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Voorwoord
Heeft u ooit ver weg moeten zijn van uw familie en dierbaren? Hoe voelde
u zich? Kon u het volhouden om lange tijd van hen gescheiden te zijn?
Welke grote vreugde voelde u toen u van hen hoorde, toen u hun stemmen
hoorde, en toen u zeker wist dat ze gezond waren? Wat was uw verlangen
na een gesprek met hen? Het was zeker dat de lange scheiding voorbij zou
zijn en dat u naar huis zou kunnen gaan om uw dierbaren te omhelzen en te
genieten van hun genegenheid en tederheid. Op dezelfde manier – maar
oneindig veel meer – geniet de Heer van de gemeenschap met ons en van
het zijn in ons en met ons. Omdat Hij dicht bij Zijn volk wilde zijn, gaf Hij
de instructies: “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in
hun midden kan wonen.” Éxodus 25:8. Zijn verlangen was aangrijpend: “Ik
zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u
walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult
Mij tot een volk zijn.” Leviticus 26:11, 12.
Sommige mensen denken dat iemand die dicht bij God wil komen, de
eerste stap moet zetten – en misschien meer dan één. Er zijn mensen die
offers brengen, aan kastijdingen doen, en lijden en pijn ondergaan om God
te bereiken met hun gebeden, offers en menselijke kracht. Maar hoewel
zulke inspanningen aantonen dat iemand geïnteresseerd is in het vinden van
de Heer, laten de geciteerde teksten zien dat het initiatief van God komt;
Hij zoekt het gezelschap van de mens en de communicatie. God zet altijd
de eerste stap om dicht bij Zijn volk te komen en bij hen te blijven, hen
beschouwend als Zijn hooggewaardeerde zonen en dochters.
Daarom staat geschreven: “ ... Israël ... het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! U, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar
bijzonderste geroepen heb; ... Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet
ontzet, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u
met de rechterhand Mijner gerechtigheid.” Jesája 41:8-10 [SV77].
Een manier voor de Israëlieten om dicht bij God te zijn en gemeenschap
met Zijn volk te hebben, was door het heiligdom. Op de berg Sinaï liet God
Mozes het volmaakte model van de tabernakel zien en toonde Hij de
volledige werking ervan: diensten, gaven en offers om met Hem te communiceren. Hij zorgde zelfs voor de manier voor Zijn volk om Hem te raadplegen en antwoorden te krijgen op moeilijke problemen. Hij was persoonlijk aanwezig in het heiligdom in de Schechina en buiten in de wolkkolom
en vuurkolom die hen overschaduwden, het kamp verlichtten en hen
begeleidden op hun reizen. Het was waarlijk een schitterend voorrecht voor
hen om te weten dat hun hoop en redding zeker waren in Hem en dat Hij
altijd bij hen was.

Over het belang van het heiligdom schrijft de Geest der Profetie: “De plechtige dienst in het heiligdom was een type van de grote waarheden die in
latere geslachten geopenbaard zouden 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; en vanuit het heilige der heiligen was het bewijs van Gods
aanwezigheid zichtbaar. Zo werd in tijden van duisternis en afval het geloof
levend gehouden in de harten der mensen tot de tijd aanbrak waarop de
beloofde Messias komen zou.” –Patriarchen en profeten, blz. 331.
De psalmist verlangde er meer dan ooit naar om in de voorhof van het huis
van de Heer te zijn: “Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend
elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.” Daar vond hij
voortdurende kracht en heerlijkheid: “Zo heb ik U in het heiligdom
aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.” Hij kreeg hulp en
steun: “Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit
Sion.” “O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God
van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God!” Psalm
84:11; 63:3; 20:3; 68:36.
Zo was het eeuwenlang voor alle gelovigen die lange afstanden aflegden
om naar het huis van God te gaan.
Aanvankelijk bestond het heiligdom uit een verwijderbare, verplaatsbare
tent. Beginnend bij de berg Sinaï konden de Levieten het huis van
aanbidding demonteren en vervolgens weer in elkaar zetten op de verschillende locaties waar God Zijn volk naartoe leidde. Nadat ze zich in Kanaän
hadden gevestigd, had de tabernakel een stabielere locatie; maar zelfs toen
werd het verplaatst. Pas in de tijd van Salomo werd de draagbare ‘tent’ van
de tabernakel overgebracht naar de permanente ‘tempel’ die in Jeruzalem
werd gebouwd.
Israël waardeerde echter niet altijd het grote voorrecht om de tempel – de
plaats van de tegenwoordigheid van de Schepper – in hun midden te
hebben. Er waren tijden dat het ophield de plaats van aantrekking en zegen
voor de mensen te zijn. In tijden van afvalligheid werd het zelfs ontheiligd.
Hierdoor en ook vanwege de gedegenereerde geestelijke toestand van de
mensen, stond de Heer toe dat het heilige gebouw door de Babylonische
legers werd vernietigd. Na tientallen jaren van inactiviteit – in de tijd van
Ezra – werd de tempel herbouwd en werden de diensten hersteld,
ondersteund door grote persoonlijke offers onder hevige tegenstand. Toch
ontbrak diepe geestelijkheid en trof Jezus de tempel ontheiligd aan en was
de ware betekenis ervan bij de mensen uit het oog verloren. Toen Hij Zijn
leven gaf als het enige ware Offer voor de zonde van de wereld, en zo de
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profetische symboliek van de tempel en zijn diensten vervulde, werd het
voorhangsel dat het heilige van het allerheiligste scheidde zonder handen
van boven naar beneden gescheurd, en beëindigde de tempeldiensten.
Nadat hij naar de hemel was opgevaren, begon Jezus Zijn dienstwerk als
Hogepriester naar de orde van Melchizédek, ten eerste in het heilige en ten
tweede in het heilige der heiligen. Hij leeft om voorbede te doen voor Zijn
volk, hun zonden te vergeven en hen te reinigen van alle ongerechtigheid.
Mogen de Sabbatschoollessen over dit fascinerende, belangrijke onderwerp
een grote inspiratie zijn voor iedereen die ze bestudeert. Het verlangen van
degenen, die ze geschreven, bewerkt en herzien hebben, is dat Gods volk zo
gezegend zal worden en dichter tot Hem getrokken zal worden.
–De broeders en zusters van de Generale Conferentie
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14e Les

Sabbat 1 oktober 2022
Sabbatbegin 19.20 u.  19.18 u.

Van Gilgal naar Jeruzalem
“Ik heb immers niet in een huis gewoond vanaf de dag dat Ik Israël uit
Egypte deed optrekken tot deze dag toe, maar Ik ben van tent tot tent
gegaan, en van tabernakel tot tabernakel.” 1 Kronieken 17:5.
“De grootheid van God is voor ons ondoorgrondelijk. ‘De Here heeft in de
hemel Zijn Troon’ (Psalm 11:4); en toch is Hij door Zijn Geest overal
aanwezig. Hij heeft een nauwkeurige kennis van, en een persoonlijke
belangstelling in al de werken van Zijn hand.” –Karaktervorming, blz. 132.
“De tegenwoordigheid van de Oneindige wordt door de psalmist voorgesteld als het gehele heelal doordringend. ‘Steeg ik ten hemel – Gij zijt
daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.’ Wij kunnen
geen plek vinden, waar God niet is. De Here God, de Almachtige, Die in
de hemelen heerst, verklaart: ‘Ik ben met u.’ Hij verzekert Zijn volk, dat
degenen die gehoorzamen, in een verhouding tot Hem staan, dat Hij hen
kan zegenen, tot verheerlijking van Zijn Naam. Hij zal een hulp zijn, die
tegenwoordig is, voor al degenen die Hèm dienen liever dan zichzelf.”
–Het geloof waardoor ik leef, blz. 62.
ZONDAG

1.

Wat was de eerste plaats waar Israël hun kamp opsloeg, nadat
ze de Jordaan waren overgestoken en Kanaän waren binnengegaan? Wat was daarom de eerste plaats waar het heiligdom in
het land Kanaän werd opgericht? Jozua 4:19; 5:10.
Jozua 4:19; 5:10 Het volk was de tiende van de eerste maand uit de
Jordaan opgeklommen, en zij sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de
oostkant van Jericho. [...] Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp
hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de veertiende dag van
die maand, in de avond, op de vlakten van Jericho.
“Tot nu toe was Gilgal het hoofdkwartier geweest van het volk, en
de plaats waar de tabernakel was. Nu echter werd deze overgebracht
naar een blijvende woonplaats.” –Patriarchen en profeten, blz. 464.
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MAANDAG

De tent van samenkomst in Silo
2.

Wat was tijdens het leven van Jozua nog steeds de tweede plaats
waar de tabernakel werd opgericht? Wie riep en sprak de Heer in
Silo, hoewel hij nog erg jong was? Jozua 18:1; 19:51; 1 Samuël
3:20, 21.
Jozua 18:1; 19:51 Vervolgens verzamelde zich heel de gemeenschap van de Israëlieten in Silo, en zij zetten daar de tent van
ontmoeting op, nadat het land aan hen onderworpen was. [...] Dit is
het erfelijk bezit dat Eleazar, de priester, en Jozua, de zoon van
Nun, en de familiehoofden van de stammen, door het lot aan de
Israëlieten als erfelijk bezit toewezen, in Silo, voor het aangezicht
van de HEERE, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Zo voltooiden zij de verdeling van het land.
1 Samuël 3:20, 21 En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende
dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE. En de
HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich
aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE.
“Dat was Silo, een stadje in Efraïm. Het lag bijna in het midden van
het land, en was voor alle stammen gemakkelijk te bereiken. In dit
gebied waren de vijanden volkomen verslagen, zodat de aanbidders
niet gehinderd zouden worden. ‘En de gehele gemeente der Israëlieten
werd samen geroepen te Silo, waar zij de tent der samenkomst
oprichtten.’ De stammen die nog te Gilgal waren gelegerd, volgden de
tabernakel toen deze naar Silo werd gebracht, en sloegen hun tenten
nabij Silo op. Hier bleven de stammen, tot ze eindelijk uiteengingen
naar hun bezittingen.” –Patriarchen en profeten, blz. 464.

DINSDAG

3.

Wat gebeurde er in Eli’s tijd met de ark van het verbond in
Silo? Welke boodschap gaf de Heer aan de overwinnaars toen ze
de ark in de tempel van Dagon zetten? 1 Samuël 4:10, 11; 5:1-5;
6:1, 2.
1 Samuël 4:10, 11; 5:1-5; 6:1, 2 Toen streden de Filistijnen, en Israël
werd verslagen, en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag
was zeer groot, er viel van Israël dertigduizend man voetvolk. En de
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ark van God werd meegenomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en
Pinehas, stierven. [...] De Filistijnen hadden de ark van God als buit
meegenomen en hem van Eben-Haëzer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het
huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toen de inwoners
van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn
gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE. En zij namen
Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag ’s
morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde
gevallen vóór de ark van de HEERE. Maar het hoofd van Dagon en
zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel; alleen Dagons
romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters
van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, de drempel van
Dagon in Asdod niet, tot op deze dag. [...] Toen de ark van de HEERE
zeven maanden in het land van de Filistijnen geweest was, riepen de
Filistijnen de priesters en de waarzeggers, en zij vroegen: Wat zullen
wij met de ark van de HEERE doen? Laat ons weten waarmee wij
hem naar zijn eigen plaats moeten terugsturen.
“De Filistijnen vielen krachtig aan, en de Israëlieten leden een zware
nederlaag. [Dertigduizend] mannen lagen dood op het slagveld, en de
ark van God werd genomen, terwijl de beide zonen van Eli omkwamen bij de verdediging ervan. Weer werd voor de geschiedenis
een getuigenis opgetekend – dat het onrecht van hen die zich Gods
volk noemen, niet ongestraft blijft. Hoe meer men weet van Gods wil,
des te groter is de zonde van hen die er geen acht op slaan. [...]
De ark bleef bijna driehonderd jaar te Silo, tot ze, door de zonden van
het huis van Eli, in handen der Filistijnen viel, en Silo verwoest werd.
De ark werd niet weer teruggebracht naar de tabernakel, de heiligdomsdienst werd later overgebracht naar de tempel te Jeruzalem, en
Silo raakte in vergetelheid. Men vindt slechts puinhopen op de plaats
waar de stad heeft gestaan. Lange tijd later werd Silo genomen als
waarschuwend voorbeeld voor Jeruzalem. ‘Want, gaat naar Mijn
plaats die in Silo was, waar Ik het eerst Mijn Naam deed wonen, en
ziet wat Ik daarmede gedaan heb om de boosheid van Mijn volk
Israël... Daarom zal Ik met het huis, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop gij uw vertrouwen stelt, en met de plaats die Ik aan
uw vaderen gegeven heb, doen gelijk Ik met Silo gedaan heb.’
Jeremía 7:12-14.” –Patriarchen en profeten, blz. 536, 464.
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WOENSDAG

De ark in Beth-Semes
4.

Wat gebeurde er met de Filistijnen, terwijl de ark in hun gebied
was? In welk dorp stopten de koeien die aan de ark trokken,
nadat ze dat gebied hadden verlaten? Wat is daar gebeurd?
1 Samuël 5:6, 8-10, eerste gedeelte; 6:12-14, eerste gedeelte.
1 Samuël 5:6, 8-10a; 6:12-14a En de hand van de HEERE drukte
zwaar op de inwoners van Asdod en teisterde hen; Hij trof hen,
namelijk Asdod en de bijbehorende gebieden, met gezwellen. [...]
Daarom stuurden zij boden, brachten al de stadsvorsten van de
Filistijnen bijeen en zeiden: Wat zullen wij met de ark van de God
van Israël doen? En die zeiden: Laat de ark van de God van Israël
naar Gath overgebracht worden. Daarop brachten zij de ark van de
God van Israël daarheen over. En het gebeurde, nadat zij hem
overgebracht hadden, dat de hand van de HEERE op de stad drukte
en er een zeer grote verwarring ontstond, want Hij trof de inwoners
van die stad van klein tot groot: zij kregen gezwellen. Toen stuurden
zij de ark van God naar Ekron. Het gebeurde echter, toen de ark
van God in Ekron kwam, dat de inwoners van Ekron het uitschreeuwden: ... [...] De koeien liepen regelrecht, in één spoor, de
weg langs, op weg naar Beth-Semes; zij liepen al loeiend steeds
maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De stadsvorsten van de Filistijnen liepen erachteraan, tot aan het gebied van
Beth-Semes. De inwoners van Beth-Semes waren de tarweoogst aan
het maaien in het dal. Toen zij hun ogen opsloegen en de ark zagen,
waren zij verheugd die te zien. De wagen kwam op de akker van
Jozua, de Beth-Semiet, en bleef daar staan. ...
“De mannen van Beth-Semes waren nieuwsgierig om te weten
welke grote kracht er in die ark kon zitten, waardoor zulke wonderbaarlijke dingen tot stand bracht konden worden. Ze beschouwden
de ark op zich als zo machtig, en schreven de kracht niet toe aan
God. Alleen mannen die op heilige wijze voor dit doel waren aangesteld, konden naar de ark kijken, ontdaan van haar bedekkingen,
zonder te worden gedood, want het was alsof ze naar God Zelf
keken. En toen de mensen hun nieuwsgierigheid bevredigden en de
ark openden om in de heilige nissen te kijken, wat de heidense
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afgodendienaars niet hadden durven doen, doodden de engelen die
de ark begeleidden meer dan vijftigduizend mensen.
“En de mensen van Beth-Semes waren bang voor de ark en zeiden:
‘Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze
heilige God? En tot wie van ons zal Hij optrekken?’ Zo zonden zij
boden tot de inwoners van Kirjath-Jeárim, zeggende: De Filistijnen
hebben de ark des Heeren teruggebracht; komt af, haalt ze opwaarts
tot u.’ (1 Samuël 6:20, 21)” –The Story of Redemption, blz. 191.
DONDERDAG

5.

