijn.
“Maar diezelfde nacht kwam het woord des Heren tot Natan met een
boodschap voor de koning. David mocht geen huis bouwen voor God,
maar hij kreeg wel de verzekering dat Gods zegen op hem, op zijn nageslacht en op Zijn volk zou rusten: ‘Ik heb u gehaald uit de weide van
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achter de schapen, om vorst te zijn over Mijn volk, over Israël, en Ik
ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb
Ik vóór u uitgeroeid. Ook zal Ik u een grote naam maken gelijk die van
de volken van de groten der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor Mijn
volk, voor Israël en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan
wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger.” –Patriarchen en profeten, blz. 649.
DONDERDAG

5.

Wat beloofde de Heer op dit moment om Zijn volk te zegenen?
Wie zal werkelijk ‘een huis’ bouwen? 2 Samuël 7:10, 11.
2 Samuël 7:10, 11 Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats
toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont
en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige
mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger, en sinds de
dag waarop Ik richters aangesteld heb over Mijn volk Israël. Maar Ik
heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de HEERE u
bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken.
“Hij [David] had ... jarenlang getracht zijn plicht te vervullen als een
getrouw dienstknecht van God; hij had gewerkt aan de bouw van
zijn koninkrijk, en onder zijn bestuur was de kracht en de voorspoed
tot ongekende hoogten gestegen. Hij had rijke voorraden materialen
bijeengebracht voor de bouw van het huis Gods, ... [...] En de Here
had David niet verlaten.” –Patriarchen en profeten, blz. 675.
“De zegen komt door vergiffenis; vergiffenis komt door het geloof
dat de zonde, beleden en berouwd, gedragen wordt door de grote
Zondendrager. Zo komen al onze zegeningen vanuit Christus. Zijn
dood is een verzoenend offer voor onze zonden. Hij is de grote
Middelaar waardoor we Gods barmhartigheid en gunst verwerven.”
–Our High Calling, blz. 83 [zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 182]

VRIJDAG

6.

Wie moest na de dood van David een huis voor de Heer bouwen?
Wie was Davids nakomeling, wiens koninkrijk voor altijd zou
blijven bestaan, hoewel de profetie in de eerste plaats naar Salomo
verwees? 2 Samuël 7:12, 13; 1 Koningen 8:20; Lukas 1:31, 32.
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2 Samuël 7:12, 13 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw
vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam
voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal
voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.
1 Koningen 8:20 Zo heeft de HEERE Zijn woord dat Hij gesproken
had, gestand gedaan, want ik ben in de plaats van mijn vader David
opgestaan, en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen, zoals de
HEERE gesproken heeft, en ik heb voor de Naam van de HEERE, de
God van Israël, dit huis gebouwd.
Lukas 1:31, 32 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en
u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de
Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon
van Zijn vader David geven.
“Vanaf de dag dat Salomo met de bouw van de tempel werd toevertrouwd tot aan de voltooiing ervan, was het zijn uitdrukkelijke
doel ‘een huis te bouwen voor de Naam van de Heere, de God van
Israël.’ Dit doel werd voor het verzamelde Israël tijdens de inwijding van de tempel volledig erkend. In zijn gebed erkende hij dat
Jehova had gezegd: ‘Mijn naam zal daar zijn.’ ” –Review and
Herald, 11 januari 1906.
“Daar David gewenst had een huis te bouwen voor God, werd hem de
belofte gegeven: ‘De Here zal u een huis bouwen... Ik zal uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden... Die zal Mijn naam een huis
bouwen, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen.’ ”
–Patriarchen en profeten, blz. 649.
SABBAT

Een troon voor altijd gevestigd
7.

Hoe lang zou de heerschappij van Davids ware nakomeling
duren? Naar wie verwijst deze grote profetie eigenlijk? 2 Samuël
7:14-16; Jeremía 23:5; Handelingen 2:30; Daniël 7:13, 14.
2 Samuël 7:14-16 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een
zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals
Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb.
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Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.
Jeremía 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor
David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als
Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
Handelingen 2:30 Aangezien hij een profeet was en wist dat God
hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn
lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen
opstaan om Hem op zijn troon te zetten.
Daniël 7:13, 14 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met
de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de
Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij
komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle
volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een
eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn
koningschap zal niet te gronde gaan.
“De Messias zou uit de koninklijke lijn voortkomen; want in de door
Jakob gegeven profetie zei de Here: ‘De scepter zal van Juda niet
wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en
Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. (Genesis 49:10)” –Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 165.
“De verheven Verlosser zal in Zijn doeltreffend werk verschijnen als
het geslachte Lam, zittend op de troon om de onbetaalbare verbondszegeningen uit te delen, de weldaden die Hij met Zijn dood voor iedere
ziel, die in Hem zou geloven, kocht. Johannes kon die liefde niet in
woorden uitdrukken; zij was te diep, te omvangrijk. Hij riep de menselijke familie op om haar te aanschouwen. Christus pleit voor de gemeente in de hemelse hoven hierboven, pleit voor hen voor wie Hij de
verlossingsprijs van Zijn eigen levensbloed betaalde. Tijd en
eeuwigheid kunnen nooit de doelmatigheid van dit verzoeningsoffer
doen verminderen.” –Evangelism, blz. 191.
Voor verdere studie
“De laatste jaren van Davids leven werden gekenmerkt door trouwe toewijding aan God. Hij betreurde zijn zonden en het afwijken van Gods
rechtvaardige geboden, hetgeen zijn karakter had verduisterd en de vijanden van de Heer gelegenheid had gegeven om te lasteren. De Heer onderwees David door Zijn engel en gaf hem een voorbeeld van het huis dat
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Salomo voor hem diende te bouwen. Een engel kreeg opdracht David bij te
staan, terwijl hij voor Salomo de belangrijke aanwijzingen met betrekking
tot de indeling van het huis uitschreef. Davids hart was in het werk. Hij
toonde oprechtheid en toewijding bij het treffen van uitgebreide voorbereidingen voor het gebouw. Hij spaarde kosten noch moeite, maar deed grote
schenkingen uit zijn eigen schatkist en stelde daarmee een nobel voorbeeld
voor zijn volk, dat zij zonder te aarzelen met een gewillig hart volgden.”
–Spiritual Gifts, vol. 41, blz. 94.
_____

7e Les

Sabbat 12 februari 2022
Sabbatbegin 17.46 u.  17.48 u.

Menselijke en goddelijke natuur
“Christus kwam als mens om met de mensen contact te krijgen. Een
goddelijk-menselijke Heiland was nodig om de wereld de zaligheid te
brengen. En aan mannen en vrouwen is het heilige pand toevertrouwd, om
‘de onnaspeurlijke rijkdom van Christus’ bekend te maken (Éfeze 3:8).”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 102.
“Christus had niet naar deze aarde kunnen komen met de heerlijkheid die
Hij in de hemel bezat. Zondige mensen zouden dat gezicht niet hebben
kunnen verdragen. Hij verhulde Zijn goddelijkheid met het gewaad van
menselijkheid, maar Hij deed geen afstand van Zijn goddelijkheid. Hij
kwam als een goddelijk-menselijke Heiland om aan het hoofd van het
gevallen mensdom te staan, om deel te hebben aan hun leven van kind tot
volwassene (RH 15 juni, 1905).
Christus had Zijn goddelijkheid niet verwisseld voor menselijkheid; maar
Hij had Zijn goddelijkheid bekleed met menselijkheid (RH 29 okt., 1895).”
–Bijbelkommentaar, blz. 386.
ZONDAG

Een zwanger geworden maagd
1.
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Wat verkondigde de profetie over de ontvangenis en geboorte van
Gods Zoon? Hoe was het mogelijk voor een maagd om zwanger te
worden en een zoon te baren? Jesája 7:14; Matthéüs 1:20.

Jesája 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de
maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam
Immanuël geven.
Matthéüs 1:20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van
de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar
ontvangen is, is uit de Heilige Geest.
“Hoe meer we nadenken over Christus, die Kind werd hier op aarde,
hoe wonderlijker het lijkt. Hoe is het mogelijk dat het hulpeloze Kind
in de kribbe van Bethlehem toch nog steeds de goddelijke Zoon van
God is? Hoewel wij het niet kunnen begrijpen, kunnen wij geloven dat
Hij die de werelden maakte, voor ons een hulpeloos Kind werd.
Hoewel hoger dan alle engelen, hoewel zo groot als de Vader op de
troon van de hemel, werd Hij één met ons. In Hem werden God en
de mens één, en het is in dit feit dat wij de hoop vinden van ons
gevallen ras. Kijkend naar Christus in het vlees, kijken wij naar God in
de mensheid, en zien in Hem de helderheid van goddelijke heerlijkheid, het uitdrukkelijke beeld van God de Vader.” –Selected Messages,
boek 3, blz. 128.
“ ‘Immanuël, God met ons’, dat betekent alles voor ons. Wat een
brede basis legt het voor ons geloof. Wat een hoop, vol van onsterfelijkheid, plaatst het voor de gelovige ziel. God met ons in Jezus
Christus om ons bij elke stap te vergezellen op de reis naar de hemel.”
–My Life Today, blz. 290.
MAANDAG

2.

Waar zou, temidden van het grondgebied van de twaalf stammen
en honderden dorpen, de verwachte Nakomeling van David
geboren worden? Hoe wordt de Heerser beschreven wiens
‘uitgangen’ zijn ‘van de dagen der eeuwigheid’? Micha 5:1.
Micha 5:1 [SV77] En u, Bethlehem Efratha! U bent klein om te
wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die
een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.
“De Soeverein van het universum stond niet alleen in Zijn liefdewerk.
Hij had een medewerker – Eén die Zijn doelstellingen kon waarderen,
en kon delen in Zijn blijdschap door het schenken van geluk aan
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geschapen wezens. ‘In den beginne was het Woord en het Woord was
bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.’
(Johannes 1:1, 2). Christus, het Woord, was de Eniggeborene van God,
en was één met de eeuwige Vader – één in natuur, in karakter, in doel –
het enige Wezen dat inzage had in alle raadsbesluiten en bedoelingen
van God. ‘Men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.’ (Jesája 9:6). Zijn ‘oorsprong is van ouds,
van de dagen der eeuwigheid.’ Micha 5:1. En Gods Zoon verklaart aangaande Zichzelf: ‘De Here heeft Mij tot aanzijn geroepen als het begin
van Zijn wegen, vóór Zijn werken van ouds af... Toen Hij de grondslagen der aarde bepaalde, toen was Ik een Troetelkind bij Hem, Ik was
een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde Mij verheugend voor
Zijn aangezicht.’ (Spreuken 8:22-30)” –Patriarchen profeten, blz. 9, 10.
DINSDAG

Afstammeling van David
3.

Wat zou de afkomst van de Messias zijn – een obscure, onbekende
familie of een zeer gerespecteerde familie? Welke eer ontving Jezus
als koninklijke afstammeling? Psalm 132:11; Romeinen 1:3, 4.
Psalm 132:11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij
zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik
op uw troon zetten.
Romeinen 1:3, 4 Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van
David, naar het vlees; Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God,
naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk
Jezus Christus, onze Heere:
“Deze nederige man stond in schril contrast met de verwachte Messias
van de Joden. Zij geloofden dat Hij met eer en heerlijkheid zou komen
en met wapengeweld de troon van David zou oprichten. En zij mopperden: Dit kan niet degene, die Israël zal verlossen, zijn. Is dit niet
Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? En zij
weigerden Hem te geloven, tenzij Hij hun een duidelijk teken zou
geven. Zij openden hun harten voor ongeloof, en vooroordeel nam bezit
van hen. Het verblindde hun oordeel, zodat zij geen rekening hielden
met de bewijzen, die reeds gegeven waren, toen hun harten opgewonden waren in de wetenschap, dat het hun Verlosser was, die zich tot
hen richtte.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, blz. 112.
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WOENSDAG

4.