Wie riepen zij – na wat er gebeurd was met de inwoners van
Beth-Semes vanwege hun oneerbiedigheid met de ark – om haar
van hen weg te nemen? 1 Samuël 6:20, 21; 7:1, 2.
1 Samuël 6:20, 21; 7:1, 2 Toen zeiden de mannen van Beth-Semes:
Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de HEERE, deze
heilige God? En naar wie van ons zal hij gaan? Zij stuurden boden
naar de inwoners van Kirjath-Jearim om te zeggen: De Filistijnen
hebben de ark van de HEERE teruggebracht; kom en haal hem op naar
u toe. Toen kwamen de mannen van Kirjath-Jearim, haalden de ark van
de HEERE en brachten die in het huis van Abinadab, op de heuvel; en
zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de HEERE zorg te
dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim
bleef, dat er veel dagen verliepen – het werden twintig jaren – en het
hele huis van Israël wendde zich klagend tot de HEERE.
“Het volk van Kirjath-Jearim bracht de ark van de Heer naar het huis
van Abinadab en heiligde zijn zoon om die te bewaren. Twintig jaar
lang waren de Hebreeën in de macht van de Filistijnen, en ze werden
zeer vernederd en bekeerden zich van hun zonden, en Samuël kwam
voor hen tussenbeide, en God was opnieuw genadig voor hen. En de
Filistijnen voerden oorlog met hen, en de Heer bewerkstelligde
opnieuw op een wonderbaarlijke manier voor Israël, en zij versloegen
hun vijanden.” –The Story of Redemption, blz. 191.

VRIJDAG

6.

Waar bevond zich het heiligdom in de tijd van koning Saul?
1 Samuël 21:1, 6.
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1 Samuël 21:1, 6 Toen kwam David in Nob, bij de priester
Achimelech; en Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei
tegen hem: Waarom bent u alleen en is er niemand bij u? [...] Toen
gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood
was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van de HEERE
weggenomen waren, om er vers brood neer te leggen op de dag dat
het oude weggenomen werd.
“De zoon van de koning keerde terug naar Gibea, en David haastte
zich naar Nob, een stad op enkele kilometers afstand, die tot de stam
van Benjamin behoorde. De tabernakel was uit Silo naar deze stad
gebracht, en Achimelek, de hogepriester, deed hier dienst. David
wist niet waarheen hij moest vluchten, behalve naar Gods dienstknecht. De priester keek hem verbaasd aan, toen hij gehaast en
alleen aankwam, terwijl onrust en verdriet op zijn gezicht te lezen
waren. Hij vroeg waarom hij gekomen was. De jongeman was
steeds bevreesd dat hij ontdekt zou worden, en in zijn angst nam hij
zijn toevlucht tot bedrog.” –Patriarchen en profeten, blz. 598.
SABBAT

7.

Waar stond de tabernakel voordat hij naar Jeruzalem werd
verplaatst? 1 Kronieken 21:29; 16:39.
1 Kronieken 21:29; 16:39 De tabernakel van de HEERE, die
Mozes in de woestijn gemaakt had, en het brandofferaltaar, stond in
die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. [...] En de priester
Zadok, en zijn broeders, de priesters, voor de tabernakel van de
HEERE op de offerhoogte, die in Gibeon is.
“In zijn jeugd maakte Salomo de keus van David tot de zijne, en
vele jaren wandelde hij oprecht, terwijl zijn leven gekenmerkt werd
door strikte gehoorzaamheid aan Gods geboden. In het begin van
zijn regering ging hij met zijn raadslieden naar Gibeon, waar de
tabernakel, die in de woestijn was gebouwd, nog stond, en daar
vergaderde hij met de door hem gekozen raadslieden, ‘de oversten
over duizend en over honderd’, de rechters en alle vorsten in heel
Israël, de familiehoofden’ (2 Kronieken 1:2) om de Here te offeren,
en zich volkomen aan de dienst van God te wijden.” –Profeten en
koningen, blz. 15.
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De ark overgebracht naar Jeruzalem
8.

Welk verlangen had David voor de ark van de Heer? Wat is op
zijn initiatief ermee gedaan? 1 Kronieken 13:1, 3, 4; 15:3, 12.
1 Kronieken 13:1, 3, 4; 15:3, 12 Daarop pleegde David overleg met
de bevelhebbers over duizend en die over honderd, en met alle
vorsten. [...] En laten we de ark van onze God naar ons terughalen,
want in de dagen van Saul hebben wij er niet naar gevraagd. Toen zei
heel de gemeente, dat men het zo doen zou, want die zaak was goed in
de ogen van heel het volk. [...] Verder riep David heel Israël bijeen in
Jeruzalem om de ark van de HEERE op te halen en die op zijn plaats
te brengen, die hij ervoor gereedgemaakt had. [...] Hij zei tegen hen:
U bent familiehoofden van de Levieten. Heiligt u, u en uw broeders,
om de ark van de HEERE, de God van Israël, op te halen en naar de
plaats te brengen die ik voor hem gereedgemaakt heb.
“Nu David op de troon bevestigd was en er geen gevaar meer
bestond voor de inval van vreemde vijanden, begon hij met het
volvoeren van een langgekoesterde wens – het brengen van de ark
naar Jeruzalem. Jarenlang was de ark in Kirjat-Jearim geweest, op
ongeveer vijftien kilometer afstand. Het was echter passend dat de
hoofdstad van het land geëerd zou worden door het teken van Gods
tegenwoordigheid. [...] Toen werden de poorten wijd opengedaan,
de stoet ging binnen, en eerbiedig werd de ark geplaatst in de tent
die daarvoor gereed was gemaakt. Voor het heiligdom waren altaren
opgericht om daarop te offeren; de rook van zoenoffers en
brandoffers, en de wolken wierook stegen met de lof en aanbidding
van Israël omhoog naar de hemel. Toen de dienst geëindigd was,
sprak de koning zelf de zegen uit over zijn volk.”
_____
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15e Les

Sabbat 8 oktober 2022
Sabbatbegin 19.04 u.  19.02 u.

Van een tent naar een tempel
“Zie, ik ben van plan voor de Naam van de HEERE, mijn God, een huis
te bouwen, zoals de HEERE tot mijn vader David gesproken heeft: Uw
zoon die Ik in uw plaats op uw troon zal zetten, die zal dat huis voor Mijn
Naam bouwen.” 1 Koningen 5:5.
“Het vorstelijk gebouw dat Salomo en zijn medewerkers oprichtten voor
God en Diens eredienst, was van onvergelijkelijke schoonheid en pracht.
Versierd met kostbare stenen, omgeven door ruime voorhoven met prachtige ingangen, afgezet met cederhouten snijwerk en gepolijst goud, vormde
het tempelcomplex met zijn kostbare gordijnen en rijke voorwerpen een
waardig embleem van Gods levende gemeente op aarde, die in de loop der
eeuwen heeft gebouwd naar het goddelijk patroon, met materialen die
vergeleken zijn met ‘goud, zilver en kostbaar gesteente’, – ‘gebeeldhouwd
als voor een paleis.’ (1 Korinthe 3:12; Psalm 144) Van deze geestelijke
tempel is Christus Zelf de hoeksteen. ‘In Hem wast elk bouwwerk, goed
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here.’ (Éfeze 2:20, 21)”
–Profeten en koningen, blz. 22, 23.
ZONDAG

1.

Wat voor verlangen had David, gezien het feit dat hij in een huis
met cederhout woonde en de ark des Heeren in een eenvoudige
tent stond? Wat antwoordde de profeet Nathan toen David hem
over zijn plan vertelde? 2 Samuël 7:2, 3.
2 Samuël 7:2, 3 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. Nathan zei tegen de koning: Ga uw
gang, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u.
“Terwijl hij in zijn paleis van cederhout woonde, voelde David zich
verontrust in zijn geweten toen hij bedacht dat er geen geschikte
woonplaats was voor de ark van God, die Zijn aanwezigheid
symboliseerde. Zij rustte nog steeds in de tabernakel die in de
woestijn was gebouwd en de hele weg van Horeb naar Jeruzalem
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was gedragen tijdens een pelgrimstocht van bijna veertig jaar. Maar
nu had de natie haar pelgrimstocht beëindigd en een vaste
verblijfplaats verkregen. David keek om zich heen naar de kostbare
gebouwen van cederhout, de huizen van de inwoners die zich
vestigden in het mooie land Kanaän, en kwam op het idee dat er een
tempel gebouwd moest worden, meer waardig voor de verblijfplaats
van God.” –Christ Triumphant, blz. 155.
MAANDAG

De reactie van de Heer op Davids verlangen
2.

Welk antwoord kwam echter van de Heer, hoewel de koning en
de profeet het ermee eens waren? Waarom reageerde Hij op
deze manier? 1 Koningen 8:19; 1 Kronieken 22:8; 2 Samuël
7:12-14, eerste gedeelte.
1 Koningen 8:19 U echter zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon,
die uit uw lichaam zal voortkomen, die zal voor Mijn Naam dat huis
bouwen.
1 Kronieken 22:8 Maar het woord van de HEERE kwam tot mij: U
hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen
gevoerd. U mag voor Mijn Naam geen huis bouwen, omdat u een grote
hoeveelheid bloed op de aarde voor Mijn aangezicht vergoten hebt.
2 Samuël 7:12-14a 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. Ík zal hem tot een Vader zijn, en
híj zal Mij tot een zoon zijn, ...
“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.’ De reden waarom David geen tempel mocht bouwen,
werd ook gegeven: ‘Gij hebt veel bloed vergoten en grote oorlogen
gevoerd; gij moogt voor Mijn Naam geen huis bouwen... Zie, u zal
een zoon geboren worden; hij zal een man van rust zijn, Ik zal hem
rust geven van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten,
en Ik zal rust en vrede in Israël geven in zijn dagen. Die zal een huis
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bouwen voor Mijn Naam.’ 1 Kronieken 22:8-10.” –Patriarchen en
profeten, blz. 649.
DINSDAG

3.

Wat deed David echter vóór zijn dood? Wat besloot Salomo te
doen nadat zijn vader was overleden? 1 Kronieken 22:2-5;
1 Koningen 5:5.
1 Kronieken 22:2-5 Vervolgens zei David dat men de vreemdelingen moest verzamelen die in het land Israël waren, en hij stelde
steenhouwers aan om gehouwen stenen uit te hakken om het huis
van God te bouwen. David maakte een grote hoeveelheid ijzer
gereed voor de spijkers aan de poortdeuren en voor de verbindingsstukken, en een grote hoeveelheid koper, waar geen wegen aan was;
en ook ontelbaar veel cederhout, want de Sidoniërs en de Tyriërs
brachten een grote hoeveelheid cederhout naar David. David zei bij
zichzelf: Mijn zoon Salomo is nog jong en onervaren; en het huis
dat voor de HEERE gebouwd moet worden, moet men buitengewoon
groot maken, zodat zijn naam en luister in alle landen bekend wordt.
Ik zal daarom voor hem een voorraad gereedmaken. Zo maakte
David vóór zijn dood een grote hoeveelheid voorraad gereed.
1 Koningen 5:5 Zie, ik ben van plan voor de Naam van de HEERE,
mijn God, een huis te bouwen, zoals de HEERE tot mijn vader
David gesproken heeft: Uw zoon die Ik in uw plaats op uw troon zal
zetten, die zal dat huis voor Mijn Naam bouwen.
“Reeds bij het begin van zijn regering was het één van de vurigste
wensen van David geweest om een tempel voor de Here te bouwen.
Hoewel het hem niet vergund was geworden dit plan uit te voeren,
had hij daarom toch niet minder ijver en belangstelling getoond in
de voorbereiding van dit plan. Hij had een overvloed van kostbare
materialen – goud, zilver, kostbare stenen, marmer, kostbare
houtsoorten – bijeengebracht. Nu moesten deze kostbare schatten
die hij bijeengebracht had, aan anderen worden overhandigd. Want
anderen zouden een woning bouwen voor de ark, het teken van
Gods tegenwoordigheid.” –Patriarchen en profeten, blz. 686.
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WOENSDAG

Organisatie van de missie
4.

Welke grote menigte mensen nam de koning in dienst om de
tempel voor de Heer te bouwen? Wat kenmerkte de bouwers?
2 Kronieken 2:1, 2, 17, 18.
2 Kronieken 2:1, 2, 17, 18 Toen besloot Salomo voor de Naam van
de HEERE een huis te bouwen, en een huis voor zijn koninkrijk. En
Salomo wees een getal aan van zeventigduizend man als lastdragers,
en tachtigduizend man als steenhouwers in het bergland en drieduizend zeshonderd als opzichters erover. [...] En Salomo telde alle
mannelijke vreemdelingen die in het land van Israël waren, na de
telling die zijn vader David gehouden had. En het bleken er honderddrieënvijftigduizend zeshonderd te zijn. En hij maakte van hen zeventigduizend lastdragers, tachtigduizend steenhouwers in het bergland
en drieduizend zeshonderd opzichters om het volk te laten dienen.
“'Er waren veel mensen die de tempel bouwden en het huis dat ze
bouwden was groot en groots; en de Heere God des hemels eerde hen
omdat ze voor Hem een heiligdom hadden gebouwd waar ze elkaar
konden ontmoeten om Hem te aanbidden. Degenen die Hem oprecht
aanbaden, hadden Zijn zegen.” –Christ Triumphant, blz. 155.

DONDERDAG

5.

Welke plaats werd gekozen voor de tempel? Hoe lang heeft de
bouw geduurd? Wie riep Salomo om bij de inwijding aanwezig
te zijn, toen het werk eenmaal voltooid was? 2 Kronieken 3:1-3;
1 Koningen 6:37, 38; 2 Kronieken 5:1-3.
2 Kronieken 3:1-3 Toen begon Salomo het huis van de HEERE te
bouwen, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de HEERE aan zijn
vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had,
op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Hij begon te bouwen in de
tweede maand, op de tweede dag, in het vierde jaar van zijn
regering. Dit is het fundament van Salomo voor het bouwen van het
huis van God: de lengte in ellen volgens de vroegere maat was
zestig el en de breedte twintig el.
1 Koningen 6:37, 38 In het vierde jaar werd de fundering van het
huis van de HEERE gelegd, in de maand Ziv. En in het elfde jaar, in
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de maand Bul, dat is de achtste maand, had hij de bouw van het huis
voltooid, helemaal volgens de afspraken erover en helemaal volgens
de bepaling daaromtrent. Dus bouwde hij het in zeven jaar.
Volgens de tijdlijn van onze jaartelling vond de bouw van de tempel
plaats vanaf ongeveer 966 tot 960 v. Chr.
2 Kronieken 5:1-3 Zo werd al het werk voltooid dat Salomo voor
het huis van de HEERE verrichtte. Daarna bracht Salomo de
geheiligde gaven van zijn vader David over. Het zilver, het goud en
al de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het huis van God.
Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van
de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, in
Jeruzalem, om de ark van het verbond van de HEERE over te
brengen uit de stad van David, dat is Sion. Alle mannen van Israël
kwamen bij de koning bijeen voor het feest, dat van de zevende
maand.
“Deze zorg bij het bouwen is een les voor ons aangaande de zorg die
wij moeten betonen bij het bouwen van ons karakter. Er mocht geen
goedkoop materiaal worden gebruikt. De verschillende onderdelen
mochten niet willekeurig in elkaar worden gezet. Elk onderdeel
moest precies passen. Gods gemeente moet evenals Gods tempel
zijn. Bij het bouwen van het karakter mag Zijn volk geen waardeloos materiaal aanbrengen, geen zorgeloos, onverschillig werk
leveren....” –Bijbelkommentaar, blz. 130.
“Nu zijn we in de werkplaats van God, en het proces gaat door in
deze uren van beproeving om ons geschikt te maken voor de
glorieuze tempel. We kunnen nu niet onverschillig, nalatig en zorgeloos zijn en weigeren van de zonde af te wijken, ... en verwachten
zuiver, heilig en gevormd qua karakter te worden naar het evenbeeld
van een paleis.... Nu is de dag van voorbereiding; nu is de tijd dat
we onze gebreken kunnen laten verwijderen.
Een steen die niet glanst, is waardeloos. De waarde van onze gemeenten bestaat niet uit dode, glansloze stenen, maar uit levende
stenen, die de heldere stralen opvangen van de Hoofd Hoeksteen, de
Zon der Gerechtigheid.” –Our High Calling, blz. 165.
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VRIJDAG

De overdracht van de tent naar de tempel
6.