Wat was de prachtige belofte dat de Messias een koninklijke
nakomeling zou zijn? Welke unieke aanspraak had Hij? Psalm
89:4, 5, 36, 37; Lukas 1:31-33.
Psalm 89:4, 5, 36, 37 Ik heb – sprak U – een verbond gesloten met
Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn dienaar David gezworen: Ik zal uw
nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon
bouwen van generatie op generatie. Sela [...] Eens heb Ik gezworen
bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen! Zijn nageslacht
zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.
Lukas 1:31-33 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en
u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van
de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de
troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van
Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen
einde komen.
“… In Zijn antwoord aan Zijn moeder liet Jezus voor de eerste maal
zien dat Hij begreep in welke verhouding Hij tot God stond. Vóór
Zijn geboorte had de engel tot Maria gezegd: ‘Deze zal groot worden
en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal
Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal als koning over
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid.’ (Lukas 1:32, 33).
Maria had deze woorden in haar hart bewaard. Hoewel ze echter geloofde dat haar kind de Messias van Israël zou zijn, had ze toch Zijn
zending niet begrepen. Ze begreep ook nu Zijn woorden niet, maar ze
wist dat Hij geen aanspraak maakte op verwantschap met Jozef, en
dat Hij gezegd had dat Hij de Zoon van God was.” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 57.

DONDERDAG

5.

Welke andere onderscheidende genealogische eigenschap zou de
ware Messias bovendien hebben? Hoe vroeg werd dit onderscheidend kenmerk in de geschiedenis naar voren gebracht?
Genesis 49:10; Psalm 108:9.
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Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen
de volken gehoorzamen.
Psalm 108:9 Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de
bescherming voor mijn hoofd, Juda is mijn wetgever.
“De woorden van de stervende Jakob hadden hen met hoop vervuld:
‘De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn
voeten, totdat Silo komt.’ (Genesis 49:10). De tanende macht van
Israël liet zien, dat de komst van de Messias nabij was. De profetie
van Daniël schilderde de heerlijkheid van Zijn gezag over een rijk dat
alle aardse rijken zou opvolgen. De profeet had gezegd: ‘Het zal bestaan in eeuwigheid’. (Daniël 2:44). Slechts weinigen begrepen de
aard van Christus’ zending; er leefde een algemene verwachting van
een machtig vorst die zijn rijk in Israël zou oprichten en als een bevrijder der volken zou komen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 24.
VRIJDAG

Een zoon genaamd ‘machtige God’
6.

Welke bijzondere natuur zou de toekomstige Messias hebben,
naast het feit, dat Hij volgens de profetie perfect in de precieze
genealogie zou passen? Jesája 9:5, 6; 1 Timótheüs 3:16.
Jesája 9:5, 6 [SV77] Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn
naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid,
Vredevorst; Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede
zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat
te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van
nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der heerscharen
zal zulks doen.
1 Timótheüs 3:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van
de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in
de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
“De vernedering van de mens Jezus Christus is voor de menselijke
geest onbegrijpelijk; maar aan Zijn goddelijkheid en Zijn bestaan vóór
het ontstaan van de wereld kan nooit getwijfeld worden door hen die
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het Woord van God geloven. De apostel Paulus spreekt over onze
Middelaar, de eniggeboren Zoon van God, die in een staat van heerlijkheid de gestalte van God had, de Bevelhebber van alle hemelse
heerscharen, en die, toen Hij Zijn goddelijkheid met menselijkheid
bekleedde, de gestalte van een dienstknecht aannam. Jesaja verklaart:
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de
troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te
sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe.’ Jesája 9:6, 7.” –Selected Messages, boek 1, blz. 243.
SABBAT

7.

Hoe noemde David daarom Zijn goddelijke Afstammeling?
Psalm 110:1; Hebreeën 1:8.
Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan
Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een
voetbank voor Uw voeten.
Hebreeën 1:8 Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God,
bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een
scepter van het recht.
“Christus was in werkelijkheid, in de ware zin van het woord God. Hij
was van alle eeuwigheid af bij God, over alles God, gezegend tot in
eeuwigheid.
De Here Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, bestond van
eeuwigheid af als een aparte persoon, en toch één met de Vader. Hij
was de overweldigende heerlijkheid van de hemel. Hij was aanvoerder
van de hemelse wezens en de aanbiddende hulde van de engelen
aanvaardde Hij als Hem rechtens toekomende. Dit was geen beroven
van God.” –Bijbelkommentaar, blz. 383.
“Hij zei: ‘De Heere bezat Mij in het begin van Zijn weg, vóór Zijn
werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van
de aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren, toen de
afgronden nog niet waren, toen nog geen fonteinen waren, zwaar van
water; Aleer de bergen gegrondvest waren, vóór de heuvels was Ik
geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de
aanvang van de stofjes der wereld. Toen Hij de hemelen bereidde, was
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Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef’
(Spreuken 8:22-27)” –Selected Messages, boek 1, blz. 247, 248.
Voor verdere studie
“De majesteit van de hemel werd in Zijn menselijke vermomming niet
waargenomen. Hij was de door God gezonden goddelijke Leraar, de
glorierijke schat gegeven aan de mensheid. Hij was mooier dan de zonen
der mensen, maar Zijn weergaloze heerlijkheid was verborgen onder een
dekmantel van armoede en lijden. Hij bedekte Zijn heerlijkheid, zodat
goddelijkheid de mensheid kon aanraken en de schat van onmetelijke
waarde werd niet door het menselijke ras onderscheiden....
‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.’ Johannes
1:14.
De schat is inderdaad verborgen onder het gewaad der mensheid. Christus
is de onnaspeurlijke rijkdom en wie Christus vindt, vindt de hemel. De
mens die naar Jezus kijkt, die door geloof stilstaat bij Zijn weergaloze
bekoorlijkheden, vindt de eeuwige schat.” –That I May Know Him, blz. 58.
_____

8e Les

Sabbat 19 februari 2022
Sabbatbegin 17.59 u.  18.01 u.

Zijn leven en werk
“Elke daad van Christus tijdens Zijn werk had een verreikende strekking.
Er lag veel meer in opgesloten dan de daad op zichzelf. Dat was ook het
geval met de melaatse. Hoewel Jezus allen die tot Hem kwamen, hielp,
verlangde Hij hen, die niet kwamen, ook te zegenen. Hoewel Hij de
tollenaars, de heidenen en de Samaritanen tot Zich trok, verlangde Hij
ernaar de priesters en oversten te benaderen, die door vooroordeel en
traditie werden weerhouden. Hij liet geen middel onbeproefd om hen te
benaderen. In het zenden van de genezen melaatse naar de priesters
leverde Hij hun een getuigenis, dat bedoeld was om hun vooroordeel te
ontwapenen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 211, 212.
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ZONDAG

Toevluchtsoord in Egypte
1.

Waar brachten Jozef en Maria het Kindje Jezus heen om aan
het dreigende gevaar te ontsnappen? Welke oproep kregen ze
dan om naar huis terug te keren zodra het gevaar geweken was?
Hoséa 11:1 ; Matthéüs 2:13-15.
Hoséa 11:1 Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte
heb Ik Mijn zoon geroepen.
Matthéüs 2:13-15 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de
Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind
en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat
ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te
brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht
met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood
van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is
door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
“Vanaf het moment dat Christus de wereld binnenkwam, werd het hele
bondgenootschap van satanische vertegenwoordigers aan het werk
gezet om Hem te misleiden en omver te werpen zoals Adam was
misleid en omvergeworpen....
De Bevelhebber van de hemel werd aangevallen door de verleider....
Vanaf de tijd dat Hij een hulpeloze baby was in Bethlehem, toen de
machten van de hel Hem in Zijn kinderjaren probeerden te vernietigen
door de jaloezie van Herodes, totdat Hij bij het kruis van Golgotha
kwam, werd Hij voortdurend aangevallen door de boze. In de raadsvergaderingen van satan werd bepaald dat Hij overwonnen moest
worden. Geen mens was in de wereld gekomen en ontsnapte aan de
macht van de bedrieger.... Satan wist dat hij óf moest overwinnen óf
zelf overwonnen zou worden. Succes of falen omvatte te veel voor
hem om het werk over te laten aan een van zijn vertegenwoordigers
van het kwaad.” –God’s Amazing Grace, blz. 162.

MAANDAG

2.

Hoe profeteert en beschrijft de Schrift het moorddadige complot
van Herodes om te proberen het heilige Kind te vernietigen?
Wat dacht Jezus – volgens bepaalde dingen die Hij zei – van de
onschuldige kinderen die zo wreed werden afgeslacht? Jeremía
31:15; Matthéüs 2:16-18; 5:10; Markus 10:14.
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Jeremía 31:15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama,
een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar
kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want
zij zijn er niet meer.
Matthéüs 2:16-18; 5:10 Toen werd Herodes, die zag dat hij door de
wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten
op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel
dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd
had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: Een
stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel
huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij
er niet meer zijn. [...] Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Markus 10:14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk
en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen
niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.
“God zond een troostend woord aan de rouwende moeders van
Bethlehem, dat de huilende Rachels hun kinderen zouden zien komen
uit het land van de vijand. Christus nam kleine kinderen in Zijn armen
en zegende hen en berispte de discipelen die de moeders zouden wegsturen, zeggende: ‘Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet
tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.’
(Matthéüs 19:14)” –Selected Messages, vol. 3, blz. 314.
DINSDAG

3.

Wat vertelden de profetieën over Jezus’ lange vasten in de
woestijn? Wat was Zijn lichamelijke toestand na zo’n zware
beproeving? Psalm 109:24; 102:4, 5; Lukas 4:1, 2; Matthéüs 4:2.
Psalm 109:24; 102:4, 5 Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten,
en mijn vlees is vermagerd: geen vet zit eraan. [...] Want mijn dagen
zijn als rook vervlogen, mijn beenderen zijn uitgebrand als een
haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten
heb mijn brood te eten.
Lukas 4:1, 2 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de
Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij
veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die
dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.
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Matthéüs 4:2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had
gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
“Christus was ons Voorbeeld in alle dingen. Als wij Zijn vernedering
zien in de lange beproeving en het vasten in de woestijn om de verzoeking van de eetlust ten onzen behoeve te overwinnen, moeten wij
deze les ter harte nemen als wij verzocht worden. Als de macht van de
eetlust over het menselijk geslacht zo machtig is en het toegeven daaraan zo vreeswekkend, dat Gods Zoon Zichzelf aan een dergelijke
proef onderwierp, hoe belangrijk is het dan wel dat wij de noodzaak
beseffen onze eetlust ondergeschikt te maken aan ons verstand. Onze
Heiland vastte bijna zes weken om voor de mensen de overwinning te
behalen op het punt van de eetlust. Hoe kunnen belijdende christenen,
wier geweten verlicht is, terwijl zij Christus als hun Voorbeeld hebben, toegeven aan een dergelijke eetlust, die zulk een verzwakkende
invloed heeft op verstand en hart?” –Bijbelkommentaar, blz. 305.
WOENSDAG

Bereid om te luisteren en te gehoorzamen
4.

Wat was een van Jezus’ mooiste eigenschappen die zelden onder
mensen worden aangetroffen? Hoe verhoudt ons leven zich tot
die van Hem? Jesája 50:5; Filippensen 2:8; Hebreeën 10:7.
Jesája 50:5 [SV77] De Heere Heere heeft Mij het oor geopend, en Ik
ben niet weerspannig, Ik wijk niet achterwaarts.
Filippensen 2:8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij
Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot
de kruisdood.
Hebreeën 10:7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij
geschreven – om Uw wil te doen, o God.
“De val van onze eerste voorouders verbrak de gouden keten van vanzelfsprekende gehoorzaamheid van de menselijke wil aan die van
God. Gehoorzaamheid werd vanaf dat moment niet meer als absolute
noodzaak gezien. De mensen volgen de overleggingen van hun eigen
hart, waar de Heer van de inwoners van de oude aarde heeft gezegd,
dat die te allen tijde slechts boos waren. De Here Jezus zegt: ‘Ik heb
de geboden van Mijn Vader bewaard.’ (Johannes 15:10) Hoe? Als
mens. ‘Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust
om Uw wil te doen, mijn God, Uw wet is in mijn binnenste.’ (Psalm
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40:7, 8) Hij stond tegenover de beschuldigingen van de Joden pal, met
Zijn rein, deugdzaam en heilig karakter; en Hij daagde hen uit: ‘Wie
van u overtuigt Mij van zonde?’ (Johannes 8:46)” –Christus
weerspiegelen, blz. 55.
“De Verlosser van de wereld kwam niet alleen om een offer voor de
zonde te zijn, maar ook om in alle dingen een voorbeeld voor de mens
te zijn. Hij was een leraar, zo een opvoeder als de wereld nog nooit
eerder heeft gezien of gehoord. Hij sprak als iemand met gezag, en
toch wekt Hij het vertrouwen van allen....” –Lift Him Up, blz. 169.
DONDERDAG

5.