Wat gebeurde er nadat het werk aan de tempel voltooid was?
2 Kronieken 5:4-7.
2 Kronieken 5:4-7 Alle oudsten van Israël kwamen, en de Levieten
namen de ark op en zij brachten de ark en de tent van ontmoeting
over met alle heilige voorwerpen die in de tent waren. De priesters
en de Levieten brachten ze over. Koning Salomo en de hele gemeenschap van Israël, die zich bij hem had verzameld, stonden vóór de
ark. Zij offerden schapen en runderen, die vanwege hun grote
hoeveelheid niet geschat of geteld konden worden. Zo brachten de
priesters de ark van het verbond van de HEERE op zijn plaats, tot in
het binnenste heiligdom van het huis, tot in het heilige der heiligen,
tot onder de vleugels van de cherubs.
“Het is onmogelijk de pracht en heerlijkheid van dit heiligdom te
beschrijven. In deze plaats werd de heilige ark met plechtige eerbied
door de priesters gedragen en op zijn plaats gezet onder de vleugels
van de beide statige cherubs die op de grond stonden.
Het heilige zangkoor verhief zijn stem om God te loven en de
melodie van hun stemmen werd begeleid door allerlei muziekinstrumenten. En terwijl de tempelhof weergalmde van lofprijzingen, daalde de wolk van Gods heerlijkheid op het huis, zoals deze
vroeger de tabernakel in de woestijn had vervuld (R&H, 9 nov.
1905).” –Bijbelkommentaar, blz. 131.

SABBAT

Salomo’s inwijdingsgebed
7.

Wat uitte Salomo in zijn gebed tot God tijdens de inwijding van
de tempel? 2 Kronieken 6:18-21, 41, 42.
2 Kronieken 6:18-21, 41, 42 Maar zou God werkelijk bij de mensen
op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U
niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb! Schenk
dan aandacht aan het gebed van Uw dienaar en aan zijn smeekbede,
HEERE, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het
gebed dat Uw dienaar voor Uw aangezicht bidt. Laten Uw ogen
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open zijn, dag en nacht, over dit huis, over deze plaats, waarvan U
hebt gezegd dat U daar Uw Naam zou vestigen, om te luisteren naar
het gebed dat Uw dienaar op deze plaats zal bidden. Luister dan
naar de smeekbeden van Uw dienaar en Uw volk Israël, die zij op
deze plaats zullen bidden. En U, luister vanuit Uw woonplaats, uit
de hemel, ja luister, en vergeef. [...] Welnu, HEERE God, sta op, trek
naar Uw rustplaats, U en de ark van Uw macht. Laten Uw priesters,
HEERE God, met heil bekleed worden, en laten Uw gunstelingen
verblijd zijn over het goede. HEERE God, wijs het gebed van Uw
gezalfde niet af. Denk aan Uw blijken van goedertierenheid aan
David, Uw dienaar.
“Op de vastgestelde tijd verzamelden de scharen van Israël, samen
met rijk geklede vertegenwoordigers van vele vreemde volken, zich
in de voorhoven van de tempel. Het was een schouwspel van ongewone pracht. [...] Toen knielde Salomo neer op het podium, en bad
het wijdingsgebed ten aanhoren van heel het volk. [...]
‘Zou God dan waarlijk bij de mensen op aarde wonen? Zie, de
hemel, zelfs de hemel der hemelen kan U niet bevatten, hoeveel te
min dit huis dat ik gebouwd heb? Wend U dan tot het gebed van Uw
knecht en tot zijn smeking, Here, mijn God, en hoor naar het geroep
en het gebed, dat Uw knecht voor Uw aangezicht bidt, zodat Uw
ogen dag en nacht geopend zijn over dit huis, de plaats waar Gij
naar Uw belofte Uw naam zoudt doen wonen, – zodat Gij hoort naar
het gebed dat Uw knecht te dezer plaatse opzenden zal. Hoor dan
naar de smekingen van Uw knecht en van Uw volk Israël, die zij te
dezer plaatse opzenden zullen. Ja, Gij zult het horen uit de plaats
Uwer woning, uit de hemel; en wanneer Gij het hoort, zult Gij
vergiffenis schenken….’ ” –Profeten en koningen, blz. 23-25.
Davids reactie op Gods boodschap
“Hoewel het verlangen van zijn hart hem was ontzegd, aanvaardde David
dankbaar deze boodschap: ‘Wie ben ik, Here’, riep hij uit, ‘en wat is mijn
huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was nog te weinig in
Uw ogen, Here Here; daarom hebt Gij aangaande het huis van Uw knecht
ook gesproken over de verre toekomst.’ Daarop vernieuwde David zijn
verbond met God.
David wist dat het voor zijn regering een eer zou zijn geweest het werk
dat hij zich in zijn hart had voorgenomen, te volbrengen, maar hij legde

18

zich gewillig neer bij Gods besluit. Deze dankbare onderwerping ziet men
zelfs bij christenen niet vaak.
Hoe dikwijls koesteren degenen, die voorbij de middelbare leeftijd zijn,
de hoop belangrijk werk te doen waarop ze hun hart hebben gezet, hoewel
ze daartoe niet geschikt zijn! Het is mogelijk dat God tot hen spreekt
zoals Hij dat deed tot David, dat het werk, wat ze zo graag willen doen,
niet voor hen bestemd is. Zij kunnen helpen voorbereidingen te treffen,
zodat iemand anders het kan doen.” –Patriarchen en profeten, blz. 649.
_____

16e Les

Sabbat 15 oktober 2022
Sabbatbegin 18.48 u.  18.46 u.

Hulp vanuit het heiligdom
“Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van
de God van Jakob u in een veilige vesting zetten. Moge Hij u hulp zenden
uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion.” Psalm 20:2, 3.
“Vanaf de schepping en de val van de mens tot aan deze tegenwoordige
tijd, vond er een voortdurende ontvouwing plaats van Gods plan ten
behoeve van de verlossing van het gevallen mensdom, door Christus. De
tent en tempel van God op aarde waren gemaakt naar het oorspronkelijke
voorbeeld in de hemel. Rondom het heiligdom en de plechtige diensten, die
er plaatsvonden, werden de grote waarheden als verborgenheden bewaard,
die in de navolgende geslachten tot ontvouwing zouden komen.” –Het
geloof waardoor ik leef, blz. 194.
ZONDAG

In het heiligdom
1.

Wat vindt iemand die leiding, hulp en licht zoekt in het
heiligdom? Psalm 96:6; 63:3, 4.
Psalm 96:6; 63:3, 4 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom. [...] Zo heb ik U in het heiligdom
aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. Uw goeder-
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tierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen
U prijzen.
“Er is geen tijdsperiode geweest dat God grotere bewijzen heeft geschonken van Zijn grootheid en Zijn verheven majesteit, dan in de tijd
dat men Hem erkende als de Heerser van Israël. De openbaringen van
een Koning die men niet kon zien waren groots en onuitsprekelijk
ontzagwekkend. Er werd een scepter gezwaaid, maar deze bevond zich
niet in de hand van een mens. De heilige ark, die de heilige wet van
God bevatte, waarboven het verzoendeksel was aangebracht, was een
zinnebeeld van Jehova Zelf. Hierin lag de macht van de Israëlieten om
in de strijd te overwinnen. Vóór de ark werden afgoden neergeworpen
terwijl duizenden mensen die een vluchtige blik in de ark wierpen
omkwamen. Nooit heeft de Here op onze wereld zo’n openbare
bekendheid gegeven aan Zijn almacht als toen Hij alleen, de erkende
Koning van Israël was.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 194.
MAANDAG

2.

Waar vinden wij licht met het oog op menselijke arrogantie en
onrecht, waarvoor we geen oplossing of antwoord hebben?
Psalm 73:16, 17; 27:4, 5.
Psalm 73:16, 17; 27:4, 5 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen
begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik Gods
heiligdom binnenging en op hun einde lette. [...] Eén ding heb ik van
de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis
van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van
de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.
“Christus ziet de beëindiging van het conflict. De strijd wordt steeds
heviger. Spoedig zal Hij komen wiens recht het is, en zal bezit nemen
van alle aardse dingen. Alle verwarring in onze wereld, al het geweld
en de misdaad, zijn een vervulling van de woorden van Christus. Het
zijn de tekenen van de nabijheid van Zijn komst. Op die dag van Zijn
komst zal Christus degenen bewaren die Hem – de Weg, de Waarheid
en het Leven – hebben gevolgd. Hij heeft Zichzelf beloofd om hun
heiligdom te zijn. Hij zegt tegen hen: Ga naar een veilige schuilplaats
voor een korte tijd en verberg u, totdat ik de aarde zal reinigen van
haar ongerechtigheid.” –Sons and Daughters of God, blz. 354.
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DINSDAG

Hulp en steun van het heiligdom
3.

Wat bidt de psalmist voor Gods volk op de dag van verdrukking en
benauwdheid? Wat komt er uit het heiligdom? Psalm 20:2, 3; 3:5.
Psalm 20:2, 3; 3:5 Moge de HEERE u verhoren in de dag van
benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige
vesting zetten. Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u
ondersteunen uit Sion. [...] Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en
Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg.
“Er is vreugde en troost voor de oprechte, trouwe christen, waarvan
de wereld niet weet. Voor hen is het een mysterie. De hoop van de
christen is groot met onsterfelijkheid en vol heerlijkheid. Het reikt
tot datgene binnen het voorhangsel, en is als een anker voor de ziel,
zowel zeker als standvastig. En wanneer de storm van Gods toorn
over de goddelozen zal komen, zal deze hoop hen niet in de steek
laten, maar ze zijn verborgen als in het geheim van Zijn paviljoen.”
–Sons and Daughters of God, blz. 354.

WOENSDAG

Het grote verlangen van de psalmist
4.

Wat was te midden van de vele problemen van het leven het grote
verlangen van de psalmist? Wat zegt hij over hen die het huis van
de Heer zoeken? Psalm 82:3-5, 11.
Psalm 82:3-5, 11 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de
zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig
zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. [...] Want één
dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever
te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen
in de tenten van de goddeloosheid.
“Als we de godsdienst van Christus niet ontvangen door ons te
voeden met het woord van God, hebben we geen recht op toegang
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tot de stad van God. Als we van aards voedsel hebben geleefd, onze
smaak hebben ontwikkeld om van wereldse dingen te houden,
zouden we niet geschikt zijn voor de hemelse hoven; we zouden de
zuivere, hemelse stroom die in de hemel circuleert niet kunnen
waarderen. De stemmen van de engelen en de muziek van hun
harpen zouden ons niet kunnen bevredigen. De wetenschap van de
hemel zou als een raadsel voor onze geest zijn. We dienen te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid van Christus; we dienen
gemodelleerd en gevormd te worden door de veranderende invloed
van Zijn genade, zodat we geschikt zijn voor het gezelschap van
hemelse engelen.” –God’s Amazing Grace, blz. 251.
DONDERDAG

5.

Welk schitterend vooruitzicht hebben degenen die hun lust hebben
in het huis des Heren? Psalm 84:5; 65:5; 92:14; Jeremía 17:7, 8.
Psalm 84:5; 65:5; 92:14 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij
loven U voortdurend. [...] Welzalig is hij die U verkiest en doet
naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd
met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis. [...] Wie
in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de
voorhoven van onze God.
Jeremía 17:7, 8 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij
water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar
van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.
“De grote reden van zo’n zwak christendom is dat degenen die beweren de waarheid te geloven zo weinig kennis van Christus hebben
en zo’n lage schatting hebben van wat Hij voor hen zal zijn en wat zij
voor Hem kunnen zijn. We hebben de meest plechtige, gewichtige
waarheden die ooit aan stervelingen zijn opgedragen. Waren onze
woorden, onze gedachten onze daden, zuiverder en verhevener, meer
in overeenstemming met het heilige geloof dat we belijden, dan
zouden we onze verantwoordelijkheden in een heel ander licht zien.
Hoe plechtig, hoe heilig zouden ze voor de dag komen. We zouden
een dieper besef hebben van onze verplichtingen, en zouden het ons
voortdurend streven moeten maken om heiligheid te volbrengen in de
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vreze van God. Aardse, tijdelijke dingen zouden ondergeschikt zijn
aan het hemelse en eeuwige.
De taal van het hart en de lippen zou zijn, zoals uitgedrukt door de
psalmist: ‘Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heerscharen!
Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende
God. Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, Heere der heerscharen,
mijn Koning, en mijn God! Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis
wonen; zij prijzen U gestadig.’ (Psalm 84:2-5)” –The Ellen G. White
1888 Material, blz. 1099, 1100.
VRIJDAG

De Heer prijzen in Zijn huis
6.

Wat dienen degenen die regelmatig naar het huis van de Heer
gaan aan Hem te geven, vooral omdat ze weten welke
zegeningen op die heilige plaats geschonken worden? Psalm
135:1, 2; 134:1, 2.
Psalm 135:1, 2; 134:1, 2 Halleluja! Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE, u, die staat in het huis van de
HEERE, in de voorhoven van het huis van onze God. [...] ... Kom,
loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht
in het huis van de HEERE staat. Hef uw handen op naar het
heiligdom en loof de HEERE.
“Er is behoefte aan gebed – zeer ernstig, vurig, zieltogend gebed – een
gebed zoals David uitsprak toen hij uitriep: ‘Gelijk een hert schreeuwt
naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!’ ‘Zie, ik
heb een begeerte tot Uw bevelen, ...’ ‘... Ik verlang naar Uw heil, ...’
‘Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de
levende God.’ ‘Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar
Uw oordelen te aller tijd.’ Psalm 42:2; 119:40, 174; 84:3; 119:20. Dit
is de geest van het worstelende gebed, zoals de koninklijke psalmist
had....” –In Heavenly Places, blz. 73.
“Ik heb degenen die al jaren in het geloof zijn, horen zeggen dat ze
vroeger beproevingen en moeilijkheden konden doorstaan, maar sinds
de zwakheden van de leeftijd op hen begonnen te drukken, waren ze
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zeer gekweld wanneer ze onder de tucht werden gebracht. Wat betekent dit? Betekent het dat Jezus niet langer uw Verlosser is?
Betekent het dat als u oud en grijs bent, u het voorrecht hebt om
onheilige hartstocht te tonen? Denk hieraan. U dient in deze kwestie
uw redeneervermogen te gebruiken, zoals u doet bij tijdelijke zaken.
U dient uzelf te verloochenen en uw dienst aan God tot de eerste zaak
van uw leven maken. U mag niets toestaan om uw rust te verstoren.
Dat is niet nodig; er moet een voortdurende groei zijn, een voortdurende vooruitgang in het goddelijke leven.” –Selected Messages,
boek 2, blz. 222.
SABBAT

7.

Wie was een soort heiligdom in de tijd van de Éxodus? Wie
vertegenwoordigt vandaag het heiligdom van de Heer? Psalm
114:1, 2; 1 Korinthe 3:9, laatste gedeelte, 16, 17.
Psalm 114:1, 2 Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit
een volk met een vreemde taal, werd Juda Zijn heiligdom, Israël
Zijn koninklijk bezit.
1 Korinthe 3:9b, 16, 17 ... Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.
[...] Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u
woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem
te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel
bent u.
“Er liggen moeilijke tijden voor ons; de oordelen van God komen over
onze wereld. De naties van de aarde zullen beven. Er zullen aan alle
kanten beproevingen en verbijsteringen zijn; het hart van de mensen
zal het begeven uit angst. En wat zullen we doen op die dag? Hoewel
de aarde heen en weer zal wankelen als een dronkaard en zal worden
verwijderd als een huisje, als we God ons vertrouwen hebben gegeven,
zal Hij ons verlossen. ‘Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’ ‘Want
U, Heere! bent mijn Toevlucht! De Allerhoogste hebt u gesteld tot uw
Vertrek; U zal geen kwaad wedervaren, .... Want Hij zal Zijn engelen
aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’ (Psalm 91:1;
9-11)” –Sons and Daughters of God, blz. 354.
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Gebed wordt altijd beantwoord ten goede
“Wij mogen in ons hart met God gemeenschap hebben. We mogen samen
met Christus wandelen. Als we met ons dagelijks werk bezig zijn, mogen
we het verlangen van ons hart uitademen, zonder dat enig menselijk oor
ons hoort. Maar die woorden kunnen niet wegsterven, en kunnen ook niet
verloren gaan. Niets kan het verlangen van onze ziel overstemmen. Het
stijgt uit boven het lawaai op straat, en boven het gestamp van machines.
Wij spreken tot God, en ons gebed wordt gehoord.
Vraag dan, vraag, en je zult ontvangen. Vraag om nederigheid, wijsheid,
moed, om meer geloof. Op elk oprecht gebed komt een antwoord.
Misschien niet zoals jij verlangt, of op het moment dat je ernaar verlangt.
Maar het komt op de tijd en op de manier, die het best past bij wat je
nodig hebt. Gebeden die je opzendt wanneer je eenzaam bent, of moe, of
in beproeving, beantwoordt God; niet altijd zoals jij verwacht, maar wel
altijd zoals goed voor je is. (Gospel Workers, blz. 258)” –Boodschappen
aan jonge mensen, blz. 235.
_____

17e Les

Sabbat 22 oktober 2022
Sabbatbegin 18.33 u.  18.31 u.