Wat profeteerde de psalmist aangaande de macht van de Verlosser
over de natuurlijke elementen? Welke uitwerking hadden Jezus’
wonderen op degenen die er getuige van waren? Psalm 107:28-30;
Lukas 8:23, 24.
Psalm 107:28-30 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE
riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte,
zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren
gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.
Lukas 8:23, 24 Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een
stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij
waren in nood. Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden:
Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de
wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte.
“De ervaring van ieder mens bewijst de waarheid van de woorden in
de Bijbel: ‘De goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij
niet tot rust kan komen. ...’ (Jesája 57:20, 21) Zonde heeft een eind
gemaakt aan onze vrede. [...] Geen menselijke macht kan de
despotische driften van het hart beheersen. Wij zijn even hulpeloos
als de discipelen die de storm niet konden stillen. Maar Hij die de
golven in Galilea tot bedaren bracht, heeft het woord van vrede tot
ons gesproken. Als iemand zich tot Jezus wendt met de roep: ‘Heer,
red ons’, zal hij verlost worden, hoe fel de storm ook mag woeden.
Zijn genade, die de mens met God verzoent, stilt het woeden van
menselijke driften en in Zijn liefde kent het hart rust. ‘Hij maakte de
storm tot een zacht suizen zodat de golven stil werden. ... Hij leidde
hen naar de haven van hun begeerte.’ ...” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 273, 274.
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VRIJDAG

Menselijk verdriet verdrijven
6.

Wat was nog een zeer gezegende, wonderbaarlijke eigenschap
van de Heiland? Wat zocht Hij elke dag bij God, voordat Hij
sprak? Jesája 50:4; Markus 6:2; Johannes 7:46.
Jesája 50:4 De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die
onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de
juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het
oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.
Markus 6:2 En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de
synagoge te onderwijzen; en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is
dit voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door
Zijn handen gebeuren?
Johannes 7:46 De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo
gesproken als deze Mens.
“Toch was Hij eerder ernstig dan heftig. Hij sprak als iemand die een
bepaald doel voor ogen heeft. Hij bracht de werkelijkheid van de toekomende wereld. In elk onderwerp kwam God naar voren. Jezus probeerde de verblinding weg te nemen, waardoor de mensen zich met
aardse dingen bezighouden. Hij liet de aardse dingen zien in hun ware
verhouding, ondergeschikt aan de dingen met eeuwigheidswaarde,
maar Hij ging niet aan belangrijke aardse zaken voorbij. Hij onderwees
dat hemel en aarde met elkaar verbonden zijn en dat het kennen van de
goddelijke waarheden de mensen in staat stelt het dagelijks werk beter
te doen. Hij sprak als iemand die God goed kende en zich bewust was
van Zijn verwantschap met Hem, terwijl Hij gelijktijdig Zijn verbondenheid met de mensen erkende.” –Jezus, de Wens der eeuwen,
blz. 201.

SABBAT

7.

Wat viel voornamelijk op bij de wonderen die de profeten
beschreven, welke door de Zoon van God verricht zouden
worden? Hoe denkt u dat de begunstigden zich voelden nadat ze
gezegend waren door heel bijzondere ervaringen? Jesája 29:18,
19; 35:5-7; Johannes 9:6, 7.
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Jesája 29:18, 19; 35:5-7 [SV77] En te dien dage zullen de doven horen
de woorden van het Boek; en de ogen der blinden, zijnde uit de
donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. En de zachtmoedigen
zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere; en de behoeftigen
onder de mensen zullen zich in de Heilige Israëls verheugen. [...]
Alsdan zullen de ogen der blinden opengedaan worden, en de oren
der doven zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen
als een hert, en de tong van de stomme zal juichen; want in de
woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. En het
dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot
springaders der wateren; in de woningen der draken, waar zij
gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.
Johannes 9:6, 7 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond,
maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de
blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam
(wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste
zich en kwam ziende terug.
“In woord en daad zou de Messias tijdens Zijn werk op aarde aan de
mens de heerlijkheid van God de Vader openbaren. Elke daad in
Zijn leven, elk woord dat Hij sprak, elk wonder dat Hij deed, zou
aan de gevallen mens Gods oneindige liefde bekendmaken. [...] Zo
sprak God zowel door patriarchen en profeten als door zinnebeelden
en symbolen tot de wereld over de komst van een Verlosser van
zonde. Een lange reeks profetieën wees naar de komst van de ‘Wens
aller heidenen.’ (Haggaï 2:8 SV) Zelfs de plaats van Zijn geboorte
en de tijd van Zijn komst waren nauwkeurig aangegeven.”
–Profeten en koningen, blz. 427.
Voor verdere studie
“Zijn boodschappen vol genade verschilden naar gelang van Zijn
toehoorders. Hij wist, hoe Hij een woord te rechter tijd moest spreken
voor de moede (Jesája 50:4), want de genade was Hem gegeven om aan
de mensen de schatten van de waarheid op de aantrekkelijkste wijze voor
te houden. Hij benaderde tactvol de bevooroordeelde geest en verraste
hem met voorbeelden die de aandacht trokken. Hij bereikte de harten
door te werken op de verbeelding. Hij ontleende Zijn voorbeelden aan het
dagelijks leven en al waren ze eenvoudig, er lag een diepe betekenis in
opgesloten. De vogels des hemels, de bloemen op het veld, het zaad, de
herder en de schapen, al deze beelden gebruikte Jezus om de onverander56

lijke waarheid te verduidelijken. Wanneer Zijn toehoorders later deze
voorwerpen in de natuur zagen, herinnerden zij zich Zijn woorden. De
voorbeelden die Christus gebruikte herhaalden gedurig Zijn lessen.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 201, 202.
_____

Leest u alstublieft het zendingsbericht
van de Afdeling Gezin van de Generale Conferentie op blz. 64.

9e Les

Sabbat 26 februari 2022
Sabbatbegin 18.12 u.  18.14 u.

Hij kwam om te dienen
“Ons grote Voorbeeld werd verheven om gelijk te zijn aan God. Hij was
opperbevelhebber in de hemel. Alle heilige engelen waren verheugd om
voor Hem te buigen. ‘En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de
wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.’ (Hebreeën 1:6)
Jezus nam onze natuur op Zich, legde Zijn heerlijkheid, majesteit en rijkdom opzij om Zijn missie uit te voeren, om te redden wat verloren was. Hij
kwam niet om gediend te worden, maar om anderen te dienen. Toen Jezus
werd beschimpt, mishandeld en beledigd, nam Hij geen weerwraak. ‘Wie,
toen Hij werd beschimpt, niet opnieuw beschimpt.’ (1 Petrus 2:23)”
–Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 426.
ZONDAG

De weg voorbereiden
1.

Wie zou – als een engel – voor het aangezicht van de Heer gaan?
Wie predikte de boodschap van bekering die de weg voor Hem
bereidde? Maléachi 3:1; Matthéüs 11:7, 9, 10.
Maléachi 3:1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden
zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het
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zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt.
Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.
Matthéüs 11:7, 9, 10 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de
menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar
gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen
wordt? [...] Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een
profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij
is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw
aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.
“God had tot de wereld gesproken door de natuur en door symbolen,
door patriarchen en profeten. De mens moet les krijgen in menselijke
taal. De Engel van het verbond moest spreken. Zijn stem moest in
Zijn tempel worden vernomen. Christus moest komen om woorden te
spreken die duidelijk te begrijpen waren. Hij, de Bron van waarheid,
moest de waarheid scheiden van het kaf van menselijke meningen die
de waarheid krachteloos hadden gemaakt. De beginselen van Gods
gezag en het verlossingsplan moesten duidelijk omschreven worden.
De lessen uit het Oude Testament moesten ten volle de mensen ogen
worden gehouden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 23, 24.
“Bid, ja, bid met onwankelbaar geloof en vertrouwen. De Engel des
verbonds, namelijk onze Heer Jezus Christus, is de Middelaar die de
aanvaarding van de gebeden van Zijn gelovigen verzekert.”
–Testimonies for the Church, vol. 8, blz. 179.
MAANDAG

2.

Welke andere profetie gaf de Heer om de mensen voor te bereiden
om de Messias met heel hun hart te ontvangen? Hoe bevestigde
Jezus de vervulling van deze profetie? Maléachi 4:5, 6; Matthéüs
11:12-14; Lukas 1:16, 17.
Maléachi 4:5, 6 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van
de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart
van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban
zal slaan.
Matthéüs 11:12-14 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu
toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes
toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.
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Lukas 1:16, 17 En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de
Heere, hun God. En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht
van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de
ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om
voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.
“Het werk van Johannes werd voorzegd door de profeet Maléachi:
... Maléachi 4:5, 6. Johannes de Doper ging in de geest en de kracht
van Elia voorwaarts, om de weg van de Here te bereiden en de
mensen te richten op de wijsheid van de rechtvaardigen. Hij was een
vertegenwoordiger van diegenen die in de laatste dagen leven aan
wie God heilige waarheden toevertrouwd heeft om die aan de
mensen voor te houden en de weg voor de tweede komst van
Christus voor te bereiden. En dezelfde beginselen van matigheid die
Johannes in praktijk bracht, dienen in acht te worden genomen door
degenen die in onze tijd de wereld moeten waarschuwen voor de
komst van de Zoon des mensen.” –Christian Temperance and Bible
Hygiene, blz. 39.
DINSDAG

De gerechtigheid van de Heer verkondigen
3.

Wat zou de essentie van Zijn prediking zijn? Hoe ging deze
profetie in vervulling in de verbazingwekkende bediening van
de Heiland? Psalm 40:10, 11; Matthéüs 9:35; Lukas 8:1.
Psalm 40:10, 11 Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet
het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw
verzwijg ik niet in de grote gemeente.
Matthéüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf
onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het
Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Lukas 8:1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van
dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het
Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem.
“In Zijn kinderjaren, jeugd en op mannelijke leeftijd corrigeerde Jezus
met de lieflijke melodie van een lied hartstochtelijke, onverstandige
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woorden en ongelovige, beschuldigende uitspraken. Toen hij werd aangevallen door critici, klonk Zijn stem in een lied: ‘Ik heb lust, o Mijn
God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns
ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie,
Mijn lippen bedwing Ik niet; Heere! Gij weet het. Uw gerechtigheid
bedek ik niet in het midden Mijns harten; Uw waarheid en Uw heil
spreek Ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel Ik niet in de grote
gemeente. Gij, o Heere! zult Uw barmhartigheden aan Mij niet
onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw Mij gedurig behoeden.’
(Psalm 40:9-12)” –The Youth’s Instructor, 4 april 1901.
“Ware godsvrucht heeft de eigenschap dat ze zich verspreidt en aan
anderen mededeelt. De psalmist zegt: ‘Uw gerechtigheid bedek ik niet
in het midden mijns harten; Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit;
Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente.’
Psalm 40:11. Waar de liefde Gods is, daar bestaat ook altijd een verlangen om die uit te drukken.” –Uit de schatkamer der getuigenissen,
deel 1, blz. 443.
WOENSDAG

4.

Wat was Zijn boodschap? Aan wie schonk Hij speciale aandacht
in Zijn dienstwerk? Psalm 72:2, 4, 12, 13; Jesája 61:1, 2, eerste
gedeelte; Lukas 4:18, 19.
Psalm 72:2, 4, 12, 13 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met
gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht. [...] Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme
verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. [...] Want Hij zal de arme
redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft.
Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen
verlossen.
Jesája 61:1, 2a De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de
HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan
de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te
roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE ...
Lukas 4:18, 19 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij
gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te
verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan
gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichts-

60

vermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar
van het welbehagen van de Heere te prediken.
“Eeuwenlang voor de eerste komst van Christus bedekte duisternis de
aarde en donkerheid de volken. [...] Talloos velen zaten in de schaduw
van de dood. Hun enige hoop op het verdrijven van deze schaduw was
dat God Zich zou openbaren.
In profetisch vergezicht had David, de door God gezalfde, voorzien
dat de komst van Christus zou zijn ‘als het morgenlicht bij het opgaan
der zon, een morgen zonder wolken.’ (2 Samuël 23:4) En Hosea zegt:
‘Zo zeker als de dageraad is zijn opgang.’ (Hoséa 6:3) Stil en rustig
breekt de morgen aan over het aardrijk, verdrijft de duistere
schaduwen en wekt de aarde tot leven. Zo zou de Zon der gerechtigheid opgaan ‘met genezing onder haar vleugelen.’ (Maléachi 4:2)
‘Het volk, dat in donkerheid wandelt’, zou een groot licht zien. (Jesája
9:1)” –Profeten en koningen, blz. 422, 423.
DONDERDAG

De interesse en het vertrouwen van de heidenen
5.