Van de eerste tempel naar de tweede
“En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël,
landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de
hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen
kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de
legermachten, hun God, te doen.” Haggaï 1:14.
ZONDAG

Afbeeldingen van dieren in de tempel
1.

Wat deden de mensen nog geen vier eeuwen nadat de tempel
was herbouwd in Gods huis? Wat stond er volgens wat aan
Ezechiël werd getoond bij de ingang van de tempel? Ezechiël
8:3, 5, 6.
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Ezechiël 8:3, 5, 6 Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en
pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen de
aarde en de hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar
Jeruzalem, naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof
die naar het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het
afgodsbeeld van de na-ijver bevond, dat na-ijver oproept. [...] Hij zei
tegen mij: Mensenkind, sla toch uw ogen op in de richting van het
noorden. Toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden.
En zie, ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang
het afgodsbeeld van de na-ijver. [...] Daarop zei Hij tegen mij:
Mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden, die het huis
van Israël hier doet, zodat Ik ver wegga van Mijn heiligdom. En u
zult nog meer grote gruweldaden zien.
“Terwijl Jeremia voortging met getuigen in het land van Juda, werd
de profeet Ezechiël onder de ballingen in Babel geroepen om hen te
waarschuwen en te vertroosten, alsook het woord van de Here dat
door Jeremia gesproken was, te bevestigen, In de jaren die nog restten
van Sedekia’s regering maakte Ezechiël heel duidelijk hoe dwaas het
was te vertrouwen op de valse voorspellingen van hen die maakten
dat de ballingen hoopten op een spoedige terugkeer naar Jeruzalem.
Hij kreeg eveneens opdracht om door middel van een aantal symbolen
en ernstige boodschappen de belegering en volkomen vernietiging
van Jeruzalem te voorzeggen.” –Profeten en koningen, blz. 270.
MAANDAG

2.

Wat was er in de muur gekerfd? Wie bogen – behalve de leiders
van Israël – nog meer voor de afgoden en aanbaden ze? Ezechiël
8:9-12.
Ezechiël 8:9-12 Toen zei Hij tegen mij: Ga naar binnen en zie de
boosaardige gruweldaden die zij hier doen. Ik ging naar binnen en
ik zag, en zie, alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke
dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël, helemaal in het
rond in de muur gegrift. En zeventig mannen uit de oudsten van het
huis van Israël stonden ervoor, terwijl Jaäzanja, de zoon van Safan,
in hun midden stond, ieder met zijn wierookvat in zijn hand, terwijl
een geurige wolk van reukwerk opsteeg. Daarop zei Hij tegen mij:
Hebt u gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van Israël
in de duisternis doen, ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich
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bevindt? Want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft
het land verlaten.
“In het zesde jaar van Sedekia’s regering openbaarde de Here in een
visioen aan Ezechiël enkele van de gruwelen die in Jeruzalem
werden bedreven, zelfs binnen de poort van het huis des Heren, in
de binnenste voorhof. De vertrekken met de beelden, de afgoden,
kruipend gedierte en beesten – en van al de afgoden van het huis
Israëls (Ezechiël 8:10), – dit alles ging in snelle opeenvolging aan
de verbaasde blik van de profeet voorbij.
Zij die de geestelijke leiders van het volk hadden moeten zijn, ‘de
oudsten van het huis Israëls’, ten getale van zeventig, offerden
wierook voor de afgodische voorstellingen in de verborgen vertrekken
van de tempelvoorhof. ‘De Here ziet ons niet’, zeiden de mannen van
Juda geruststellend, terwijl ze met hun heidense gebruiken bezig
waren, ‘de Here heeft het land verlaten’ (Ezechiël 8:11, 12), voegden
ze er lasterlijk aan toe.” –Profeten en koningen, blz. 270, 271.
DINSDAG

De zon werd aanbeden
3.

Wat deden vrouwen bij de ingang van het gebouw? Wat deden
mannen op de binnenplaats? Hoe was het mogelijk dat de geestelijke toestand van Gods uitverkoren volk zo achteruitging?
Ezechiël 8:13-16.
Ezechiël 8:13-16 Verder zei Hij tegen mij: U zult nog meer grote
gruweldaden zien die zij doen. Toen bracht Hij mij bij de ingang van
de poort van het huis van de HEERE die aan de noordkant is, en zie,
daar zaten vrouwen die de Tammuz beweenden. Hij zei tegen mij:
Hebt u het gezien, mensenkind? U zult, opnieuw, nog grotere gruweldaden zien dan deze. Daarop bracht Hij mij naar de binnenste
voorhof van het huis van de HEERE. En zie, bij de deur van de tempel
van de HEERE, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich
ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van de
HEERE en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar
het oosten, voor de zon.
“En nu vroeg het heerlijk Wezen, dat bij Ezechiël was tijdens dit
verbazingwekkend visioen van goddeloosheid in het heiligdom van
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Juda, aan de profeet: ‘Hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het voor
het huis van Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die zij hier
bedrijven, dat zij ook het land met geweld vullen en Mij telkens weer
krenken? En zie, zij houden een wijnrank bij hun neus. Daarom zal Ik
in grimmigheid met hen handelen, Ik zal niet ontzien en geen deernis
hebben. Al roepen zij met luider stem aan mijn oren, toch zal Ik naar
hen niet horen.’ (Ezechiël 8:17, 18)” –Profeten en koningen, blz. 271.
WOENSDAG

4.

Wat vertrok er vanwege zo’n ontheiliging van de tempel? Hoe
zou het dan mogelijk zijn dat Gods zegeningen tot de mensen
komen? Hoe kan dit verband houden met de wekelijkse diensten
van de gemeente van vandaag de dag? Ezechiël 9:3; 10:4, 18, 19.
Ezechiël 9:3; 10:4, 18, 19 De heerlijkheid van de God van Israël
verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de
drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed
was, Die de schrijverskoker aan Zijn middel had. [...] Toen verhief
de heerlijkheid van de HEERE zich van boven de cherub naar de
drempel van het huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk en
de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van de
HEERE. [...] Toen ging de heerlijkheid van de HEERE weg, van
boven de drempel van het huis, en bleef boven de cherubs staan. En
de cherubs hieven hun vleugels op, en verhieven zich voor mijn ogen
bij hun vertrek van de aarde, en de wielen tegelijk met hen. Ieder
stond stil bij de ingang van de Oostpoort van het huis van de
HEERE, met de heerlijkheid van de God van Israël van bovenaf
boven hen.
“De mens kan de waarschuwingen die God hem in Zijn genade
zendt niet ongestraft verwerpen. In de tijd van Noach werd er een
boodschap uit de hemel naar de aarde gezonden. De redding van de
mensen hing af van de manier waarop zij op die boodschap
reageerden. Toen ze die waarschuwingsboodschap hadden verworpen, werd Gods Geest van hen weggenomen en verdronken ze in het
water van de zondvloed. In de tijd van Abraham wilde God niet
langer pleiten met de schuldige inwoners van Sodom, en allen – met
uitzondering van Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters – werden
verteerd door het vuur dat uit de hemel kwam. Zo was het ook in de
tijd van Christus.
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Gods Zoon sprak tot de ongelovige Joden van Zijn tijd: ‘Zie uw huis
wordt aan u overgelaten.’ (Matthéüs 23:38). Dezelfde oneindige
Macht zei met betrekking tot degenen die in de eindtijd zouden
leven en ‘de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben’: ‘Daarom
zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven,
opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd
hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.’
(2 Thessalonicensen 2:10-12). Wanneer ze de leer van Zijn Woord
verwerpen, trekt Hij Zijn Geest terug en geeft hen over aan de
dwalingen die zij liefhebben.” –De grote strijd, blz. 402.
DONDERDAG

De ark verwijderd uit de tempel
5.

Wat gebeurde er met de ark van het verbond toen Jeruzalem en
de tempel in de handen van de Babyloniërs vielen? Wat was er
in het heilige der heiligen toen de tempel werd herbouwd?
Jeremia 3:16.
Jeremia 3:16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich
vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE,
dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de
HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer
aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw
gemaakt worden.
“Vanwege Israëls overtreding van de geboden van God en hun slechte
daden, liet God hen in gevangenschap gaan, om hen te vernederen en
te straffen. Voordat de tempel werd verwoest, maakte God aan enkele
van Zijn trouwe dienaren het lot bekend van de tempel, die de trots
van Israël was, en die zij met afgoderij beschouwden, terwijl zij tegen
God zondigden. Hij openbaarde hun ook de ballingschap van Israël.
Deze rechtvaardige mannen verwijderden vlak voor de verwoesting
van de tempel de heilige ark die de stenen tafels bevatte, en verborgen
deze met rouw en verdriet in een grot waar ze verborgen moest
worden voor het volk van Israël vanwege hun zonden, en zou nooit
meer aan hen worden teruggegeven. Die heilige ark is nog steeds
verborgen. Het is nooit gestoord sinds het verborgen werd.” –The
Story of Redemption, blz. 195.
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“Deze kostbare wet werd gelegd in de ark van het verbond en bevindt
zich daar nog steeds, veilig voor het mensdom verborgen. Maar op
Gods bestemde tijd zal Hij deze stenen tafelen weer tevoorschijn
brengen als een getuigenis tegen de hele wereld voor de ongehoorzaamheid tegenover Zijn geboden, en tegen de afgodische eredienst
van een namaak sabbat (MS 122, 1901).” –Bijbelkommentaar, blz. 48.
VRIJDAG

6.

Wat gebeurde er in 586 v. Chr. met de glorieuze tempel die Salomo
had gebouwd? Wat leren we van het feit dat zo’n prachtig,
gezegend gebouw in complete verwoesting eindigde? 2 Kronieken
36:17-19.
2 Kronieken 36:17-19 Toen deed Hij de koning van de Chaldeeën
tegen hen optrekken, die hun jongemannen in het huis van hun
heiligdom met het zwaard doodde. Hij spaarde de jongemannen, de
meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn
hand. Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine,
de schatten van het huis van de HEERE en de schatten van de
koning en zijn vorsten: dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af.
Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat
alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht.
“Nadat de Hebreeën zich in Kanaän hadden gevestigd, werd de tabernakel vervangen door de tempel van Salomo, waarin dezelfde verhoudingen waren behouden. De tempel was op dezelfde manier ingericht,
maar kon niet verplaatst worden en was ook groter. Het heiligdom
heeft in deze vorm bestaan tot 70 na Chr., behalve toen het in puin lag
in Daniëls tijd.” –De grote strijd, blz. 387.
“Het feit dat zij, de aanbidders van Jehova, gevangenen in Babylon
waren; dat de vaten van het huis Gods geplaatst waren in de tempel
der goden van Babylon; dat de koning van Israël zelf een gevangene
was in de handen der Babyloniërs, werd met veel bluf door de overwinnaars vermeld als bewijs dat hun godsdienst en gewoonten
verheven waren boven de godsdienst en de gewoonten der Hebreeën.
Onder zulke omstandigheden, juist door de vernederingen die Israëls
afdwaling van Zijn geboden had bewerkstelligd, gaf God aan Babylon
het bewijs van Zijn oppermacht, van de heiligheid van Zijn wetten en
van het zekere gevolg van gehoorzaamheid. En dit getuigenis gaf Hij,
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zoals dat alleen gegeven kon worden door hen die hun trouw niet
verzaakten.” –Karaktervorming, blz. 54.
SABBAT

Gods bevel om Zijn huis te herbouwen
7.

Wie gebruikte de Heer om de tempel te herbouwen? Hoe is ieder
kind van God ook verantwoordelijk voor het bouwen van heilige
huizen voor Hem op verschillende plaatsen? 2 Kronieken 36:23;
Ezra 1:3; 5:1; 6:14, eerste gedeelte.
2 Kronieken 36:23 Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle
koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel,
aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis
voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u
ook maar tot al Zijn volk behoort – de HEERE, zijn God, zij met hem
en laat hij optrekken.
Ezra 1:3; 5:1; 6:14a Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk
behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem,
dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van
Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont. [...] De
profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo,
profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de
Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. [...] En de
oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder
de profetie van Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. …
“Ze zagen voldoende om daarvoor God te loven. Ze zagen dat de Here
hen had bezocht, nadat Hij hen verstrooid had wegens hun ondankbaarheid en ontrouw aan Zijn geboden. Hij had het hart van Cyrus
bewogen om hen, die aangewezen waren om Zijn huis te herbouwen,
te helpen. Maar zij, die licht ontmoedigd werden, wandelden niet door
geloof. Zij koesterden ontmoedigende gedachten, die geen reuk ten
leven waren voor het doen van goede werken (MS 116, 1897).”
–Bijbelkommentaar, blz. 161.
“Dit was een tijd van wonderlijke gelegenheden voor de Joden. De
voornaamste krachten van de hemel werkten aan de harten van koningen, en het volk van God moest alles doen om het besluit van Kores ten
uitvoer te brengen.
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Ze hadden alles moeten doen om de tempel en zijn diensten te herstellen en zich weer te vestigen in hun eigen huizen. Maar op de dag
van Gods heerkracht toonden velen zich onwillig. De tegenstand
van hun vijanden was groot en hardnekkig, en geleidelijk verloren
de bouwlieden de moed.” –Profeten en koningen, blz. 349.
8.

Wie waren aanwezig toen het fundament voor de herbouwde
tempel van de Heer werd gelegd? Hoe kunt u een van de bouwers
van Gods ‘huis’ zijn? Ezra 3:8-11; 6:14, laatste gedeelte, 15.
Ezra 3:8-11; 6:14b, 15 In het tweede jaar na hun komst naar het huis
van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, de
zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van
hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Zij stelden de
Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op
het werk aan het huis van de HEERE. Toen trad Jesua aan, met zijn
zonen en zijn broeders, en Kadmiël met zijn zonen, de nakomelingen
van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk
deden in het huis van God, en ook de zonen van Henadad, hun zonen
en hun broeders, de Levieten. En de bouwers legden de fundering van
de tempel van de HEERE, en men stelde de priesters op, gekleed in
ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen
van Asaf, met de cimbalen, om de HEERE te prijzen, naar de
richtlijnen van David, de koning van Israël. Zij zongen in beurtzang
bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat
Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk
hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de
fundering voor het huis van de HEERE gelegd was. [...] … Ze
bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van
Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en
Arthahsasta, de koning van Perzië. En dit huis werd voltooid op de
derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van
koning Darius.
“Het huis dat herbouwd zou worden, was het onderwerp geweest
van veel voorzeggingen aangaande Gods zegeningen die Hij Sion
wilde bewijzen, en allen die bij de steenlegging aanwezig waren,
zouden van ganser harte moeten hebben ingestemd bij deze gelegenheid.” –Profeten en koningen, blz. 343.
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“Het spreekt vanzelf dat deze lof en dank volkomen gepast was. Het
huis waarop hun ogen rustten, was voldoende aanleiding voor de Here
om telkens weer Zijn Woord te doen horen om de bouwers te bemoedigen. De Here geeft Zijn dienstknechten woorden om te spreken;
en allen zouden deze dankbaarheid ... hebben moeten uiten toen ze
zagen dat de fundamenten van het huis ... werden gelegd.”
–Bijbelkommentaar, blz. 160, 161.
Opgebouwd als een geestelijk huis
“En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de
mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u
ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een
heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik
leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden.” 1 Petrus 2:4-6.
_____

Leest u alstublieft het zendingsbericht
van de universiteit in Guatemala op blz. 40.

18e Les

Sabbat 29 oktober 2022
Sabbatbegin 18.19 u.  18.17 u.

Het heiligdom op grove wijze niet gerespecteerd
“… Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de
verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als
het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij:
Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom
in rechten hersteld worden.” Daniël 8:13, 14.
“Geëerd door mensen met de verantwoordelijke taak om te besturen en met
de geheimen van grote wereldrijken, werd Daniël eveneens door God
geëerd als Zijn vertegenwoordiger, en kreeg hij vele openbaringen aangaande de toekomst. Zijn wonderbare profetieën, zoals deze staan vermeld
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in de hoofdstukken zeven tot twaalf van het boek dat zijn naam draagt,
werden zelfs niet geheel door de profeet begrepen; maar eer zijn levenswerk werd afgesloten, kreeg hij de blijde belofte dat hij in de eindtijd – in
de laatste dagen van de wereldgeschiedenis – zou opstaan.
Het werd hem niet vergund alles te begrijpen wat God aangaande het
goddelijk plan had geopenbaard. ‘Houd de woorden verborgen, en verzegel het boek’, werd hem betreffende zijn profetische geschriften geboden;
ze zouden verzegeld blijven ‘tot de eindtijd.’ ” –Profeten en koningen,
blz. 335.
ZONDAG

1.

Welke kracht zou opkomen en uitbreiden? Wat voor soort
kracht zou dat volgens de profetie zijn, en wanneer zou het
ontstaan? Daniël 8:9, 23.
Daniël 8:9, 23 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn,
die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten
toe en naar het Sieraadland toe. [...] Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er
een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken.
“Een derde macht doet hier zijn intrede in de profetie. De verklaring
die de engel aangaande dit symbool aan Daniël geeft, is niet in zo’n
directe taal gesteld als die aangaande Medo-Perzië en Griekenland.
[...] Dat de kleine horen niet op Antiochus doelt, is dus gemakkelijk te
bewijzen. Wij kunnen even gemakkelijk aantonen dat Rome er wel
door afgebeeld wordt. [...] Rome beantwoordt aan alle bijzonderheden
van de profetie. Geen andere macht voldoet aan deze beschrijving.
Daarom wordt Rome en geen andere macht bedoeld.” –Uriah Smith,
Gedachten over het boek Daniël, blz. 158, 163, 165, 166. [zie ook:
Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de
Openbaring, blz. 135, 137, 139].

MAANDAG

De kleine hoorn
2.
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Hoe zou deze kleine horen handelen tegen Gods volk, de Vorst
en het heiligdom? Daniël 8:10-12.

Daniël 8:10-12 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van
dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde
vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van
dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en
Zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven
vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij
wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.
“De kleine horen werd groot tot aan het heir van de hemel; ‘en hij
wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde
neder.’ Rome deed dit ook. In deze uitdrukking worden twee figuren
voorgesteld, ‘het heir’ en ‘de sterren’. Wanneer gebruikt in symbolische zin aangaande gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden, refereren deze figuren altijd naar Gods volk en hun leiders.
In vers 13 van dit hoofdstuk lezen we dat zowel het heiligdom als het
heir met voeten zal worden getreden. Hier wordt ongetwijfeld
verwezen naar Gods volk en de plaats van hun aanbidding. De sterren
zouden natuurlijk de leiders van het werk van God voorstellen. Deze
gedachte wordt verder aangegeven in een van de toepassingen van
Openbaring 12:4 waar we lezen dat de grote rode draak, een symbool
van Rome, een derde deel van de sterren op de grond wierp.
De kleine horen maakte zich groot tegen de Vorst van het heir. Alleen
Rome heeft dit gedaan. In de uitlegging van vers 25 wordt gezegd, dat
de kleine horen zal optreden tegen de Vorst der vorsten. Duidelijk
wordt hier gezinspeeld op de kruisdood van onze Here onder de
rechtsbevoegdheid van de Romeinen.” –Uriah Smith, The Prophecies
of Daniel and the Revelation, blz. 159. [zie ook: Uriah Smith,
Gedachten over het boek Daniël, blz. 164; Uriah Smith, Gedachten
Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 138].
DINSDAG

3.

Wat vroeg de ene engel aan de andere? Betekent deze vraag dat
het afschuwelijke werk van de kleine hoorn van korte duur zou
zijn? Daniël 8:13.
Daniël 8:13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei
tegen de ongenoemde die sprak: Hoelang zal het visioen van het
steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden,
en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven
worden om vertrapt te worden?
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“Met deze twee verzen [13 en 14] van Daniël 8 wordt het visioen
eigenlijk afgesloten. Zij brengen het enige overgebleven punt naar
voren dat van alle andere natuurlijk het meest boeiend zou zijn voor
de profeet en de gemeente, namelijk de tijdsduur dat de verwoestende machten, die eerder naar voren gebracht werden, zouden
voortduren. Hoe lang zullen zij doorgaan met hun onderdrukking
van Gods volk? Als hij de tijd had gekregen, had Daniël deze vraag
misschien zelf gesteld, maar God anticipeert altijd op onze verlangens en beantwoordt ze soms voordat we ze vragen.” –Uriah Smith,
The Prophecies of Daniel and the Revelation, blz. 162. [zie ook:
Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 166; Uriah
Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de
Openbaring, blz. 140].
WOENSDAG

Een profetie van lange duur
4.

Wat was de reactie van de andere engel? Hoe lang zou het duren
voordat de reiniging van het heiligdom zou plaatsvinden? Zijn
dit letterlijke of profetische dagen? Daniël 8:14.1
Daniël 8:14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd
avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld
worden.
“ ‘Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het
heiligdom in rechte staat hersteld worden.’ Miller paste zijn regel dat
de Bijbel zichzelf uitlegt toe en stelde vast dat één dag in een
symbolische profetie gelijkstaat met één jaar in werkelijkheid. (Numeri
14:34; Ezechiël 4:6). Hij kwam tot de conclusie dat de periode van de
2300 profetische dagen of evenveel letterlijke jaren veel verder reikte
dan het einde van de oudtestamentische bedeling en dat die periode
dus ook niet doelde op het heiligdom van het Oude Testament.” –De
grote strijd, blz. 305.

Noot van de vertaler: Vergelijk ‘King James vertaling’ en ‘Petrus
Canisius-vertaling’: “… Dan zal het heiligdom gereinigd worden.”]
1
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“Gods volk moet nu het oog gericht houden op het hemels heiligdom,
waar het sluitingswerk van onze Hogepriester in het onderzoekend
oordeel plaatsvindt en waar Hij als Middelaar voor Zijn volk optreedt.
Review and Herald, 27 november 1883.” –Schetsen uit het leven van
Ellen White, blz. 255.
DONDERDAG

5.

Begreep Daniël het visioen dat hij had gekregen? Naar welke
tijd verwijst het visioen volgens de uitleg van de engel? Daniël
8:15-17.
Daniël 8:15-17 Het gebeurde, toen ik het visioen zag – ik, Daniël – dat
ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het
uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een Mens tussen
de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het
visioen begrijpen! Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen
hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht
ter aarde. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen
betrekking heeft op de tijd van het einde.
“We gaan nu over tot de uitlegging van het visioen. We hebben het al
eens gehad over Daniëls verlangen om deze dingen te begrijpen. Hij
zocht naar de betekenis. Meteen stond er voor de profeet iemand die
eruitzag als een man. Daniël hoorde de stem van een mens, dat wil
zeggen, de stem van een engel die als een mens spreekt. Het bevel
werd gegeven om Daniël het visioen te doen begrijpen. Het was gericht aan Gabriël, een naam die ‘de kracht van God’ of ‘man van God’
betekent. Hij vervolgt zijn onderricht aan Daniël in hoofdstuk 9.”
–Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, blz. 187.
[zie ook: Uriah Smith, Gedachten over het boek Daniël, blz. 191;
Uriah Smith, Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de
Openbaring, blz. 159].

VRIJDAG

6.

Wat herhaalde de engel? Waarom is het dan niet mogelijk om
het visioen toe te passen op het Griekse rijk en zijn tijd? Daniël
8:23, 18, 19.
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Daniël 8:23, 18, 19 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de
afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze
koning opstaan, bedreven in slinkse streken. [...] Terwijl hij met mij
sprak, viel ik in een diepe slaap, met mijn gezicht op de grond. Toen
raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan
had. En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het
einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd
zal het einde er zijn.
“Deze macht treedt tevoorschijn als opvolger van het in vier delen
verdeelde rijk van de geitebok, tegen het einde van het Griekse
bewind. Hier is vanzelfsprekend sprake van dezelfde macht, die in
vers 9 gesymboliseerd wordt door de kleine horen. Indien dit ook op
Rome wordt toegepast, zoals beschreven in de opmerkingen over vers
9, dan is alles duidelijk en in overeenstemming.” –Uriah Smith,
Gedachten over het boek Daniël, blz. 194; Uriah Smith, Gedachten
Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 161].
SABBAT

De geprofeteerde macht
7.

Wat zou Gods volk lijden onder de ijzeren heerschappij? Zelfs
tegen wie zou deze macht ingaan? Welke wereldmacht vervulde
deze profetie? Daniël 8:24-26; Lukas 2:1, 6, 7; 3:1, 2.
Daniël 8:24-26 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen
kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem
gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook
het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn
hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der
vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken
worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat
gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want
er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.
Lukas 2:1, 6, 7; 3:1, 2 En het geschiedde in die dagen dat er een
gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven
moest worden. [...] En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de
dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. [...] In het
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vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius
Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea,
zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land
Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de
hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot
Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.
“Boven alle andere machten heeft Rome zich onderscheiden voor
een politiek van sluwheid, waarmee het de naties onder zijn controle
bracht. Dit geldt zowel voor het heidense als het pauselijke Rome.
Dus door vrede vernietigde het velen. Ten slotte kwam Rome in de
persoon van een van zijn gouverneurs in opstand tegen de Vorst der
vorsten, door het doodvonnis aan Jezus Christus te geven. ‘Maar
zonder mensenhand zal hij gebroken worden.’ Dit komt overeen met
de profetie van Daniël 2:34, waar de steen ‘afgehouwen ... zonder
handen’ alle aardse machten vernietigt…. ‘Het visioen van de
avonden en morgens’ verwijst naar de periode van 2300 dagen. Met
het oog op de lange periode van onderdrukking en de rampen die
over zijn volk zouden komen, viel Daniël flauw en werd hij
bepaalde dagen ziek. Hij was verbaasd over het visioen, maar
begreep het niet.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the
Revelation, blz. 190, 191. [Zie ook: Uriah Smith, Gedachten over
het boek Daniël, blz. 195, 196; Uriah Smith, Gedachten Critisch en
Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 162].
Alleen datgene wat Zijn karakter weerspiegelt, kan standhouden
“Uit de opkomst en ondergang van volken, zoals dit wordt geschilderd in
de boeken Daniël en De Openbaring moeten we leren hoe waardeloos
uiterlijke en wereldse heerlijkheid is. Hoe volledig is Babel, met al haar
pracht en praal – een pracht zoals onze wereld sedertdien niet meer heeft
gezien – een pracht en heerlijkheid die voor de mensen uit die tijd zo
blijvend was – van het toneel verdwenen! Het is vergaan ‘als een bloem
in het gras.’ (Jakobus 1:10)
Zo zijn ook Medo-Perzië en de wereldrijken Griekenland en Rome
verdwenen.
Zo vergaat alles wat niet gegrond is in God. Alleen wat samengaat met
Zijn plannen, en wat Zijn karakter openbaart, blijft bestaan. Zijn
beginselen zijn de enige vaste beginselen die onze wereld kent.”
–Profeten en koningen, blz. 336.
–––––
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Zendingsbericht van
de universiteit in Guatemala
Voorlezen op Sabbat 29 oktober 2022
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 5 november 2022 worden ingezameld
“Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de
heiligen is inzicht.” Spreuken 9:10.
Het Scientific College of Computer Studies is een van de educatieve centra
over de hele wereld die steun heeft gekregen van de Generale Conferentie.
Het college is gevestigd in de stad Coatepeque in het zuiden van Guatemala,
dertig minuten van de Mexicaanse grens. De school is opgericht, geautoriseerd en geëxploiteerd onder het departementale directoraat van het
Ministerie van Onderwijs van Guatemala onder resolutie nr. 156-9, gedateerd
6 oktober 1995. Dit is een onderwijsinstelling die drie studieniveaus biedt:
volledig primair, basis en gediversifieerd. Het voldoen aan de eisen voor deze
drie niveaus maakt dit college tot een pre-universitaire school. Het behoort tot
het International Zendingsgenootschap, Gemeente van Zevende-dags
Adventisten, Reformatiebeweging, Guatemalteeks veld en de Generale
Conferentie als mede-eigenaars van de school en faciliteiten.
Volgens het masterplan voor de onderwijsniveaus hebben we nu de kans om
het proces te beginnen voor het openen van een universiteit, volgens Gods
plan zoals beschreven in Hoe leid ik mijn kind, blz. 363: “Kerkscholen
moeten opgericht worden voor de kinderen in de steden en in verband met
deze scholen moeten voorzieningen worden getroffen voor het instellen van
hogere studierichtingen, waar vraag naar is.”
Vandaag hebben we de kans om verder te gaan met dit project, en we bidden
dat we met Gods leiding kunnen voldoen aan de procedures voor het
bevorderen van hoger onderwijs en dat we zeer binnenkort een universiteit
hebben die bij de gemeente hoort. Hierdoor krijgen veel van onze jongeren
de kans om hun vervolgstudie af te ronden.
Tot nu toe hebben we interviews gehad met leden van de Hoge Raad van
Rectoren van Particuliere Universiteiten, die de richtlijnen hebben verstrekt
voor de faciliteiten, waarvan er al zes modules zijn afgerond. Een vereiste
om als universiteit te worden erkend, is dat we de bouw van de twee
modules voor het tweede niveau hebben voltooid, waarna we acht modules
hebben gebouwd (vier voor het eerste niveau en vier voor het tweede
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niveau). Dankzij de steun van de Generale Conferentie zijn we met een
dergelijke constructie begonnen en hebben we daarmee aan de eis voldaan.
Tegelijkertijd is er een groep professionele broeders en zusters die aan het
curriculum werkt, zodat we over alle documenten zullen beschikken die zijn
gevraagd door de Hoge Raad van Rectoren van Particuliere Universiteiten,
die zal beslissen over de goedkeuring van de exploitatie van de universiteit.
Het plan is dat de universiteit wordt goedgekeurd voor persoonlijk onderwijs onder de Faculteit der Geesteswetenschappen en tegelijkertijd een
virtueel leersysteem gaat gebruiken, zodat de broeders en zusters in andere
landen virtuele toegang tot de school hebben.
Daarom doen we een beroep op al onze dierbare broeders, zusters, vrienden
en supporters van over de hele wereld: Lever alstublieft een financiële bijdrage, overeenkomstig de zegeningen die u van God hebt ontvangen, zodat
dit project van de Scientific University in the Americas werkelijkheid kan
worden. Wij geloven dat God in middelen zal blijven voorzien door de
vrijgevigheid van Zijn kinderen, die willen dat de onderwijsinstellingen van
de gemeente een middel zijn om het evangelie te prediken, zodat veel
mensen tot kennis van de waarheid zullen komen. God zegene u.
–br. Danilo L. Monterroso
Leider Latijns-Amerikaanse Divisie

De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor
de universiteit in Guatemala
Dat God uw gulle gaven mag zegenen!
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Sabbat 5 november 2022
Sabbatbegin 17.06 u.  17.05 u.

De profetie van de reiniging van het heiligdom
“Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige
heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed
eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een
eeuwige verlossing teweeggebracht.” Hebreeën 9:11, 12.
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“In de tijd van de aartsvaders vormden de offerdiensten, verbonden aan
de aanbidding van God, een gedurige herinnering aan de komst van de
Zaligmaker; dit was ook het geval met heel de tempeldienst tijdens Israëls
geschiedenis. [...] De offeranden en gaven van de Mozaïsche eredienst
wezen steeds naar een betere dienst, de hemelse. Het aardse heiligdom
was ‘een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd’, waar gaven en offers
werden gebracht; de beide afdelingen waren afbeeldingen van de hemelse
dingen’; want Christus, onze grote Hogepriester, doet nu dienst ‘in het
heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een
mens.’ (Hebreeën 9:9, 23; 8:2)” –Profeten en koningen, blz. 420, 421.
ZONDAG

De profetische sleutel
1.