Wat werd er geprofeteerd over het verlangen van de Messias
naar de heidenen in verre landen? Welke nobele missie heeft Hij
aan Zijn discipelen van alle tijden toevertrouwd? Jesája 42:4;
Matthéüs 12:21; 28:18-20.
Jesája 42:4 Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat
Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen
uitzien naar Zijn onderricht.
Matthéüs 12:21; 28:18-20 En op Zijn Naam zullen de heidenen
hopen. [...] En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, 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.
“We lezen van Iemand die in zachtmoedigheid en nederigheid over
deze aarde wandelde, die rondging ‘goeddoende’ (Handelingen
10:38), die Zijn leven in liefdevolle dienst doorbracht, de treurenden
troostte, de behoeftigen hielp, de neergebogen mensen ophief. Hij
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had geen thuis in deze wereld, alleen als de vriendelijkheid van Zijn
vrienden het voor Hem als reiziger verschafte. Toch was het hemels
om in Zijn tegenwoordigheid te zijn. [...] Hij was altijd geduldig en
opgewekt, en de gekwelden begroetten Hem als een boodschapper
van leven, vrede en gezondheid. Hij zag de noden van mannen en
vrouwen, en aan allen geeft Hij de uitnodiging: ‘Komt herwaarts tot
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn
juk is zacht, en Mijn last is licht.’ Mattheüs 11:28-30.” –Selected
Messages, boek 2, blz. 154.
VRIJDAG

6.

Zelfs wie zouden de Messias erkennen en heerlijkheid en eer
geven? Wanneer werd deze profetie vervuld? Psalm 8:3;
Matthéüs 21:9, 15, 16.
Psalm 8:3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U
een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de
vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
Matthéüs 21:9, 15, 16 De menigte die vooropliep en die volgde, riep:
Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam
van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! [...] Toen de
overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en
de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David!
namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel
wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit
gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U
voor Uzelf lof tot stand gebracht?
“In de profetie was voorzegd dat Christus tot koning zou worden
uitgeroepen en dat woord moest in vervulling gaan. De priesters en
oversten van Israël wilden Zijn heerlijkheid niet verkondigen en nu
bracht God de kinderen ertoe van Hem te getuigen. Als de stemmen
van de kinderen hadden gezwegen, zouden de zuilen in de tempel de
lof van de Heiland hebben doen horen.” –Jezus, de Wens der eeuwen,
blz. 488.
“ ‘Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt U sterkte
gegrondvest’, zegt de psalmist. De Heer zal werken door de woorden
van zelfs kleine kinderen die vanaf hun babytijd geïnstrueerd zijn om
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van Hem te houden en Hem te vrezen. Door hun medewerking zal de
Heer de mensen leren vriendelijk en teder van hart te zijn en Hem in
eenvoud van hart te zoeken.” –Lake Union Herald, 3 november 1909.
“ ‘Volgens het licht dat mij gegeven is, zullen – wanneer de hemelse
wezens zien dat mensen de waarheid niet langer in eenvoud naar
voren zullen brengen zoals Jezus deed – de kinderen door de Geest
van God bewogen worden en voortgaan met het verkondigen van de
waarheid voor deze tijd.’ ” –The Southern Work, blz. 67.
SABBAT

Hogepriesterlijke bediening
7.

Welk ambt zou de Messias hebben, hoewel Hij niet tot de stam
Levi behoorde? Hoe lang zou Hij in dat ambt dienen? Psalm
110:4; Hebreeën 7:16, 17.
Psalm 110:4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw
van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van
Melchizedek.
Hebreeën 7:16, 17 [SV77] Die dit niet naar de wet van het vleselijke
gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke
leven. Want Hij getuigt: U bent Priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchizédek.
“Christus verheerlijkte niet Zichzelf, toen Hij tot Hogepriester werd
gemaakt. God stelde Hem aan voor het priesterschap. Hij moest een
voorbeeld zijn voor heel het menselijk geslacht. Hij bekwaamde Zich
niet alleen tot vertegenwoordiger van het mensdom, maar ook als hun
Advocaat, zodat ieder die dat wil, zou kunnen zeggen: Ik heb een
Vriend bij de rechtbank. Hij is een Hogepriester die kan meevoelen
met onze zwakheden (MS 101, 1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 593.

Voor verdere studie
“Het was het werk van Christus om de waarheid naar voren te brengen in
het kader van het evangelie en om de voorschriften en beginselen te
openbaren die Hij aan de gevallen mens had gegeven. Elk idee dat Hij
presenteerde was van Hemzelf. Hij hoefde van niemand gedachten te lenen,
want Hij was de Schepper van alle waarheid. Hij kon de ideeën van profeten en filosofen naar voren brengen en Zijn originaliteit behouden; want
alle wijsheid was van Hem; Hij was de bron, de fontein van alle waarheid.
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Hij was iedereen vooruit en door Zijn onderwijs werd Hij de geestelijke
leider voor alle leeftijden.” –Selected Messages, boek 1, blz. 409.
“Christus heeft de opdracht tot dienen aan iedereen gegeven. Hij is de
Koning van de heerlijkheid. Toch heeft Hij gezegd, dat: ‘de Zoon des
mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.’
(Matthéüs 20:28) Hij is de Majesteit van de hemel, toch stemde Hij er
bereidwillig in toe, naar de aarde te komen, om het werk te volbrengen, wat
Zijn Vader Hem had opgedragen. Hij heeft werken tot iets edels gemaakt.
Om ons tot voorbeeld van ijver te zijn, werkte Hij met Zijn handen als
timmerman. Vanaf zeer jonge leeftijd leverde Hij Zijn aandeel aan het
gezinsinkomen. Hij besefte, dat Hij deel uitmaakte van het familiebedrijf, en
nam gewillig Zijn deel van de lasten op Zich.” –Boodschappen voor jonge
mensen, blz. 199.
_____

Zendingsbericht van de Afdeling Gezin
van de Generale Conferentie
Voorlezen op Sabbat 26 februari 2022
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 5 maart 2022 worden ingezameld
“En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan
zulke offers heeft God een welgevallen.” Hebreeën 13:16.
Hartelijke groeten aan het geliefde volk van God. Moge de vrede van de
Heer Jezus Christus wonen in ieder hart dat verlangt naar Zijn kostbare
woord en beloften, die aan allen vervuld zullen worden.
De Afdeling Gezin werd in 2012 opgericht tijdens de afgevaardigdensessies
in Zuid-Afrika, met als doel de gezinnen onder Gods volk te versterken. Als
zodanig hebben we plannen, doelen en doelstellingen georganiseerd om het
welzijn en de geestelijke groei van de gezinnen van de gemeente op elk
niveau te verbeteren, waaronder gezondheid, financiën, sociale harmonie,
mentale gezondheid en vooral geestelijke ontwikkeling, wat de sleutel is voor
gezinnen om gezegend te zijn en een zegen te zijn voor anderen.
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Gedurende het jaar sponsort de Afdeling conferenties en evenementen. De
maand mei is wereldwijd gewijd aan het gezin in samenwerking met de
Afdeling Evangelisatie en de Divisies, Unies, Velden en lokale gemeenten.
Er worden oplossingen gezocht voor moeilijke vraagstukken, waar de
gezinnen in de gemeente mee te maken hebben.
Hiervoor zijn speciale artikelen en video’s opgesteld en vertaald naar het
Engels en Spaans. Er zijn echter steeds meer verzoeken om dit materiaal in
andere talen. Dus met de hulp van God en gelovigen die ons vrijwillig
hebben geholpen met vertalen, videobewerking, proeflezen, nasynchronisatie, enz., hebben we deze hulpmiddelen in elf talen kunnen maken. De
huizen van de gelovigen zijn enorm gezegend, veel gezinnen hebben er baat
bij gehad en we hebben ook huizen bereikt die Gods woord niet kenden.
“Het herstel en de verheffing van de mensheid beginnen in het huisgezin. Het
werk van de ouders is de grondslag van elk ander werk. De maatschappij bestaat uit gezinnen en is wat de gezinshoofden ervan maken. ‘Uit het hart zijn
de oorsprongen des levens’ (Spreuken 4:23); en het hart van de gemeenschap, van de kerk, van de natie, is het huisgezin. Het welzijn van de gemeenschap, het succes van de kerk, en de welvaart van de natie hangen af
van de invloed die van de gezinnen uitgaat.” –De weg tot gezondheid,
blz. 291.
Gezinnen over de hele wereld hebben tegenwoordig enkele van de slechtste
dagen op aarde meegemaakt, waaronder rampen die verband houden met de
pandemie, economische omwentelingen, depressie en angst. Hoewel gezinnen door al deze dingen zwaar getroffen zijn, heeft Gods volk, als ambassadeurs van Jezus, de heilige missie om de vrede van Jezus te brengen in
gezinnen die lijden onder geestelijke duisternis; dit kan alleen succesvol zijn
door nauw verbonden te zijn met Christus en elkaar.
Om het materiaal in meer talen met gezinnen te delen, moesten we werken
met een gebrek aan middelen om te betalen voor apparatuur, vertalers, ontwerpers, editors en drukwerk, zoals tijdschriften, brochures en artikelen,
evenals videobewerking.
Daarnaast willen we meer gezinnen in behoeftige landen bereiken, dus we
hebben u nodig om ons hierbij te helpen door uw gulle giften. Financiële
middelen kunnen het voor veel gezinnen mogelijk maken om gezegend te
worden door de boodschappen van de Heer voor gezinnen, zodat wanneer
Jezus komt, Hij degenen zal begroeten wiens gezinnen versterkt zijn door
Zijn genade.
“Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te
drinken krijgen.” Spreuken 11:25.
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Dank u voor uw steun aan dit belangrijke werk en voor uw gebeden en gulle
gaven. Laten we blijven bidden voor alle gezinnen in Gods gemeente en
voor de geestelijke opbouw van allen die tot het gezin van Christus behoren.
“Een goed geordend en gedisciplineerd gezin zegt meer in het voordeel van
het Christendom dan alle preken die je kunt houden.” –Het Bijbels gezin,
blz. 24.
De Heer zegene onze gezinnen!
–Prediker Adalicio Fontes Souza
Leider van de Afdeling Gezin van de Generale Conferentie

De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor de Afdeling Gezin
van de Generale Conferentie
Dat uw gave door de hemel vermenigvuldigd mag worden!

10e Les

Sabbat 5 maart 2022
Sabbatbegin 18.25u.  18.27 u.

Een uniek dienstwerk
“Van Christus’ werkmethoden kunnen we vele waardevolle lessen leren. Hij
volgde niet slechts één methode; op verschillende manieren probeerde Hij de
aandacht van de menigte te krijgen en als Hij hierin was geslaagd, verkondigde Hij hun de waarheden van het evangelie. Zijn voornaamste werk was
het bedienen van de armen, de behoeftigen en de onwetenden. In eenvoud
opende Hij voor hen de zegeningen die ze zouden kunnen ontvangen, en zo
wekte Hij de honger van hun ziel naar de waarheid, het brood des levens. Het
leven van Christus is een voorbeeld voor al Zijn volgelingen en toont de
plicht van degenen die de manier van leven hebben geleerd om anderen te
leren wat het betekent om in het woord van God te geloven. Er zijn nu velen
in de schaduw van de dood die onderwezen moeten worden in de waarheden
van het evangelie. Bijna de hele wereld ligt in goddeloosheid. Aan elke
gelovige in Christus zijn woorden van hoop gegeven voor degenen die in
duisternis zitten: ...” –Counsels on Health, blz. 387.
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ZONDAG

1.