Wat staat in de profetieën gelijk aan één dag in werkelijke tijd?
Dus, hoeveel jaar zijn 2300 profetische dagen? Numeri 13:25;
14:34; Ezechiël 4:6; Lukas 13:32, 33.
Numeri 13:25; 14:34 Daarna keerden zij terug van het verkennen
van het land, na verloop van veertig dagen. [...] Overeenkomstig het
aantal dagen dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke
dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang,
en u zult van Mij tegenstand ondervinden.
Ezechiël 4:6 Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw
rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid
van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op.
Lukas 13:32, 33 En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie,
Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en
op de derde dag word Ik voleindigd. Intussen moet Ik heden en
morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een
profeet omkomt buiten Jeruzalem.
“Miller paste zijn regel dat de Bijbel zichzelf uitlegt toe en stelde vast
dat één dag in een symbolische profetie gelijkstaat met één jaar in
werkelijkheid. (Numeri 14:34; Ezechiël 4:6). Hij kwam tot de conclusie dat de periode van de 2300 profetische dagen of evenveel
letterlijke jaren veel verder reikte dan het einde van de oudtestamentische bedeling en dat die periode dus ook niet doelde op het
heiligdom van het Oude Testament.” –De grote strijd, blz. 305.
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MAANDAG

2.

Welke periode omvatten de 2300 profetische dagen? Hoeveel
letterlijke jaren worden vertegenwoordigd door de 70
profetische weken? Daniël 9:24.
Daniël 9:24 [SV77] Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over
uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te
verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een
eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en de
profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.
“ ‘Zeventig weken’, had de engel gezegd, ‘zijn bepaald over uw
volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde
af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige
gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets
allerheiligst te zalven.’ (Daniël 9:24) In de profetie wordt een dag
genomen voor een jaar. [zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6] De
zeventig weken, of vierhonderd negentig dagen, stellen vierhonderd
negentig jaren voor.” –Profeten en koningen, blz. 427.

DINSDAG

Het begin van de 2300 profetische dagen
3.

Als we het begin van deze profetische weken kennen, welk ander
begin zullen we dan ontdekken? Daniël 9:25.
Daniël 9:25 [SV77] Weet dan, en versta: van dat het woord uitging,
om te doen weerkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messías,
de Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en
de grachten zullen weer gebouwd worden, doch in benauwdheid der
tijden.
“Het beginpunt van deze periode is gegeven: ‘Weet dan en versta:
vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen
en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en
tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven’ – of
negenenzestig weken, dat is vierhonderd drieëntachtig jaar. (Numeri
14:34; Ezechiël 4:6; Daniël 9:25) Het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, zoals dit is gegeven door het besluit van
Artaxerxes Longimanus, trad in het najaar van 457 vóór Christus in
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werking. (Zie Ezra 6:14, 7:1, 9) Van deze tijd gerekend reiken vierhonderd drieëntachtig jaar tot de herfst van het jaar 27. Volgens de
profetie zou deze periode reiken tot de Messias, de Gezalfde. In het
jaar 27 ontving Jezus bij Zijn doop de zalving van de Heilige Geest en
begon korte tijd later met Zijn werk. Toen werd de boodschap
gepredikt. ‘De tijd is vervuld.’ (Markus 1:15)” –Profeten en koningen,
blz. 427, 428.
WOENSDAG

4.

Welk decreet vaardigde koning Artaxerxes uit met betrekking
tot de terugkeer van de Hebreeën naar Jeruzalem om de tempel
te herbouwen en de diensten in Jeruzalem te herstellen?
Wanneer heeft hij dit decreet uitgevaardigd? Wat was volgens
onze berekening de datum van dit decreet? Ezra 7:11-26, 7, 8.
Ezra 7:11-26, 7, 8 Dit is het afschrift van de brief die koning
Arthahsasta had meegegeven aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde, een schriftgeleerde bedreven in de woorden van de geboden
van de HEERE, en van Zijn verordeningen voor Israël. Arthahsasta,
koning der koningen, aan de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet van de God van de hemel, volkomen vrede, en op dit
tijdstip. Door mij wordt bevel gegeven dat iedereen in mijn koninkrijk
van het volk Israël, ook priesters en Levieten, die vrijwillig naar
Jeruzalem wenst te gaan, met u mee mag gaan. Aangezien u vanwege
de koning en zijn zeven raadsheren bent gezonden om onderzoek te
doen in Judea en in Jeruzalem naar de wet van uw God, waarover u
beschikt, en om het zilver en goud daarheen te brengen dat de koning
en zijn raadsheren vrijwillig gegeven hebben aan de God van Israël,
Wiens woning in Jeruzalem is, en ook al het zilver en goud te brengen
dat u kunt vinden in het hele gewest van Babel, mét de vrijwillige
gaven van het volk en de priesters, die vrijwillig geven voor het huis
van hun God in Jeruzalem – daarom moet u voor dat geld zorgvuldig
runderen, rammen en lammeren kopen met hun graanoffers en drankoffers, en die offeren op het altaar van het huis van uw God in
Jeruzalem. U mag met het overige zilver en goud doen wat u en uw
broeders goeddunkt te doen, overeenkomstig de wil van uw God. En
de voorwerpen die u gegeven zijn voor de dienst van het huis van uw
God, lever die af voor de God van Jeruzalem. Het overige dat nodig is
voor het huis van uw God, dat te uwen laste zou komen om te betalen,
kunt u betalen uit het schathuis van de koning. Door mij, mij koning
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Arthahsasta, wordt bevel gegeven aan alle schatbewaarders aan de
overzijde van de Eufraat, dat alles zorgvuldig gedaan moet worden
wat de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet van de
God van de hemel, van u vraagt, tot honderd talent zilver, tot honderd
kor tarwe, tot honderd bat wijn, tot honderd bat olie; voor zout is er
geen voorschrift nodig. Al wat voortvloeit uit het bevel van de God
van de hemel, moet nauwgezet gedaan worden voor het huis van de
God van de hemel, opdat er geen grote toorn zal zijn over het
koninkrijk van de koning en zijn zonen. Wij geven u ook te kennen met
betrekking tot alle priesters en Levieten, zangers, poortwachters,
tempeldienaren en dienaren van het huis van deze God, dat het niet
toegestaan is hun belasting, heffingen of tol op te leggen. En u, Ezra,
overeenkomstig de wijsheid van uw God, die u gegeven is, stel
rechters en gerechtsdienaren aan, die over het hele volk aan de overzijde van de Eufraat recht moeten spreken, over allen die de wetten
van uw God kennen. En aan wie ze niet kent, moet u ze bekendmaken.
En al wie de wet van uw God en de wet van de koning niet houdt, laat
aan hem zorgvuldig recht worden gedaan, of ter dood, of ter verbanning, of tot verbeurdverklaring van zijn bezit, of tot gevangenschap.
“Dit decreet kunnen we in het zevende hoofdstuk van Ezra, vers 12-26,
vinden. De volledige tekst werd door Artaxerxes (Artachsasta), koning
van Perzië, afgekondigd in 457 v. Chr. Maar in Ezra 6:14 lezen wij dat
de bouw voltooid werd ‘volgens het bevel van Kores, Darius en
Artachsasta, koning van Perzië’. Deze drie koningen brachten door
hun afkondiging, bevestiging en aanvulling het bevel tot de volmaaktheid die nodig was om het begin van de profetie van de twee
duizend driehonderd avonden en morgens aan te duiden. Als men 457
v. Chr. als uitgangspunt voor de berekening aanneemt, kan men
vaststellen dat elk detail in verband met de zeventig weken in vervulling is gegaan.
‘Vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen
en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en
twee en zestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven’: in
totaal dus negenenzestig weken of 483 jaar. Het decreet van
Artaxerxes werd van kracht in de herfst van 457 v. Chr. Vanaf deze
datum gerekend reiken de 483 jaar tot de herfst van 27 na Chr. Op dat
ogenblik ging deze profetie in vervulling. Het woord Messias betekent ‘de Gezalfde’. In de herfst van 27 na Chr. werd Jezus door
Johannes gedoopt en werd Hij door de Heilige Geest gezalfd. De
apostel Petrus zegt dat ‘God Hem met de Heilige Geest en met kracht
45

heeft gezalfd’ (Handelingen 10:38). Christus verklaarde Zelf: ‘De
geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan
armen het evangelie te brengen’ (Lukas 4:18). Na Zijn doop ging
Jezus naar Galilea ‘om het evangelie Gods te prediken, [en Hij zeide]:
De tijd is vervuld’. (Markus 1:14, 15)” –De grote strijd, blz. 306, 307.
DONDERDAG

Het einde van de 2300 profetische dagen
5.

We weten dat de begindatum van de 70 weken en de 2300 dagen
in het jaar 457 voor Christus was. In welk jaar eindigt de profetie
van 2300 profetische dagen?
“De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen.
Het leed dan ook niet de minste twijfel dat de zeventig weken in 457
v. Chr. begonnen en in 34 na Chr. eindigden. Het is dan niet moeilijk te bepalen wanneer ‘de tweeduizend driehonderd avonden en
morgens’ eindigden. De zeventig weken of 490 dagen waren afgesneden van het grotere stuk van de 2300 dagen. Er bleven dus nog
1810 dagen over. Als men bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt men
in 1844. Volgens de engel zou bij het verstrijken van deze periode
‘het heiligdom in rechte staat hersteld worden’. Zo was het tijdstip
van de reiniging van het heiligdom, dat naar men algemeen aannam
bij de wederkomst van Christus zou plaatsvinden, ook vastgesteld.”
–De grote strijd, blz. 307, 308.

VRIJDAG

6.

Wat zou er op dat moment gebeuren in het hemels heiligdom,
gezien er aan het einde van de 2300 profetische dagen geen
heiligdom of tempel op aarde was en al heel lang niet meer was
geweest? Daniël 8:141; Leviticus 16:16, 33.

Noot van de vertaler: Vergelijk ‘King James vertaling’ en ‘Petrus Canisiusvertaling’: “… Dan zal het heiligdom gereinigd worden.”
1
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Daniël 8:14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd
avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld
worden.
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.
“Op het tijdstip dat voor het oordeel was bepaald – het einde van de
2300 avonden en morgens in 1844 – begon het onderzoekend
oordeel en het uitdelgen van de zonden. Allen die de naam van
Christus hebben aangenomen, moeten aan een grondig onderzoek
worden onderworpen. Zowel de levenden als de doden zullen
worden geoordeeld ‘op grond van hetgeen in de boeken geschreven
stond, naar hun werken’.” –De grote strijd, blz. 448.
SABBAT

Hogepriester van het hemelse heiligdom
7.

Wie dient sinds 1844 in het heilige der heiligen van het hemelse
heiligdom om het te reinigen, zoals voorgesteld in de typische
Grote Verzoendag in het aardse heiligdom? Hebreeën 8:1, 2;
9:11-14.
Hebreeën 8:1, 2; 9:11-14 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. [...] Maar
toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige
heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van
deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,
maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het
heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de
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jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die
door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft,
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
“Op de 24ste Maart 1849 hadden wij een heerlijke en zeer belangwekkende bijeenkomst met de broeders en zusters te Topsham,
Maine. De Heilige Geest werd over ons uitgestort, en ik werd in de
Geest opgenomen naar de stad van de levende God. Toen werd mij
getoond, dat de geboden van God, en het getuigenis van Jezus
Christus betreffende de gesloten deur, niet gescheiden konden
worden, en dat de tijd wanneer de geboden van God in al hun belangrijkheid zouden uitblinken, en wanneer Gods volk getoetst zou worden, wat de waarheid van de Sabbat betreft, de tijd was, wanneer de
deur geopend werd in het heilige der heiligen in het hemelse
heiligdom, waar de ark is, welke de tien geboden bevat. Deze deur
werd niet geopend, totdat het middelaarswerk van Jezus geëindigd
was in de heilige plaats van het heiligdom, in het jaar 1844. Toen
stond Jezus op, sloot de deur van het heilige, en opende de deur naar
het heilige der heiligen, en ging in het binnenste van het voorhangsel,
waar Hij nu bij de ark staat, en tot waar het geloof van Israël nu
heenreikt. [...] Het bloed van Jezus, dat door Hemzelf in het hemelse
heiligdom geofferd zou worden, was toen vergoten. Evenals de
priester het heilige der heiligen eenmaal in het jaar binnenging om het
aardse heiligdom te reinigen, zo is Jezus het heilige der heiligen van
het hemelse heiligdom ingegaan, aan het einde van de 2300 dagen van
Daniël 8, in 1844, om een uiteindelijke verzoening te doen voor al
degenen, die door Zijn tussenkomst gebaat konden worden, en om op
die wijze het heiligdom te reinigen.” –Eerste geschriften, blz. 38, 303.
Een onderwerp dat veel licht geeft
“Wij zouden als volk ijverige onderzoekers van de profetie moeten zijn.
Wij zouden niet moeten rusten totdat wij een goed begrip hadden van het
heiligdom, waarnaar in de gezichten van Daniël en Johannes gewezen
wordt. Dit onderwerp werpt veel licht op onze huidige positie en ons werk
en het geeft ons een onmiskenbaar bewijs dat God ons in het verleden
geleid heeft. Het verklaart de teleurstelling van 1844, want het toont aan dat
het heiligdom, dat gereinigd zal worden, niet de aarde was, zoals wij
veronderstelden, maar dat Christus toen inging in het heilige der heiligen in
het hemels heiligdom en dat hij het laatste werk verricht in verband met
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Zijn priesterlijke dienst, in vervulling van de woorden, die de engel tot
Daniël sprak: ‘Tot twee duizend driehonderd avonden en morgens, dan zal
het heiligdom gerechtvaardigd worden.’ Daniël 8:14.” –Schetsen uit het
leven van Ellen G. White, blz. 254.
_____

20e Les

Sabbat 12 november 2022
Sabbatbegin 16.55 u.  16.53 u.

Einde van het aardse heiligdom
“Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het
heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel
nog in gebruik was.” Hebreeën 9:8.
“De woorden van Christus tot de priesters en oversten: ‘Zie, uw huis
wordt aan u overgelaten’ hadden hen bevreesd gemaakt. Zij wendden
onverschilligheid voor, maar telkens weer kwam de vraag bij hen op wat
deze woorden konden betekenen. Een onzichtbaar gevaar scheen hen te
bedreigen. Was het mogelijk dat de prachtige tempel, de trots van het
volk, spoedig een puinhoop zou zijn? [...]
Wat moet er in Christus zijn omgegaan toen Zijn aandacht werd gevestigd
op de pracht van de tempel! Het was werkelijk een machtig schouwspel
dat voor Hem lag, maar verdrietig zei Hij: Ik zie het wel. De gebouwen
zijn prachtig. Jullie wijzen naar die muren en noemen ze onneembaar,
maar luister goed: De dag komt waarop ‘geen steen op de andere zal
worden gelaten, die niet zal worden weggebroken.’ ” –Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 521.
ZONDAG

1.

Wat zag Jezus toen Hij kort voor het Pascha de tempel binnenging? Hoe reageerde Hij op deze ontheiliging van de heilige
gronden? Johannes 2:13-15.
Johannes 2:13-15 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus
ging naar Jeruzalem. En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar
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zaten. En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze
allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van
de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.
“Tijdens het Paasfeest werden veel offeranden gebracht en de verkoop
in de tempel was aanzienlijk. De drukte die hieruit voortkwam maakte
dat het meer een drukke veemarkt leek dan de heilige tempel van God.
Men hoorde er het loven en bieden, het geloei van het vee, het blaten
van schapen, het koeren van de duiven, het gerinkel van het geld en
boze woordenwisselingen. De verwarring was zo groot dat de aanbidders gestoord werden en de woorden tot de Allerhoogste verloren
gingen in het lawaai van de tempel. De joden waren heel trots op hun
vroomheid. Zij achtten de tempel hoog en beschouwden een minachting daarvan als een godslastering. Ze waren uiterst strikt in het
verrichten van hun plichten die bij de tempeldienst hoorden, maar
liefde voor het geld zegevierde over hun gewetensbezwaren. Ze waren
zich nauwelijks bewust hoever zij waren afgedwaald van het
oorspronkelijk doel van de dienst die God Zelf had ingesteld. [...]
Toen Jezus in de tempel kwam, zag Hij dat alles. Hij zag de oneerlijke
zaken die gedaan werden. Hij zag de ellende van de armen, die
meenden dat er zonder bloedstorting geen vergeving was voor hun
zonden. Hij zag hoe het buitenste voorhof veranderd was in een
marktplaats. De heilige plaats was één grote markthal geworden.”
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 120, 121.
MAANDAG

Reiniging van de tempel
2.

Wat was Gods plan voor Zijn aardse huis? Maar tot wat was het
teruggebracht? Matthéüs 21:13; Jesája 56:7.
Matthéüs 21:13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis
zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.
Jesája 56:7 Hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik
zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun
slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis
zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.
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“Het rumoer verstomt. Het lawaai van handeldrijven en onderhandelen houdt op. De stilte wordt pijnlijk. Een gevoel van ontzag maakt
zich van de aanwezigen meester. Het is alsof zij voor Gods rechterstoel staan om verantwoording af te leggen van hun daden. Terwijl ze
op Christus zien, merken zij dat de goddelijkheid door het menselijk
gewaad blinkt. De Majesteit van de hemel staat daar, zoals de Rechter
op de jongste dag zal staan, nu niet omgeven door de heerlijkheid die
Hem dan zal bekleden, maar met dezelfde macht om te lezen wat in
het hart leeft. Zijn ogen gaan over de menigte en zien iedereen aan.
Zijn gestalte schijnt in gebiedende waardigheid boven hen uit te rijzen
en een goddelijk licht verlicht Zijn gelaat. Hij spreekt en Zijn heldere
doordringende stem, dezelfde stem die op Sinaï de wet heeft verkondigd die nu door de priesters en oversten wordt geschonden, wordt
over het tempelplein gehoord: ‘Neemt dit alles hier vandaan, maakt
het huis Mijns Vaders niet tot een verkoophuis.’ ” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 121, 122.
DINSDAG

3.

Wat gebeurde er – toen Jezus stierf aan het kruis – met het
voorhangsel dat in de tempel het heilige scheidde van het heilige
der heiligen? Wat was de betekenis van deze bovennatuurlijke
gebeurtenis? Mattheüs 27:50, 51; Éxodus 26:31-33.
Mattheüs 27:50, 51 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de
geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën,
van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden.
Éxodus 26:31-33 U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads
fijn linnen; men moet het maken met cherubs erop, werk van een
kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout
die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op
vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder aan de
haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het
voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding
maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.
“Toen de luide roep ‘Het is volbracht!’ van de lippen van Christus
kwam, deden de priesters dienst in de tempel. Het was de tijd van het
avondoffer. Het lam dat Christus voorstelde was gebracht om te
worden geslacht. [...] Overal heersen vrees en verwarring. De priester
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staat op het punt het offerdier te doden, maar het mes valt uit zijn
krachteloze hand en het lam ontkomt. Schaduw en werkelijkheid
hebben elkaar in de dood van Gods Zoon ontmoet. Het grote offer is
gebracht.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 632, 633.
WOENSDAG

Profetie van het einde van het offerstelsel
4.

Wat zou er volgens de profetie in het midden van de laatste
week van de zeventig weken gebeuren? Daniël 9:27; Hebreeën
10:8-10; 1 Koningen 9:6-8; Micha 3:12.
Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.
Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.
Hebreeën 10:8-10 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij
hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden
gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God.
Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te
zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het
lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.
1 Koningen 9:6-8 Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij
afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich
voor hen neerbuigen, dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik
hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn Naam geheiligd
heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle
volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden. En dit
huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten,
sissen van afschuw en zeggen: Waarom heeft de HEERE zo gedaan
met dit land en met dit huis?
Micha 3:12 Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit
huis tot hoogten in het woud.
“De invloed van deze machtige personen veroorzaakte een reactie in
de hoofden van de mensen. Toen verenigden de oudsten zich om te
protesteren tegen de beslissing van de priesters over het lot van
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Jeremía. Ze haalden het geval aan van Micha, die oordelen over
Jeruzalem profeteerde, zeggende: ‘... Sion [zal] als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg
van dit huis tot hoogten van een woud.’ (Micha 3:12) Zij stelden hen
de vraag: ‘Hebben ook Hizkía, de koning van Juda, en gans Juda hem
ooit gedood? Vreesde hij niet de Heere, en smeekte het aangezicht des
Heeren, zodat het de Heere berouwde over het kwaad, dat Hij tegen
hen gesproken had? Wij dan doen een groot kwaad tegen onze zielen.’ (Jeremía 26:19)” –Testimonies for the Church, vol. 4, blz. 168.
“Zij zouden Jeruzalem als een woeste plaats zien, de tempel weggevaagd, de eredienst daarin voorgoed ten einde, en Israël verstrooid
over alle landen, als schipbreukelingen op een verlaten strand.”
–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 105.
DONDERDAG

5.

Wat gebeurde er in feite op de geprofeteerde tijd? Wat gebeurde er na de oorlog van de Joden met de Romeinen met de
stad en de tempel? Daniël 9:26; Matthéüs 27:54.
Daniël 9:26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid
worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst,
een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.
Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe
zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.
Matthéüs 27:54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met
hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods
Zoon!
“Ten tijde dat Jeruzalem verwoest was en de tempel in puin lag,
werden vele duizenden Joden verkocht, om als slaven in heidense
landen te dienen. Zij werden onder de heidenen verstrooid als
wrakhout aan een verlaten kust. Gedurende achttienhonderd jaren
hebben de Joden van land tot land over de gehele wereld omgezworven, en nergens werd hun het voorrecht verleend hun oude
aanzien als natie te herwinnen. Belasterd, gehaat en vervolgd, was
van eeuw tot eeuw een erfenis van lijden hun deel.” –Van Jeruzalem
tot Rome, blz. 278.
“Christus zou de ondergang van het Joodse volk hebben afgewend als
het volk Hem had aangenomen. Maar nijd en afgunst maakten hen
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onverzoenlijk. Ze hadden zich voorgenomen dat ze Jezus van Nazaret
niet als de Messias wilden aannemen. Ze verwierpen het licht der
wereld, en van deze tijd af zouden ze in het duister van de nacht
leven. De voorspelde ondergang trof het Joodse volk. Hun eigen
ontembare hartstochten veroorzaakten hun ondergang. In hun blinde
woede doodden ze elkander. Hun opstandige, koppige hoogmoed
bracht over hen de toorn van hun Romeinse veroveraars. Jeruzalem
werd verwoest, de tempel vernietigd, en de plaats waar hij had gestaan, werd omgeploegd. Het volk van Juda kwam op een verschrikkelijke wijze om. Miljoenen werden als slaven in heidense landen
verkocht.” –Profeten en koningen, blz. 438, 439.
VRIJDAG

Jezus’ boodschap met betrekking tot de aardse tempel
6.

Wat zei Jezus twee keer over de tempel en de aanbidding die
daar werd gehouden? Johannes 4:21, 23, 24; Matthéüs 24:1, 2.
Johannes 4:21, 23, 24 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de
tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader
zult aanbidden. [...] Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want
de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem
aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Matthéüs 24:1, 2 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en
Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van
de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit
alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen
gelaten worden die niet afgebroken zal worden.
“Men had blokken wit marmer van bijna fabelachtige afmetingen
die voor dit doel uit Rome waren gekomen, voor de bouw gebruikt.
Hierop hadden de discipelen gewezen toen zij zeiden: ‘Meester, zie
welke stenen en welke gebouwen!’ (Markus 13:1). Op deze
woorden gaf Jezus het ernstige, verbazingwekkende antwoord:
‘Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten
worden, die niet zal worden weggebroken’ (Matthéüs 24:2). [...]
Jezus verkondigde aan de luisterende discipelen de oordelen die het
afvallige Israël zouden treffen en wees in het bijzonder op de
vergeldende toorn die over hen zou komen vanwege hun verwerping
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en kruisiging van de Messias. Aan die verbijsterende climax zouden
onmiskenbare tekenen voorafgaan. Het uur der verschrikking zou
plotseling komen en zich snel voltrekken. De Heiland gaf Zijn
volgelingen deze waarschuwing: ‘Wanneer gij dan de gruwel der
verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de
heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan
wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen’ (Mattheüs 24:15, 16;
Lukas 21:20, 21).” –De grote strijd, blz. 22, 23.
SABBAT

7.

Hoewel de tempel in Jeruzalem geen betekenis meer had, wat is
er waar aangaande het hemelse heiligdom? Hebreeën 9:8; 8:1, 2.
Hebreeën 9:8; 8:1, 2 Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was,
zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. [...] 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.
“De weg naar het heilige der heiligen ligt open. Een nieuwe en levende
weg is bereid voor allen. Niet langer behoeft de zondige, treurende
mensheid op de komst van de hogepriester te wachten. Van nu af zou
de Heiland als priester en voorspraak dienst doen in de hemel der
hemelen. Het was alsof een stem tot de tempelgangers had gesproken:
Er is nu een eind gekomen aan alle slachtoffers en offeranden voor de
zonde. Gods Zoon is gekomen zoals Hij heeft gezegd: ‘Zie, hier ben Ik
– in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.’
‘Met Zijn eigen bloed is Hij eens voor altijd binnengegaan in het
heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.’ Hebreeën
10:7; 9:12.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 633.

Jezus behaalde de overwinning aan het kruis
“Christus legde Zijn leven pas af toen Hij het werk had voltooid waartoe
Hij gekomen was en met Zijn laatste ademtocht riep Hij uit: ‘Het is volbracht.’ (Johannes 19:30) De strijd was gewonnen. Zijn rechterhand en
Zijn heilige arm hadden Hem de overwinning bezorgd. Als Overwinnaar
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plaatste Hij Zijn vaandel op de eeuwige hoogten. Was er geen vreugde
onder de engelen? Heel de hemel triomfeerde over de overwinning van de
Heiland. Satan was verslagen en wist dat zijn rijk verloren was.” –Jezus,
de Wens der eeuwen, blz. 634.
_____
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Het hemels heiligdom
“En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de
hemel werd geopend.” Openbaring 15:5.
“Mozes maakte het aardse heiligdom ‘naar het voorbeeld, dat hij gezien
had.’ (Handelingen 7:44) Paulus zegt dat ‘de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst’ na de voltooiing ervan ‘afbeeldingen waren van de
hemelse dingen.’ (Hebreeën 9:21, 23) En Johannes zegt, dat hij het heiligdom in de hemel aanschouwde. Dat heiligdom, waarin Jezus voor ons
dienst doet, is de werkelijkheid, naar welks voorbeeld Mozes een heiligdom
bouwde.
Geen aards bouwwerk kon de heerlijkheid en pracht van de hemelse
tempel, de woonplaats van de Koning der koningen, evenaren waar
‘duizendmaal duizenden’ Hem dienen, en ‘tienduizend maal tienduizenden’
(Daniël 7:10) voor Hem staan, de tempel die vervuld werd met de heerlijkheid van Gods troon, waar serafs, de blinkende wachters, hun gelaat in
aanbidding bedekken.” –Patriarchen en profeten, blz. 320, 321.
ZONDAG

Visioen van het hemels heiligdom
1.

Hoe stellen we ons voor dat het hemels heiligdom eruit zal zien,
ondanks dat het niet van hetzelfde materiaal is gemaakt als het
aardse? Openbaring 15:5-8.
Openbaring 15:5-8 En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent
van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die
de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos
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en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. En
een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen,
gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. En de
tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en
vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat
de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.
“In een heilig visioen werd Johannes meegenomen in het hemels
heiligdom. Hij zegt: ‘En de tempel Gods in de hemel is geopend
geworden, en de ark van Zijn verbond is gezien in Zijn tempel.’ ‘En
na dezen zag ik, en ziet, de tempel van de tabernakel der getuigenis
in de hemel werd geopend.’ Het heiligdom dat Mozes moest maken,
moest naar het patroon van het hemelse heiligdom worden gemaakt.
In de ark werden de tien geboden gelegd die door de vinger van God
waren geschreven. De wet die in de ark op aarde werd geplaatst,
was een kopie van de wet die zich in de ark van het testament in de
hemel bevindt, en de voorschriften van Jehova zijn onveranderlijk.
De Tien Geboden vormen de morele standaard van karakter. God
eist van de mens een volmaakte overeenstemming met Zijn wet, en
er wordt een vloek uitgesproken tegen een ieder die zich niet houdt
aan alle dingen die in de wet staan geschreven om ze te doen.” –
Signs of the Times, 11 juni 1894.
MAANDAG

2.

Wat omgaf het aardse heiligdom? Waar was dit geplaatst in
relatie tot het heiligdom? En hoe verschilt het hemels heiligdom
hiervan volgens het visioen in Openbaring? Éxodus 27:9; 30:18;
Openbaring 11:1, 2.
Éxodus 27:9; 30:18 U moet ook de voorhof van de tabernakel
maken. Aan de zuidzijde, in zuidelijke richting, moeten kleden voor
de voorhof van dubbeldraads fijn linnen komen; de lengte van die
ene zijde is honderd el. [...] U moet vervolgens een koperen wasvat
maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En
u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en
er water in doen.
Openbaring 11:1, 2 En mij werd een meetlat gegeven, die op een
staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet
de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar
laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet,
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want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad
vertrappen, tweeënveertig maanden lang.
“Hebben jullie, lieve jongeren, jullie lampen gesnoten1 en brandend?
Het werk gaat door in het hemelse gerechtshof. In het visioen op het
eiland Patmos zei Johannes: “En mij werd een rietstok gegeven, een
meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel
Gods en het altaar, en hen, die daarin aanbidden.” Dit plechtige werk
moet op aarde worden gedaan. Kijk en zie hoe jouw maatstaf van
karakter staat in vergelijking met Gods standaard van gerechtigheid,
Zijn heilige wet. De aanbidders moeten onder de meetlijn van God
doorgaan. Wie zal de test doorstaan? Christus zegt: ‘Ik ken uw
werken.’ Niets is verborgen voor Hem van Wie Johannes zegt: ‘Zijn
hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren
als een vuurvlam’. Hoevelen reinigen hun ziel door de waarheid te
gehoorzamen? Hoevelen staan nu in deze tijd geheel aan de kant van
de Heer? Hoevelen proberen een zegen te zijn voor de mensen om hen
heen? Velen hebben hulp nodig, vriendelijke woorden, attente aandacht; en als je met zulke mensen bidt, ben je misschien een zegen
voor hen.” –The Youth’s Instructor, 25 augustus 1886.
DINSDAG

3.

Welk voorwerp was zichtbaar in het visioen dat in het aardse
heiligdom stond? Éxodus 27:1; 30:28; Openbaring 6:9.
Éxodus 27:1; 30:28 U moet ook het altaar van acaciahout maken; de
lengte moet vijf el zijn, de breedte vijf el – het altaar moet vierkant
worden – en zijn hoogte drie el. [...] Het brandofferaltaar met alle
bijbehorende voorwerpen, en het wasvat met zijn voetstuk.
Openbaring 6:9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik
onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het
Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.

1

Lamp snuiten: het verwijderen van de verbrande lont om rook- en
roetvorming te voorkómen.
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“ ‘En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de
zielen van hen, die gedood waren om het Woord Gods, en om het
getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende:
Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan een ieder werden
lange witte klederen gegeven (ze werden zuiver en heilig verklaard),
en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat
ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn,
die gedood zouden worden, zoals zij.’ Openbaring 6:9-11 Hier
werden taferelen aan Johannes geopenbaard die niet werkelijkheid
waren, maar die in een bepaalde tijdsperiode in de toekomst zouden
gebeuren. [Openbaring 8:1-4, geciteerd.]” –(Manuscript Releases,
vol. 20, blz. 197, 198.
WOENSDAG

Gouden voorwerpen
4.