In welke naam kwam de ware Messias, terwijl anderen voor en
na Hem menselijke agenda’s uitvoerden? Psalm 118:26;
Matthéüs 21:9.
Psalm 118:26 Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij
zegenen u vanuit het huis van de HEERE.
Matthéüs 21:9 De menigte die vooropliep en die volgde, riep:
Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam
van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!
“Zij [de priesters en oversten] keerden rustig naar de tempel terug en
hoorden daar hoe mannen, vrouwen en kinderen God loofden. Toen zij
binnenkwamen, stonden zij als aan de grond genageld bij dat wondere
schouwspel. Zij zagen dat de zieken waren genezen, de blinden hadden
het gezicht teruggekregen, de doven konden horen, en de lammen
sprongen van blijdschap. De kinderen verheugden zich het meest.
Jezus had hun ziekten genezen. Hij had ze in Zijn armen genomen, hun
kussen en dankbare liefde aanvaard en sommigen van hen waren in
Zijn armen in slaap gevallen, terwijl Hij de mensen onderwees. Nu
verkondigden de kinderen met blijde stemmen Zijn lof. Zij herhaalden
de hosanna’s van de vorige dag en wuifden triomfantelijk met palmtakken voor de Heiland. De tempel weergalmde van hun uitroepen:
‘Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.’ ‘Zie, uw Koning komt
tot u, Hij is rechtvaardig en zegevierend.’ (Psalm 118:26; Zacharia 9:9)
‘Hosanna de Zoon van David.’ [...] In de profetie was voorzegd dat
Christus tot koning zou worden uitgeroepen en dat woord moest in
vervulling gaan. De priesters en oversten van Israël wilden Zijn heerlijkheid niet verkondigen en nu bracht God de kinderen ertoe van Hem
te getuigen. Als de stemmen van de kinderen hadden gezwegen,
zouden de zuilen in de tempel de lof van de Heiland hebben doen
horen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 487, 488.

MAANDAG

Zijn Vader is God
2.

Op wie zou Hij in de meest wanhopige situaties vertrouwen? Tot
wie zei de profetie dat Hij zou roepen? Psalm 89:27; 1 Kronieken
22:10; Lukas 1:32.
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Psalm 89:27 Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God
en de rots van mijn heil.
1 Kronieken 22:10 Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal
bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik hem tot een
Vader. En Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over
Israël bevestigen.
Lukas 1:32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn
vader David geven.
“In deze tijd kunnen we de noodzaak zien om mensen tot Christus te
trekken. Dit trekt hen naar elkaar toe in dat vertrouwen, die liefde,
die eenheid, waar Christus om bad in Zijn laatste gebed met en voor
Zijn discipelen. Deze eenheid was essentieel voor hun geestelijke
groei. Deze wereld is een slagveld, waarop de machten van goed en
kwaad onophoudelijk oorlog voeren.
In de tijd dat het werk van Christus slechts de schijn had van een
wrede nederlaag, toen de zaak voor de discipelen hopeloos leek,
kwamen bepaalde Grieken naar de discipelen en zeiden: ‘Wij wilden
Jezus wel zien’ (Johannes 12:21) Deze navraag toonde Christus, die
toen in de schaduw van het kruis stond, dat het offer van Zichzelf
allen die geloven in volmaakte harmonie met God zou brengen.
Door deze verzoening te doen voor de zonden van de mens, zou het
koninkrijk van Christus worden vervolmaakt en uitgebreid over de
hele wereld. Hij zou werken als de Hersteller. Zijn Geest zou overal
zegevieren.” –The Upward Look, blz. 110.
DINSDAG

3.

Wat zou volgens de profetie het welbehagen van Gods Zoon
zijn? Wat stond er in Zijn hart gegraveerd? Psalm 40:8, 9;
Johannes 4:34; 6:38; Hebreeën 10:9, eerste gedeelte.
Psalm 40:8, 9 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij
geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te
doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Johannes 4:34; 6:38 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de
wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. [...]
Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou
doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.
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Hebreeën 10:9a Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen,
o God. ...
“Zie naar het leven van Christus. Als hoofd van de mensheid en in
dienst van Zijn Vader is Hij een voorbeeld van wat elke zoon kan en
moet zijn. De gehoorzaamheid die Christus aan God toonde, eist
God van ieder mens in deze tijd. Hij diende Zijn Vader vol liefde,
bereidwillig en vrijwillig. ‘Ik heb lust om uw wil te doen, mijn
God’, zegt Hij, ‘Uw wet is in mijn binnenste.’ (Psalm 40:9)
Christus achtte geen offer te groot, geen arbeid te zwaar om het
werk tot stand te brengen, waarvoor Hij was gekomen. Op twaalfjarige leeftijd zei Hij: ‘Wist gij niet dat Ik bezig moet zijn met de
dingen Mijns Vaders?’ (Lukas 2:49) Hij had de roep vernomen en
het werk aanvaard. ‘Mijn spijze’, zei Hij, ‘is de wil te doen
desgenen die Mij gezonden heeft en Zijn werk te volbrengen.’
(Johannes 4:34)” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 170.
WOENSDAG

De Zoon openbaart de Vader
4.

Wie heeft Gods Zoon bekendgemaakt en geopenbaard? Hoe
zegende Hij Zijn broeders? Wat werd voortgebracht door de
bijzondere kennis die Hij bijbracht? Psalm 22:23; Johannes
17:26, 6.
Psalm 22:23 Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden
van de gemeente zal ik U loven.
Johannes 17:26, 6 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal
die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in
hen is, en Ik in hen. [...] Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de
mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U
hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
“Als we de waarheid in het dagelijks leven zouden brengen zoals we
zouden moeten, zouden wij hoger en nog hoger komen en een
helderder en nog helderder begrip krijgen van de openbaring van
God. We zouden Hem verheffen in lofliederen. Bij monde van de
psalmist zei Christus: ‘Zo zal ik Uw Naam mijn broeders vertellen;
in het midden der gemeente zal ik U prijzen.’ (Psalm 22:23) Zijn
stem was de grondtoon van het universum. Zijn onbeperkte macht,
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Zijn ondoorgrondelijke begrip, Zijn wonderbaarlijke offer voor het
mensdom, helpen ons de liefde van God te begrijpen. Individueel
dienen wij Christus wonend in de ziel te hebben. We dienen onze
geest en hart te openen voor de inwoning van de Geest der
waarheid. We dienen onze voorrechten te waarderen als de bezitters
van heilige, verheffende waarheid. Bedenk wat dit voor ons
betekent: erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus!”
–In Heavenly Places, blz. 248.
DONDERDAG

5.

Wat ging de Vredevorst doen – in tegenstelling tot aardse
vorsten, die grote inspanningen deden om hun bewapening op te
bouwen? Zacharia 9:10; Matthéüs 26:52.
Zacharia 9:10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de
paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij
zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal
zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der
aarde.
Matthéüs 26:52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op
zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het
zwaard omkomen.
“Dit is ook het geval met het koninkrijk van Christus. Het is een
nieuwe schepping. De beginselen van zijn groei zijn tegengesteld
aan die van de koninkrijken van deze wereld. Aardse regeringen
heersen door geweld. Zij handhaven hun gezag door oorlogen, maar
de stichter van het nieuwe koninkrijk is de Vredevorst. De Heilige
Geest stelt de aardse koninkrijken voor onder het zinnebeeld van
woeste roofdieren, maar Christus is het Lam van God dat de zonden
der wereld wegneemt. (Johannes 1:29) In zijn bestuur is geen plaats
voor bruut geweld om het geweten te dwingen.
De Joden zagen uit naar het koninkrijk van God en verwachtten dat
het op gelijke wijze als de koninkrijken der wereld opgericht zou
worden. Om gerechtigheid uit te oefenen namen zij hun toevlucht
tot uiterlijke maatregelen. Zij bedachten methoden en plannen. Maar
Christus plant zijn beginsel in de mens. Door waarheid en recht in te
planten, gaat Hij dwaling en zonde tegen.” –Lessen uit het leven van
alledag, blz. 42, 43.
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Zij [de discipelen] gaan uit als getuigen voor de waarheid, zonder
wapens dan het Woord en de Geest van God, om te triomferen over
alle tegenstand.... Ze werden van karakter veranderd en verenigd in
de banden van de christelijke liefde.... Van hun lippen kwamen
woorden van goddelijke welsprekendheid en kracht die de wereld
deed schudden.” –Christ Triumphant, blz. 302.
VRIJDAG

Zijn dienstwerk in Galiléa
6.

Wat zou het volk zien dat in duisternis zat, in de regio's van
Zebulon en Naftali? Jesája 9:1, 2; Matthéüs 4:14-16.
Jesája 9:1, 2 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht
zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen
zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de
blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer
men de buit verdeelt.
Matthéüs 4:14-16 Opdat vervuld zou worden wat door de profeet
Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali,
gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de
volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en
voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht
opgegaan.
“De profeet mocht door de eeuwen zien naar de tijd van de komst
van de beloofde Messias. Eerst zag hij alleen maar ‘benauwdheid en
duisternis, beangstigende donkerheid.’ (Jesaja 8:22) [...] Hij zag de
Zon der gerechtigheid opkomen, met genezing onder Zijn vleugelen;
en vol bewondering riep hij uit: ‘Zoals Hij in het verleden smaad
bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo
brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van
de Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk, dat in donkerheid
wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van
diepe duisternis, straalt een licht.’ (Jesaja 8:23-9:1)” –Profeten en
koningen, blz. 229.
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SABBAT

7.

Wat gebruikte Hij op een speciale manier in Zijn onderwijs?
Wat betekent dit? Geef een voorbeeld van een speciale les die
Jezus als metafoor1 naar voren bracht. Psalm 78:2; Matthéüs
13:3, 10, 11, 13.
Psalm 78:2 [WV2012] Openen zal ik mijn mond in gelijkenissen,
uitspreken wat verborgen was sinds mensenheugenis.
Matthéüs 13:3, 10, 11, 13 En Hij sprak tot hen veel dingen door
gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. [...]
En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem:
Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en
zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het
Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.
[...] Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien,
ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.
“Christus was de grootste leraar die de wereld ooit heeft gekend. Hij,
de Zoon van God, kwam naar de aarde in de vorm van een man,
gekleed in de gewaden van de mensheid, om het begrip van zowel
jongeren als van middelbare leeftijd en ouderen te bereiken. Door Zijn
dienaar David had Hij verklaard: ‘Ik zal Mijn mond openen in een
gelijkenis: Ik zal duistere uitspraken van weleer uiten.’ In gelijkenissen die uit de natuur en uit het menselijk leven waren getrokken,
toonde Christus de harmonie van het natuurlijke met het geestelijke.
Hij onthulde het onbekende door lessen te trekken uit het bekende.
Het hemelse werd gesymboliseerd door het aardse. Natuurlijke dingen
werden gepresenteerd als een weerspiegeling van de wet van Zijn
koninkrijk.” –The Youth’s Instructor, 6 mei 1897.

Voor verdere studie
“Christus’ bediening duurde slechts drie jaar, en in die korte periode werd
groots werk verricht. In deze laatste dagen is er in korte tijd een groot werk
te doen. Terwijl velen zich gereedmaken om iets te doen, zullen zielen

1
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omkomen voor het licht en de kennis.” –Counsels to Writers and Editors,
blz. 56.
“Door ermee in te stemmen mens te worden, toonde Christus een nederigheid die het wonder is van de hemelse intelligenties. De daad van instemmen om mens te zijn zou geen vernedering zijn, ware het niet dat wegens
Christus’ verheven vóórbestaan. We moeten ons begrip openen om te beseffen dat Christus Zijn koninklijke mantel, Zijn koninklijke kroon, Zijn
opperbevel aflegde en Zijn goddelijkheid met menselijkheid bekleedde,
opdat Hij de mens zou ontmoeten waar hij was, en het menselijke gezin
morele kracht zou brengen om zonen en dochters van God te worden. Om
de mens te verlossen, werd Christus gehoorzaam tot de dood, ja, de dood
des kruises.” –Selected Messages, boek 1, blz. 243, 244.
_____

11e Les

Sabbat 12 maart 2022
Sabbatbegin 18.37 u.  18.39 u.

De ware dienaar
“ ‘Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon
uitgezonden.’ Een illustere Leraar, de Zoon van God. Het eeuwige Woord
kwam naar onze wereld om het vertrouwen van de mensheid te winnen. De
Profeet die aan Mozes was geopenbaard, zoals aan Zijn broeders, die zij in
alle dingen zouden horen, kwam als de Verlosser van de mens. Hoor, o
hemel, en sta versteld, o aarde; want de aangestelde Onderwijzer van de
mens was niemand minder dan de Zoon van God!” –Signs of the Times,
15 april 1897.
ZONDAG

Mijn Dienaar in wie Ik Mijn welbehagen heb
1.

Hoewel verzen van de Schrift Hem Vorst en Koning noemen,
wat kenmerkt Gods Zoon in het bijzonder? Hoe wordt in het
algemeen iemand beschouwd die een dergelijke positie bekleedt
en als zodanig wordt behandeld? Jesája 42:1-3.
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Jesája 42:1-3 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene,
in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem
gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet
schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat
niet laten horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende
vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen
uitgaan.
“Jezus is ons voorbeeld. Velen staan vol belangstelling stil bij de
tijd van Zijn openbaar optreden, terwijl ze de lessen van Zijn eerste
levensjaren ongemerkt voorbijgaan. Maar juist in het gezinsleven is
Hij het voorbeeld voor ieder kind en iedere jongere. De Heiland
werd arm om te onderwijzen hoe nauw met God verbonden wij in
nederige omstandigheden kunnen wandelen. Hij leefde om Zijn
Vader in het dagelijks leven te behagen, te eren en te verheerlijken.
Hij begon Zijn werk met eer te bewijzen aan het eenvoudige
handwerk van hen die voor hun dagelijks brood werken. Hij deed
evenzeer Gods werk aan de werkbank van de timmerman als bij het
doen van wonderen voor de scharen. En iedere jongere die het voorbeeld van Christus van trouw en gehoorzaamheid thuis volgt kan
aanspraak maken op de woorden, door de Vader gesproken via de
Heilige Geest: ‘Zie Mijn Knecht, die Ik ondersteun; Mijn
uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.’ (Jesaja 42:1)” –Jezus,
de Wens der eeuwen, blz. 52.
MAANDAG

2.

Zou Hij uitdoven of geknakt worden bij het uitvoeren van Zijn
goddelijke dienst? Wat is Hij voor de heidenen? Jesája 42:4-6.
Jesája 42:4-6 Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden
zullen uitzien naar Zijn onderricht. Zo zegt God, de HEERE, Die de
hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde
heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het
volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: Ík, de
HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand
grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond
voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.
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“Jezus keek met oneindig medelijden naar de wereld in haar gevallen
staat. Hij nam het mensdom op Zich om het mensdom aan te raken en
te verheffen. Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was....
Er stond van Hem geschreven ‘Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij
zal niet verbroken worden’, en Hij ging voort op het pad van zelfverloochening en zelfopoffering, en gaf ons een voorbeeld dat we in Zijn
voetstappen zouden moeten volgen. We zouden moeten werken zoals
Jezus deed, weggaan van ons eigen plezier, ons afkeren van satans
omkoperijen, gemak verachten en egoïsme verafschuwen, opdat we
hetgeen verloren is kunnen zoeken en redden, zielen uit de duisternis
naar het licht brengend, naar de zonneschijn van Gods liefde. We
hebben de opdracht gekregen om uit te gaan en het evangelie aan elk
schepsel te prediken. We dienen de verlorenen het nieuws te brengen
dat Christus de zonde kan vergeven, de natuur kan vernieuwen, de ziel
kan kleden met de klederen van Zijn gerechtigheid, de zondaar tot zijn
volle verstand kan brengen en hem kan onderwijzen en hem geschikt
maken om een arbeider te zijn, samen met God.” –Fundamentals of
Christian Education, blz. 199.
DINSDAG

Gods Dienaar zal vele naties besprenkelen
3.

Wie dient bij de christen het middelpunt van aandacht te zijn?
Hoe werd Zijn gezicht en vorm veranderd? Maar wat zal Hij
zelfs dan aan vele naties geven? Jesája 52:13-15.
Jesája 52:13-15 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal
verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals
velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht,
meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere
mensenkinderen – zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen,
koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het
niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben,
zullen het begrijpen.
“Zo was het. De verschrikkelijke taferelen van de kruisiging onthulden wat de mensheid zal doen wanneer ze onder satans heerschappij
staat. Ze onthulden wat de uitkomst zou zijn als satan de wereld zou
beheersen. Degenen die getuige waren van deze taferelen verloren
nooit de indrukken die op hun geest waren gemaakt. Velen waren
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bekeerd en vertelden anderen over het vreselijke tafereel dat ze aanschouwden. Velen die het bericht van Christus’ dood hoorden,
werden overtuigd en begonnen de Schrift te onderzoeken. Zo gingen
de woorden in vervulling: ‘Alzo zal Hij vele heidenen besprengen.’ ”
–Bible Echo, 29 mei 1899.
WOENSDAG

4.

Wat is de visie van de Heer op offers, ongeacht het motief van de
aanbieder? Welk offer waardeert Hij? Psalm 40:7; 51:18, 19.
Psalm 40:7; 51:18, 19 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer
en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist. [...] Want U vindt geen vreugde in offers, anders
zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers
voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart
zult U, o God, niet verachten.
“Vierduizend jaar geleden werd een stem van vreemde en mysterieuze
betekenis in de hemel gehoord vanaf de troon van God: ‘U, o Heere,
mijn God! hebt Uw wonderen en Uw gedachten aan ons vele gemaakt,
men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik ze verkondigen en
uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. U hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; U hebt mij
de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen
zei ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb
lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het
midden mijns ingewands.’ (Psalm 40:6-9) In overleg met Zijn Vader
zette Christus het plan uiteen voor Zijn leven op aarde. Het was geen
kans, maar een plan dat de Verlosser van de wereld Zijn kroon zou
afleggen, Zijn koninklijke mantel zou afleggen en als een mens naar
onze wereld zou komen. Hij kleedde Zijn goddelijkheid met het
gewaad van de mensheid, opdat Hij aan het hoofd van het menselijke
gezin zou staan, Zijn menselijkheid vermengd met de menselijkheid
van het ras dat gevallen was door Adams ongehoorzaamheid.” –The
Southern Work, blz. 85.

DONDERDAG

5.
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Wat betekent het vers dat de Zoon des mensen ‘tot een heiligdom’
zal zijn voor het huis van Israël en Jeruzalem? Jesája 8:14.

Jesája 8:14 Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des
aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide
huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van
Jeruzalem.
“Maar er waren in Juda nog enkelen die trouw waren gebleven aan de
Here, en die weigerden zich te laten meeslepen in afgoderij. Naar hen
zagen Jesaja en Micha met hun metgezellen, toen ze de verwoesting
aanschouwden die gedurende de laatste jaren van Achaz was veroorzaakt. Hun heiligdom was gesloten, maar de getrouwen hadden de
verzekering. ‘God is met ons’. ‘De Here der heerscharen, Hem zult gij
heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het
voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal Hij tot een heiligdom
zijn.’(Jesája 8:10, 13, 14)” –Profeten en koningen, blz. 203.
“In profetie werd aan Jesaja getoond dat deze steen een zinnebeeld
was van Christus. Hij zegt: De Here der heerscharen, Hem zult gij
heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en het
voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal Hij tot een heiligdom zijn en
tot een steen waaraan men zich stoot en tot een rotsblok waarover
men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot
een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem. En velen onder hen
zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen
worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 493.
VRIJDAG

Een Scheut uit de wortels
6.

Wat moest er uit de wortels van Isaï voortkomen? Welke Geest
zou op Hem rusten? Jesája 11:1-3.
Jesája 11:1-3 Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen
tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortels zal Vrucht voortbrengen.
En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en
des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis
en der vreze des Heeren. En Zijn rieken zal zijn in de vreze des
Heeren; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal
ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.
“Door het beloofde Zaad zou de God van Israël Sion verlossing
brengen. ‘Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een
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scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.’ – ‘Zie, de jonkvrouw zal
zwanger worden en een zoon baren; en zij zal Hem de naam
Immanuël geven. Boter en honig zal Hij eten, zodra Hij het kwade
weet te verwerpen en het goede te verkiezen.’ (Jesaja 11:1; 7:14, 15)”
–Profeten en koningen, blz. 426.
“Het werk dat de Heiland op aarde zou volbrengen, was uitvoerig
beschreven: ‘Op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van
wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis
en vreze des Heren; [en zal Hem snel inzicht geven in de vreze des
Heren. ...]’ (Jesája 11:2, 3).” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 166.
SABBAT

7.

Wat zouden Zijn daden kernmerken jegens de armen en de
verworpenen? Jesája 11:4, 5.
Jesája 11:4, 5 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de
zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.
Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de
adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel
om Zijn middel.
“De raadsvergaderingen van de hemel besloten dat Christus, de grote
Leraar, Zelf naar de wereld moest komen. God had gesproken door de
natuur, door typen en symbolen, aartsvaders en profeten. De mensheid
moet lessen worden gegeven in de taal van de mensheid. De
boodschapper van het verbond, de Zon der Gerechtigheid, moet over
de wereld opgaan. Zijn stem moet gehoord worden in Zijn eigen
tempel. Christus moet komen om woorden te uiten die duidelijk en
absoluut begrepen zouden worden. Hij, de Voleinder van de waarheid,
moet de waarheid scheiden van het kaf van de uiting van de mens,
waardoor het geen effect zou hebben gehad. De principes van Gods
morele regering en het verlossingsplan moeten duidelijk worden
gedefinieerd. De lessen van het Oude Testament dient de mensen
volledig te worden voorgehouden.” –Bible Echo, 8 maart 1897.

Voor verdere studie
“Voor de eerste komst van Christus leek de wereld inderdaad het graf
voor alle vroomheid te zijn geworden. Het was satans zetel; de mens was
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in de macht van de grote afvallige en ontving hulpeloos zijn leugens met
betrekking tot God en Christus als waarheid. De hemelse engelen keken
naar de door de zonde vervuilde wereld onder de bewoners ervan, en
dachten hoeveel gemakkelijker het zou zijn om het uit te roeien dan om
het te hervormen. Maar de Zoon van God Zelf kwam om een reformatie
te bewerken.” –Bijbelecho, 8 maart 1897.
_____

12e Les

Sabbat 19 maart 2022
Sabbatbegin 18.50 u.  18.51 u.

Verraden door een vriend
“Als Jezus had gezwegen – schijnbaar onwetend over wat er met Hem zou
gebeuren – dan had Hij bij Zijn discipelen de indruk kunnen achterlaten dat
hun Meester geen goddelijke vooruitziende blik had. Dat Hij was misleid,
verrast en verraden in de handen van een moorddadige menigte. Een jaar
eerder had Jezus de discipelen verteld dat Hij er twaalf had uitgekozen,
maar dat één ervan een duivel was. Nu zouden de woorden die Hij sprak tot
Judas tijdens het Pascha het geloof van Zijn ware volgelingen versterken
voor wanneer Hij vernederd zou worden. Uit die woorden bleek namelijk
dat zijn Rabbi zich volledig bewust was van het verraad. En wanneer Judas
aan zijn vreselijk einde zou zijn gekomen, zouden de discipelen zich het
wee herinneren dat Jezus over de verrader had uitgesproken.” –The Spirit of
Prophecy, deel 3, blz. 87.
ZONDAG

1.

Door wie zou – volgens de profetie – Gods Gezalfde verraden
worden? Overdenk vanuit uw eigen persoonlijke ervaring wat
dit verraad betekende en hoe vreselijk de Verlosser eronder
leed. Psalm 41:10; 55:13-15; Johannes 13:18, 21, 26.
Psalm 41:10 [NBG51] Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die
mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.
Psalm 55:13-15 Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders
zou ik het verdragen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij
verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent
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het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende.
Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij
wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!
Johannes 13:18, 21, 26 Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik
uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn
brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd. [...] Toen Jezus deze dingen
gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. [...]
Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven,
nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt
had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.
“Het doel van de Verlosser met het uitspreken van het wee over Judas
was tweeledig: Ten eerste, om de valse discipel een laatste kans te
geven om zichzelf te redden van de ondergang van de verrader. Ten
tweede, om de discipelen een kronend bewijs te geven van Zijn
Messiasschap, door het verborgen doel van Judas te onthullen.” –The
Spirit of Prophecy, deel 3, blz. 87.
“De Heiland had nog een ander doel voor ogen. Hij had Zijn dienstbetoon niet onthouden aan hem die Hij als een verrader kende. De
discipelen begrepen Zijn woorden tijdens de voetwassing niet: ‘Gij
zijt niet allen rein.’ Evenmin Zijn woorden aan tafel: ‘Hij die Mijn
brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.’ Maar toen later Zijn
betekenis duidelijk was geworden, konden zij nadenken over het
geduld en de barmhartigheid van God tegenover hen die de ernstigste
dwaling begingen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 546.
MAANDAG

De val van de verrader
2.

Wat zijn de gevolgen van zulke lafhartige daden als Judas deed?
Wat zei de profetie over de verrader van de Verlosser? Psalm
27:2; Johannes 18:3-6; Matthéüs 27:4, 5; Handelingen 1:18.
Psalm 27:2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te
verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij
zelf en vielen.
Johannes 18:3-6 Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele
dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam
daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, Die alles wist wat
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er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt
u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen:
Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen. Toen
Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de
grond.
Matthéüs 27:4, 5 [En Judas] zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U
moet maar zien. En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid
had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op.
Handelingen 1:18 Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was,
barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar
buiten.
“De Joden hadden niet het minste besef van de verschrikkelijke
verantwoordelijkheid die het verwerpen van Christus inhield. [...]
Van geslacht tot geslacht had zich een verschrikkelijke straf opgehoopt voor hen, die licht en waarheid hadden verworpen. Deze straf
brachten de vijanden van Christus over hun eigen hoofd. De zonden
van de priesters en de oversten was groter dan die van voorgaande
generaties. Door de Heiland te verwerpen stelden zij zich verantwoordelijk voor het bloed van alle rechtvaardigen, die van Abel tot
Christus waren gedood. Zij stonden op het punt de mate van hun
ongerechtigheid vol te maken. Spoedig zou deze in vergeldende
gerechtigheid neerdalen op hun hoofd. Hiervoor waarschuwde Jezus
hen: ... [...]
Judas [...] snelde de zaal uit met de uitroep: Het is te laat! Het is te
laat! Hij voelde dat hij niet zou kunnen aanzien dat Jezus werd gekruisigd, en wanhopig ging hij heen en hing zich op.” –Jezus, de
Wens der eeuwen, blz. 512, 513, 602.
DINSDAG

3.

Wat zou het lot zijn van de valse discipel, nadat hij de dood van
Gods Zoon had ingeleid? Wat is het resultaat van de zonde als
iemand zich niet bekeert? Psalm 109:8, eerste gedeelte;
Romeinen 6:23; 5:12.
Psalm 109:8a Laten zijn dagen weinig zijn…
Romeinen 6:23; 5:12 Want het loon van de zonde is de dood, maar
de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze
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Heere. [...] Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is
gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen
is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
“God heeft genoeg bewijzen in Zijn Woord gegeven dat Hij de overtreders van Zijn wet zal straffen. [...] De dood van de zondeloze Zoon
van God toont aan dat ‘het loon dat de zonde geeft de dood is’ en dat
er op elke overtreding van Gods wet een rechtvaardige straf volgt.
Christus die zonder zonde was, is voor de mens tot zonde gemaakt.
Hij droeg de straf voor de overtreding en ook het verdriet dat het
aangezicht van Zijn Vader verborgen bleef tot Zijn hart was gebroken
en Zijn leven was verbrijzeld. Dit grote offer werd gebracht opdat
zondaren verlost zouden kunnen worden. Er was geen andere manier
om de mens te bevrijden van de straf der zonde. Iedereen die weigert
te delen in de verzoening waarvoor zo’n hoge prijs is betaald, zal zijn
eigen schuld en de straf voor de overtreding zelf moeten dragen.” –De
grote strijd, blz. 495.
“De gift van het eeuwig leven wordt beloofd onder de voorwaarde
van een zaligmakend geloof in Christus. De aantrekkende kracht van
de Heilige Geest wordt aangewezen als een middel in het werk van de
verlossing van de mens. De beloningen van de getrouwen, de straffen
van de schuldigen, dit wordt allemaal in duidelijke lijnen uiteengezet.
De Bijbel bevat de wetenschap van de verlossing voor allen die de
woorden van Christus willen horen en doen.” –Christian Education,
blz. 84.
WOENSDAG

Overdracht van het heilige ambt
4.

Wat zou er volgens de profetie gebeuren als een discipel zijn
heilig ambt zou verraden? Psalm 109:8, tweede gedeelte;
Matthéüs 25:28; 21:40, 41.
Psalm 109:8b ... Laat een ander zijn ambt nemen.
Matthéüs 25:28; 21:40, 41 Neem daarom het talent van hem af en
geef het aan hem die de tien talenten heeft. [...] Wanneer dan de heer
van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen?
Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood
doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers
verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven.
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“Zelfzucht is een dodelijk kwaad. Eigenliefde en slordige onverschilligheid over de duidelijke afspraken die gelden tussen God en de
mens; de weigering om Zijn trouwe beheerder te zijn – dat brengt Zijn
vloek over hen, precies zoals Hij gezegd heeft. Deze zielen hebben
zich van God afgescheiden. Ze hebben in woord en voorbeeld
anderen ertoe overgehaald, Gods duidelijke geboden in de wind te
slaan. Zo kon Hij Zijn zegen niet op hen leggen.” –Boodschappen
voor jonge mensen, blz. 290, 291.
“Gedachten, inspanning en talent dienen te worden geoefend zodat u
voorbereid zult zijn om af te studeren in de school hierboven. Zodat
u de woorden kan horen van de lippen van Hem die alle verleidingen
in onze naam heeft overwonnen: ‘Die overwint, Ik zal hem geven
met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.’ (Openbaring 3:21). [...] Als u
niet met de Heer meewerkt door uzelf aan Hem te geven en Zijn
dienst te doen, zult u ongeschikt worden bevonden om een onderdaan
te worden van Zijn zuivere, hemelse koninkrijk.” –Testimonies for
the Church, deel 6, blz. 298.
DONDERDAG

5.

Hoe ernstig zou de vloek zijn voor zo een verraad? Psalm 69:26;
Handelingen 1:18-20.
Psalm 69:26 Laat hun tentenkamp verwoest worden, in hun tenten
geen bewoner zijn.
Handelingen 1:18-20 Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen
was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden
naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem
wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd
wordt, dat wil zeggen: bloedakker. Want er staat geschreven in het
boek van de Psalmen: Laat zijn woonplaats woest worden en laat er
niemand zijn die daarin woont. En: Laat een ander zijn ambt als
opziener nemen.
“Geërgerd en in verwarring gebracht, zwegen de priesters enige ogenblikken. Zij wilden niet dat het volk het zou weten, dat zij een van de
belijdende volgelingen van Jezus gehuurd hadden om Hem in hun
handen over te leveren. Zij wilden het verbergen, dat zij Jezus achtervolgd, en in het geheim gevangen genomen hadden alsof Hij een dief
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was. Maar de belijdenis van Judas, en zijn verwilderd, schuldig voorkomen, toonden de priesters in hun ware licht aan de menigte,
openbarende, dat het haat was, die hen er toe geleid had om Jezus gevangen te nemen. Toen Judas met luider stem verklaarde, dat Jezus
onschuldig was, antwoordden de priesters: ‘Wat gaat ons dat aan? Gij
moogt toezien.’ Zij hadden Jezus in hun macht, en waren vast besloten
te zorgen, dat Hij hun niet ontsnapte. Judas wierp, door zielsangst
overmeesterd, het geld, dat hij nu verachtte, aan de voeten van degenen, die hem hadden gehuurd, en in doodsangst en afgrijzen ging hij
heen en verworgde zich1.” –Eerste geschriften, blz. 200, 201.
VRIJDAG

6.

Hoe kunnen we zulke afschuwelijke daden verklaren, terwijl we
in aanmerking nemen dat Jezus volkomen onschuldig was?
Psalm 35:19; Johannes 15:25.
Psalm 35:19 Laat over mij zich niet verblijden wie om valse
redenen mijn vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen wie mij
zonder reden haten.
Johannes 15:25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun
wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.
“Hij [Pilatus] had voor zich een voorbeeld van de hardnekkigheid
waarmee zij [het volk] het leven zochten van Eén, die zij zonder
oorzaak haatten.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 616.
“De eerste christenen waren [...] een voortdurende aanklacht die de
rust van de zondaren verstoorde. Hoewel ze gering in aantal waren en
geen rijkdom, aanzien of eretitels bezaten, waren ze overal waar hun
karakter en leer bekend werden een verschrikking voor de boosdoeners. Daarom werden ze door de goddelozen gehaat zoals Abel
werd gehaat door de goddeloze Kaïn. Om dezelfde reden waarom
Kaïn zijn broer Abel doodde, brachten ook degenen die de beteugeling van de Heilige Geest van zich af wilden schudden Gods volk om
het leven. Om dezelfde reden verwierpen en kruisigden de Joden de

Noot van de vertalers: ‘zich verworgen’ is oud Nederlands voor ‘zich
verhangen’, oftewel: zich door ophanging doden.
1
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Heiland – omdat de reinheid en heiligheid van Zijn karakter een
voortdurende aanklacht waren tegen hun zelfzucht en verdorvenheid.
Vanaf de tijd van Christus tot heden hebben Zijn trouwe volgelingen
de haat en tegenwerking opgewekt van de mensen die de paden der
zonde liefhebben en bewandelen.” –De grote strijd, blz. 42.
SABBAT

Verworpen en vervolgens aangenomen
7.

Velen verwierpen Jezus als de ware Messias, maar op welke
verheven positie heeft de Vader Hem geplaatst? Psalm 118:22;
Jesája 28:16.
Psalm 118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot
een hoeksteen geworden.
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.
“ ‘Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het Woord
stoten’ is Christus een rots der ergernis. Maar ‘de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen.’ Evenals
de afgekeurde steen Christus tijdens Zijn aardse leven verachting en
smaad verdragen. Hij was ‘veracht en van mensen verlaten, een man
van smarten en vertrouwd met ziekte... Hij was veracht en wij hebben
Hem niet geacht.’ (Jesája 53:3.) Maar de tijd was nabij dat Hij zou
verheerlijkt worden. Bij Zijn opstanding uit het graf zou Hij verklaard
worden ‘Gods Zoon te zijn in kracht.’ (Romeinen 1:4.) Bij Zijn wederkomst zal Hij geopenbaard worden als Heer van hemel en aarde. Zij die
nu op het punt stonden Hem te kruisigen, zouden Zijn grootheid erkennen. Voor het heelal zou de verworpen hoeksteen tot een hoofd des
hoeks worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 495.

Voor verdere studie
“Laten wij wakker worden! De strijd is in volle gang. Waarheid en dwaling
naderen hun laatste strijd. Laten we marcheren onder de met bloed bevlekte
banier van Vorst Immanuël. Laten we de goede strijd van het geloof strijden en de eeuwige eer winnen. Want de waarheid zal zegevieren en wij
kunnen meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad. De
kostbare uren van de genadetijd naderen hun einde. Laten we vastberaden
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werken voor het eeuwig leven, zodat wij onze hemelse Vader mogen
verheerlijken en het middel mogen zijn waarmee zielen gered worden voor
wie Christus is gestorven.” –(Review and Herald, 13 maart 1888) Christian
Service, blz. 77.
“Aldus pleit de advocaat voor de waarheid. Getrouw onder ontrouwen,
betrouwbaar onder onbetrouwbaren, staat hij daar als Gods vertegenwoordiger, en zijn stem is als een stem van de hemel. Er is geen vrees, geen
droefheid, geen ontmoediging in woord en blik. Sterk in het bewustzijn van
zijn onschuld, bekleed met de bedekking der waarheid, verheugt hij zich in
het feit dat hij een zoon van God is. Zijn woorden klinken als overwinningsgejuich boven het lawaai van de strijd. Hij verklaart dat de zaak
waaraan hij zijn leven heeft gewijd, de enige zaak is die nooit zal ondergaan. Al zal hij vergaan, het evangelie zal nimmer vergaan. God leeft en
Zijn waarheid zal triomferen.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 363.
_____

13e Les

Sabbat 26 maart 2022
Sabbatbegin 19.02 u.  19.03 u.

Oneerlijke procedures
“De aanvallen van de vijand moeten tegemoet getreden worden met de
waarheid van Zijn Woord. De leugen moet worden ontmaskerd, het ware
karakter ervan moet worden onthuld en het licht van de wet van Jehova
moet schijnen in de morele duisternis van de wereld. Wij dienen de
aanspraken van Zijn Woord naar voren te brengen. We zullen niet
onschuldig worden gehouden indien wij deze plechtige plicht verwaarlozen. Maar laten we, terwijl we de waarheid verdedigen, niet opkomen
voor onszelf, en veel ophef maken, omdat we geroepen zijn om smaad en
verkeerde voorstelling van zaken te verdragen. Laten we geen medelijden
hebben met onszelf, maar erg bezorgd zijn om de wet van de
Allerhoogste.” –Evangelism, blz. 625.
ZONDAG

1.
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Welke manipulaties en intriges met het doel Zijn leven te
nemen, kenmerkten het gedrag van de Joodse heersers jegens
Gods Zoon? Psalm 31:14; 2:2; Matthéüs 27:1.

Psalm 31:14; 2:2 Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom,
omdat zij tegen mij samenspannen. Zij bedenken plannen om mij het
leven te benemen. [...] De koningen van de aarde stellen zich op en de
vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
Matthéüs 27:1 Toen het ochtend geworden was, kwamen al de
overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus
gezamenlijk tot het besluit Hem te doden.
“Zodra het dag geworden was, kwam het Sanhedrin weer bijeen en
weer werd Jezus in de rechtszaal gebracht. Hij had van Zichzelf
gezegd dat Hij Gods Zoon was en zij hadden Zijn woorden gebruikt
om Hem aan te klagen. [...] ‘Indien Gij de Christus zijt,’ zeiden zij,
‘zegt het ons.’ Maar Christus zweeg. Zij bleven Hem bestoken met
vragen. [...] ‘Zijt Gij dan de Zoon van God?’ vroegen ze als uit één
mond. Hij zei tot hen: ‘Gij zegt zelf dat Ik het ben.’ Toen riepen zij
uit: ‘Wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij
het immers uit zijn mond gehoord.’
En zo zou Jezus volgens de derde veroordeling door de joodse gezaghebbers moeten sterven. Alles wat nu nog nodig was, meenden zij,
was dat de Romeinen dit vonnis zouden bekrachtigen en Hem in hun
hand zouden overleveren.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 594.
MAANDAG

Tegenstand zonder reden
2.

Wat vertelt de Schrift over de misleidingen en samenzweringen
die tegen de Onschuldige werden gebruikt? Psalm 109:3; 35:7.
Psalm 109:3; 35:7 Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd,
ja, zij hebben mij zonder reden bestreden. [...] Want zonder reden
verborgen zij een kuil – hun net – voor mij, zonder reden groeven zij
een kuil voor mijn ziel.
“De Farizeeën hadden beweerd dat de leer van Christus in strijd was
met de wet, die God door Mozes had gegeven. [...] De leiders in
Jeruzalem hadden verspieders uitgezonden om een voorwendsel te
vinden zodat ze Christus konden doden. Hij reageerde hierop door
hen een bewijs te geven van Zijn liefde voor de mensheid, Zijn
eerbied voor de wet en Zijn macht om te bevrijden van zonde en
dood. Zo getuigde Hij van hen: ‘Zij laden kwaad op Mij in plaats van
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goed en haat tot loon voor Mijn liefde.’ (Psalm 109:5) Hij, die op de
berg het gebod had gegeven: ‘Hebt uw vijanden lief’, gaf Zelf het
voorbeeld in dit beginsel. Hij vergold geen kwaad met kwaad of laster
met laster, maar zegende integendeel. (Matthéüs 5:44; 1 Petrus 3:9)”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 212.
DINSDAG

3.

Wat was er geprofeteerd over de beschuldigingen die de
vijanden van God tegen Zijn Zoon zouden indienen? Psalm
109:2; 31:19; Matthéüs 26:59.
Psalm 109:2; 31:19 Want de mond van de goddeloze en de mond van
bedrog zijn tegen mij geopend, met valse tong hebben zij met mij
gesproken. [...] Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige
taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed en verachting.
Matthéüs 26:59 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad
zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem
zouden kunnen doden, ....
“Onze vijanden kunnen triomfen vieren. Ze kunnen leugentaal
spreken, en hun lasterlijke tong kan smaad, bedrog en valsheid uiten.
Toch zullen wij niet wankelen. Wij weten in wie wij geloven. Wij
hebben niet tevergeefs gelopen, noch tevergeefs gewerkt. Jezus kent
ons. Er komt een dag van afrekening, en iedereen zal geoordeeld
worden naar hetgeen men in zijn lichaam gedaan heeft.
Het is waar: de wereld is donker. De tegenstand kan sterk worden.
Spot en hoon kunnen toenemen en harder worden in hun
onrechtvaardigheid. Toch, ondanks dit alles, zullen wij niet wankelen.
Wij hebben niet onwetend gelopen. Nee, nee. Mijn hart staat vast,
vertrouwend op God. Wij hebben een Heiland die ons volledig
behoudt. Wij mogen ons verheugen in Zijn rijke volheid.” –Christus
weerspiegelen, blz. 350.

WOENSDAG

Valse getuigenissen
4.

88

Wat werd er tegen Jezus ingebracht, ondanks het negende gebod
en vele Bijbelteksten die valse getuigenissen tegen je naaste
uitdrukkelijk verbieden? Psalm 27:12; 35:11; Matthéüs 26:59-61.

Psalm 27:12; 35:11 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn
tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en
mensen die briesen van geweld. [...] Misdadige getuigen staan tegen
mij op; zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet.
Matthéüs 26:59-61 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad
zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem
zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel
valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar ten slotte
kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik
kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen.
“Valse getuigen waren omgekocht om Jezus ervan te beschuldigen
dat Hij geen opstand had uitgelokt en een aparte regering wilde
stichten, maar hun getuigenissen bleken vaag en tegenstrijdig te zijn.
Bij nader onderzoek logenstraften zij hun eigen verklaringen.” –Jezus,
de Wens der eeuwen, blz. 584.
“Jozef werd onrechtvaardig beschuldigd en in de gevangenis geworpen op grond van zijn deugdzaamheid; zo werd Christus veracht en
verworpen, omdat Zijn rechtvaardig, zelfverloochenend leven een
aanstoot was voor de zonde. Hoewel Hij onschuldig was, werd Hij
veroordeeld op grond van de aanklacht van valse getuigen.”
–Patriarchen en profeten, blz. 207.
DONDERDAG

5.

Welk valse getuigenis werd er tegen Hem uitgesproken? Wat moet
men concluderen over het geweten van zulke mensen, die zoveel
zegeningen hadden gezien die Jezus over de mensen uitstortte en
toch over Hem logen? Psalm 35:11; Markus 14:55-58.
Psalm 35:11 Misdadige getuigen staan tegen mij op; zij eisen iets van
mij waarvan ik niet weet.
Markus 14:55-58 En de overpriesters en heel de Raad zochten een
getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden
die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de
getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en
legden een vals getuigenis tegen Hem af en zeiden: Wij hebben Hem
horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken
en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen.
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“Vooral de priesters en de oversten moesten in Jezus de Gezalfde des
Heren hebben gezien, want zij bezaten de heilige boeken waarin gesproken werd over Zijn werk. Zij wisten dat de reiniging van de tempel
een manifestatie van meer dan menselijke macht was. Hoezeer zij
Jezus ook haatten, ze konden zich toch niet losmaken van de gedachte
dat Hij een profeet van God kon zijn, gezonden om de heiligheid van
de tempel te herstellen.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 125.
“Het is een wonder voor mij dat God de verdorvenheid van de mensenkinderen zo lang zal verdragen, hun ongehoorzaamheid verdraagt
en hen toch laat leven, misbruik makend van Zijn barmhartigheden en
een vals getuigenis tegen Hem afleggen in de meest slechte verklaringen. Maar Gods wegen zijn niet zoals onze wegen, en we zullen ons
niet verbazen over Zijn liefdevolle verdraagzaamheid en teder medelijden en oneindige mededogen, want Hij heeft een onmiskenbaar bewijs
gegeven dat dit net als Zijn karakter is – traag tot woede, genade
tonend aan duizenden van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden
onderhouden.” –This Day with God, blz. 187.
VRIJDAG

Geen antwoord op valse beschuldigingen
6.

Wat was Jezus’ reactie op de leugens die tegen Hem werden
uitgesproken? Welk principe stelde Hij in voor allen die in een
soortgelijke situatie terecht zouden kunnen komen – belogen en
onschuldig veroordeeld? Psalm 38:14, 15; Matthéüs 27:12-14.
Psalm 38:14, 15 Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, en als een
stomme, die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man die niet
hoort en in wiens mond geen weerwoord is.
Matthéüs 27:12-14 En toen Hij door de overpriesters en de oudsten
beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tegen
Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U getuigen? Maar Hij
antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich
zeer verwonderde.
“Zelfs nu de valse getuigen Zijn woorden verdraaiden, bevatten ze
niets wat de Romeinen zouden zien als een misdaad die met de dood
moest worden gestraft.
Kalm luisterde Jezus naar de tegenstrijdige beschuldigingen. Hij
sprak geen woord om Zichzelf te verdedigen. Ten slotte raakten Zijn
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aanklagers verward, verbijsterd en werden zij razend. Het verhoor
vorderde niet en het zag er naar uit dat hun plannen zouden
mislukken. [...] De hogepriester stond op van zijn zetel, met een door
hartstocht vertrokken gelaat, terwijl zijn stem en gedrag te kennen
gaven dat hij graag de gevangene voor hem had neergeslagen als hij
het had gekund. ‘Geeft Gij geen antwoord?’ riep hij uit. ‘Wat
getuigen dezen tegen U?’ ” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 585.
SABBAT

7.

Wat voor antwoord gaf Jezus in zo’n situatie? Hoe kunnen Zijn
kinderen leren om kwaad met goede daden te vergelden, zoals
Hij deed? Psalm 109:5; 38:21.
Psalm 109:5; 38:21 Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats
van goed, en haat in plaats van mijn liefde. [...] Wie kwaad voor
goed vergelden, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.
“De leiders in Jeruzalem hadden verspieders uitgezonden om een
voorwendsel te vinden zodat ze Christus konden doden. Hij
reageerde hierop door hen een bewijs te geven van Zijn liefde voor
de mensheid, Zijn eerbied voor de wet en Zijn macht om te
bevrijden van zonde en dood. Zo getuigde Hij van hen: ‘Zij laden
kwaad op Mij in plaats van goed en haat tot loon voor mijn liefde.’
(Psalm 109:5) Hij, die op de berg het gebod had gegeven: ‘Hebt uw
vijanden lief’, gaf Zelf het voorbeeld in dit beginsel. Hij vergold
geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegende
integendeel. (Matthéüs 5:44; 1 Petrus 3:9)” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 212.

Voor verdere studie
“Iemand die zo door Gods macht wordt beschermd is onaantastbaar voor
satans aanvallen. Maar als wij ons niet aan de leiding van Christus
onderwerpen, zullen we door de boze worden beheerst. [...] Wij hoeven
niet bewust voor het rijk van de duisternis te kiezen om in de macht
daarvan te raken. Wij hoeven alleen maar na te laten ons te scharen achter
het koninkrijk van het licht. Als wij niet samenwerken met God, neemt
satan bezit van ons leven en maakt dat tot zijn woning. De enige
bescherming tegen het kwaad is het wonen van Christus in het hart door
het geloof in Zijn gerechtigheid. Als wij niet volkomen verbonden zijn
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met God, kunnen wij nooit weerstand bieden aan de onheilige gevolgen
van eigenliefde, genotzucht en verleiding tot zonde. Het is mogelijk dat
wij een aantal verkeerde gewoonten nalaten in de tijd dat wij satan
hebben losgelaten, maar zonder een levende verbinding met God door een
overgave van ons leven van dag tot dag, zullen wij overwonnen worden.
Zonder een persoonlijk kennen van Christus en een blijvende gemeenschap zijn wij overgeleverd aan de genade van de vijand en zullen ten
slotte doen wat hij gebiedt.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 264.
_____
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