Welk andere voorwerp van het aardse heiligdom verschijnt in een
visioen, gegeven aan de apostel Johannes? Wat is vergelijkbaar in
beide gezichten? Openbaring 9:13, 14; Éxodus 30:6-8.
Openbaring 9:13, 14 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik
hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond,
één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak
de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.
Éxodus 30:6-8 U moet het vervolgens vóór het voorhangsel, dat voor
de ark van de getuigenis hangt, plaatsen, vóór het verzoendeksel, dat
boven de getuigenis is, waar Ik u zal ontmoeten. 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.
“Het werk van God moet tot voltooiing worden gebracht door de
medewerking van goddelijke en menselijke vertegenwoordigers.
Degenen die zelfvoorzienend zijn, kunnen schijnbaar actief zijn in
het werk van God; maar als ze niet regelmatig in gebed gaan, is hun
activiteit nutteloos. Als ze in het wierookvat van de engel konden
kijken die bij het gouden altaar voor de regenboog-omcirkelde troon
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staat, zouden ze zien dat de verdienste van Jezus vermengd moet
worden met onze gebeden en inspanningen, anders zijn ze net zo
waardeloos als het offer van Kaïn. Zouden we alle activiteit van
menselijke werktuigen kunnen zien, zoals deze voor God verschijnt,
dan zouden we zien dat alleen het werk dat door veel gebed wordt
volbracht, dat geheiligd is door de verdienste van Christus, de toets
van het oordeel zal doorstaan. Wanneer het grote oordeel zal plaatsvinden, dan zult u terugkeren en onderscheid maken tussen degene
die God dient en degene die Hem niet dient.” –Review and Herald,
4 juli 1893.
DONDERDAG

5.

Wat was nog meer te zien in de Openbaring dat karakteristiek was
voor het aardse heiligdom? Wat doet de engel vóór het gouden
altaar? Openbaring 8:3, 4.
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.
“Zoals reeds gezegd, werd de aardse tabernakel door Mozes gebouwd
naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Het was ‘een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht
werden’ (Hebreeën 9:9); beide afdelingen waren ‘afbeeldingen van de
hemelse dingen’ (Hebreeën 9:23); Christus, onze grote Hogepriester is
Bedienaar ‘in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here
opgericht heeft, en niet een mens.’ (Hebreeën 8:2). Toen Johannes een
visioen had van de tempel Gods in de hemel, zag hij ‘zeven vurige
fakkels’ branden ‘voor de troon.’ (Openbaring 4:5) Hij zag een engel
‘met een gouden wierookvat’; ‘en hem werd veel reukwerk geschonken
om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar
voor de troon.’ (Openbaring 8:3) Hier mocht de profeet een blik werpen
in het eerste deel van het hemels heiligdom; hier zag hij de zeven vurige
fakkels en het gouden altaar, voorgesteld door de gouden kandelaar en
het wierookaltaar in het aardse heiligdom. Weer werd ‘de tempel Gods’
(Openbaring 8:3) geopend en hij zag nu achter het binnenste voorhangsel in het heilige der heiligen. Hier zag hij ‘de ark van Zijn ver-
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bond’ (Openbaring 11:19), voorgesteld door de heilige kist die Mozes
gemaakt had voor Gods wet.” –Patriarchen en profeten, blz. 320.
VRIJDAG

Verloren gegaan op aarde, maar bestaand in de hemel
6.

Welke belangrijke voorwerpen in het heilige der heiligen waren
later niet in de aardse tempel, maar werden wel gezien in het
visioen in de hemelse tempel? Welke betekenis heeft dit voor
Gods volk van vandaag? Openbaring 11:19; Maleachi 3:6.
Openbaring 11:19 En de tempel van God in de hemel werd geopend
en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er
kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en
grote hagel.
Maleachi 3:6 Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen
van Jakob, bent daarom niet omgekomen.
“Wat een triomfantelijke tijd zal het zijn voor allen die waarachtig en
getrouw zijn geweest, als Gods tempel in de hemel wordt geopend! In
die tempel zal de ark van Zijn verbond zichtbaar zijn, waarin de twee
stenen tafelen waarop Gods wet geschreven staat. Deze stenen tafelen
zullen tevoorschijn worden gebracht uit de plaats waar zij verborgen
zijn geweest en de Tien Geboden, door Gods vinger daarin gegrift,
zullen gezien worden. Deze stenen tafelen, die nu in de ark van het
verbond liggen, zullen een overtuigend bewijs vormen van de waarheid en bindende eisen van Gods wet (Brief 47, 1902).”
–Bijbelkommentaar, blz. 663.

SABBAT

7.

Wat bevatte de ark van het verbond in het aardse heiligdom dat
zo kostbaar was? Wat bevindt zich in de hemelse ark?
Deuteronomium 10:2-5.
Deuteronomium 10:2-5 En Ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt; en dan
moet u ze in de kist leggen. Daarop maakte ik een kist van acaciahout
en hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg
op met de twee tafelen in mijn hand. Toen schreef Hij op de tafelen,
overeenkomstig de eerste tekst, de Tien Woorden die de HEERE tot u
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gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag
dat u daar bijeenkwam; en de HEERE gaf ze aan mij. En ik keerde
mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt
had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de HEERE mij geboden had.
“In het allerheilige zag ik een ark; het deksel en de zijden ervan waren
overtrokken met het zuiverste goud. Aan ieder eind van de ark was
een schone cherub, met zijn vleugels erover uitgespreid. Hun aangezichten waren naar elkaar toe, en zij hadden de ogen neergeslagen.
Tussen de engelen was een gouden wierookvat. Boven de ark, waar
de engelen stonden, was een uitermate lichtende heerlijkheid, die het
aanzien had van een troon, waar God verblijf hield. Jezus stond bij de
ark, en wanneer de gebeden van de heiligen tot Hem opstegen, rookte
de wierook in het wierookvat, en offerde Hij hun gebeden met de rook
van de wierook aan Zijn Vader op. In de ark was de gouden pot met
het manna, Aärons staf, die gebloeid had, en de stenen tafelen, als een
boek samengevouwen. Jezus opende ze, en ik zag er de tien geboden
op, met Gods vinger geschreven. Op de ene tafel waren er vier, en op
de andere zes.” –Eerste geschriften, blz. 25, 26.
Essentiële onderdelen van het verlossingsplan
De bemiddeling van Christus in het hemelse heiligdom ten gunste van de
mens is in het verlossingsplan van even groot belang als Zijn dood aan
het kruis. Met Zijn dood nam dat werk een aanvang en na Zijn opstanding
is Hij ten hemel gevaren om het te voltooien. Door het geloof moeten wij
ingaan in het binnenste van het voorhangsel ‘waarheen Jezus voor ons als
voorloper is binnengegaan’ (Hebreeën 6:20). Daar wordt het licht van het
kruis van Golgotha weerkaatst. Daar krijgen we een duidelijker inzicht in
de verborgenheden van onze verlossing. Christus heeft een oneindige
prijs betaald voor de verlossing van de mens. Het offer dat gebracht is,
weegt op tegen de strengste eisen van Gods overtreden wet. Jezus heeft
de weg naar de genadetroon van de Vader opengesteld en door Zijn
bemiddeling kan het oprechte verlangen van allen die in het geloof tot
Hem komen aan God worden voorgelegd.” –De grote strijd, blz. 451.
_____
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22e Les

Sabbat 26 november 2022
Sabbatbegin 16.37 u.  16.36 u.

Door de Heere gebouwd
“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.” Hebreeën 8:1, 2.
“Het heiligdom in de hemel is het middelpunt van Christus’ verzoeningswerk ten behoeve van de mens. Iedereen die op aarde leeft, is erbij
betrokken. Het geeft inzicht in het verlossingsplan, brengt ons tot aan het
einde der tijden en onthult de triomfantelijke afloop van de strijd tussen
gerechtigheid en zonde. Het is van het allergrootste belang dat allen deze
onderwerpen grondig bestuderen en een antwoord kunnen geven aan
iedereen die hen rekenschap vraagt van de hoop die in hen is.” –De grote
strijd, blz. 450, 451.
ZONDAG

Bijbelse omschrijving
1.

Hoe beschrijft de heilige Schrift het hemels heiligdom? Waarom
is dit zo belangrijk? Hebreeën 8:1, 2; Zacharía 6:12, 13.
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.
Zacharía 6:12, 13 En zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de
legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn
plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja,
Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit
bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester
zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.
“Op grond van Zijn dood en opstanding werd Hij de dienaar van de
ware tabernakel, die de Here heeft opgericht en niet een mens.
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Mensen hadden de joodse tabernakel en de joodse tempel gebouwd,
maar het heiligdom in de hemel, waarvan het aardse een afbeelding
was, is niet door mensenhanden opgericht. ‘Zie een Man, wiens
naam is Spruit.... Hij zal de tempel des Heren bouwen en Hij zal met
majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op Zijn troon; en Hij zal
priester zijn op Zijn troon.’ (Zacharía 6:12, 13).” –Jezus, de Wens
der eeuwen, blz. 127.
“Mozes maakte het aardse heiligdom ‘naar het voorbeeld, dat hij
gezien had.’ Handelingen 7:44 Paulus zegt dat ‘de tabernakel en al
het gereedschap voor de eredienst’ na de voltooiing ervan ‘afbeeldingen waren van de hemelse dingen.’ Hebreeën 9:21, 23 En
Johannes zegt, dat hij het heiligdom in de hemel aanschouwde. Dat
heiligdom, waarin Jezus voor ons dienst doet, is de werkelijkheid,
naar welks voorbeeld Mozes een heiligdom bouwde.” –Patriarchen
en profeten, blz. 320, 321.
MAANDAG

2.

Wat is een ander kenmerk dat het hemels heiligdom onderscheidt
van de aardse tabernakel? Hebreeën 9:24.
Hebreeën 9:24 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.
“Dat waren de diensten die werden verricht ‘als een afbeelding van de
hemelse dingen’. Wat zinnebeeldig geschiedde bij de diensten in het
heiligdom op aarde, gebeurt in werkelijkheid bij de dienst in het hemelse heiligdom. Na Zijn hemelvaart begon Christus Zijn werk als onze
Hogepriester. Paulus zegt: ‘Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de
hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te
verschijnen.’ (Hebreeën 9:24).” –De grote strijd, blz. 393, 394.

DINSDAG

Twee gedeeltes
3.
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Hoeveel gedeelten had de aardse tabernakel? Wat was er in het
eerste gedeelte? Hebreeën 9:1, 2.

Hebreeën 9:1, 2 Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor
de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel
ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de
tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd.
“Toen werd mij gelast om te letten op de twee vertrekken van het
hemelse heiligdom. Het voorhangsel, of de deur, werd open gedaan
en ik kon binnengaan. In het eerste vertrek zag ik de kandelaar met
de zeven lampen, de tafel van de toonbroden, het wierookaltaar en
het wierookvat. Al wat in dit vertrek stond, scheen van het zuiverste
goud te zijn en weerkaatste het beeld van Hem, die de plaats was
binnengegaan. Het voorhangsel, dat de twee vertrekken van elkaar
scheidde, was van verschillende kleuren en stof, met een prachtige
rand, waarin figuren in goud gewerkt waren, die engelen voorstelden.” –Eerste geschriften, blz. 301.
WOENSDAG

4.

Welk belangrijk voorwerp was in het tweede gedeelte – het
heilige der heiligen? Hebreeën 9:3-5.
Hebreeën 9:3-5 Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd,
met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel
met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met
het manna en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de stenen
tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubs
van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over
deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken.
“Het voorhangsel werd opgeheven, en ik zag in het tweede vertrek.
Daar zag ik een ark, welke leek of hij van het fijnste goud gemaakt
was. Bij wijze van een rand langs het bovendeel van de ark was een
allerprachtigste stuk werk, kronen voorstellende. In de ark waren
stenen tafelen, waarop de tien geboden stonden.” –Eerste geschriften,
blz. 301, 302.
“De dienst in het heiligdom bestond uit twee gedeelten: Een dagelijkse en een jaarlijkse dienst. De dagelijkse dienst vond plaats bij het
brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel en in het heilige;
terwijl de jaarlijkse dienst plaatsvond in het heilige der heiligen.”
–Patriarchen en profeten, blz. 315.
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DONDERDAG

5.

Wat is de overeenkomst tussen de aardse tabernakel en het
hemelse heiligdom? Hebreeën 8:5.
Hebreeën 8:5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en
schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van
God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie
erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat
u op de berg getoond is.
“Het heiligdom in de hemel, waar Christus de dienst voor ons
verricht, is het model van het heiligdom dat Mozes oprichtte. God
heeft de bouwmeesters van het aardse heiligdom door Zijn Geest
geleid. De kunstzin die bij de bouw daarvan aan de dag is gelegd,
getuigt van goddelijke wijsheid. De wanden waren als massief goud
en weerkaatsten het licht van de gouden zevenarmige kandelaar in
alle richtingen. De tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar
blonken als gepolijst goud. Het prachtige kleed van het dak met kunstig geweven afbeeldingen van cherubs in blauwpurper, roodpurper en
scharlaken maakten het geheel nog mooier. En achter het tweede
voorhangsel was de heilige wolk der heerlijkheid, waarvoor niemand,
behalve de hogepriester, kon komen zonder gedood te worden.” –De
grote strijd, blz. 388.

VRIJDAG

6.

Welke van de twee tabernakels is grootser en volmaakter?
Hebreeën 9:11.
Hebreeën 9:11 [SV77] Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit
maaksel.
“De offerdienst die naar Christus gewezen had ging voorbij, maar de
ogen van alle mensen waren gericht op het ware offer voor de zonde
der wereld. Aan het aardse priesterschap kwam een einde, maar wij
zien naar Jezus, de Dienaar van het nieuwe verbond en ‘op het bloed
der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel’. ‘Dat de weg naar
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het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond....
Maar Christus, opgetreden als Hogepriester der goederen die
gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet
met handen gemaakt, ... met Zijn eigen bloed eens voor altijd
binnengegaan, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.’
(Hebreeën 12:24; 9:8-12).” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 127.
SABBAT

7.

Wanneer werd het hemels heiligdom in de Schrift geopenbaard?
Hoe kan Gods volk naderen tot het hemelse huis van God?
Hebreeën 9:8; 10:21, 22.
Hebreeën 9:8; 10:21, 22 Daarmee maakte de Heilige Geest dit
duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt
was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. [...] En omdat
wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot
Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het
geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons
lichaam gewassen is met rein water.
“Toen Christus uitriep: ‘Het is volbracht!’ scheurde Gods onzichtbare hand het sterke weefsel, dat het voorhangsel in de tempel
vormde, van boven naar beneden. De weg tot het heilige der
heiligen werd openbaar gemaakt. God boog voldaan het hoofd. Nu
konden Zijn gerechtigheid en genade hand in hand gaan. Hij kon
rechtvaardig zijn en toch allen die in Christus zouden geloven,
rechtvaardigen. Hij zag neer op het offer dat aan het kruis stierf, en
zei: ‘Het is volbracht. Het mensdom krijgt nog een kans.’ De prijs
voor de verlossing was voldaan en satan viel als een bliksem uit de
hemel (MS 111, 1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 423.

Denk voorbij de aardse dienst
“Toen Paulus met heilige stoutmoedigheid het evangelie in de synagoge te
Thessalonica verkondigde, werd een stroom van licht geworpen op de ware
betekenis van de met de tempeldienst verbonden gebruiken en ceremoniën.
Hij leidde de aandacht van zijn toehoorders van de aardse bediening en de
dienst van Christus in het hemelse heiligdom naar de tijd wanneer Christus,
na beëindiging van Zijn middelaarswerk, in kracht en grote heerlijkheid zou
wederkomen, en Zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Paulus geloofde in
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de tweede komst van Christus. De waarheden betreffende deze gebeurtenis
verkondigde hij zo helder en krachtig, dat de geest van vele toehoorders een
indruk ontvingen die nooit meer werd uitgewist.” –Van Jeruzalem tot
Rome, blz. 169, 170.
_____

23e Les

Sabbat 3 december 2022
Sabbatbegin 16.32 u.  16.31 u.

Eén eeuwig offer
“Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten
lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf.” Hebreeën
9:26.
“Wanneer de hogepriester het heiligdom binnenging, die de plaats voorstelt
waar onze Hogepriester nu pleit, en een offer bracht op het altaar, werden
er buiten geen verzoeningsoffers gebracht. Terwijl de hogepriester binnen
was en bemiddelde, moest elk hart berouwvol voor God worden gebogen
en smeken om vergeving van de overtredingen. Type ontmoette antitype in
de dood van Christus, het Lam dat geslacht is voor de zonden van de
wereld. De grote Hogepriester heeft het enige offer gebracht dat van enige
waarde zal zijn....” –That I May Know Him, blz. 73.
ZONDAG

Noodzaak om het offer te herhalen
1.

Wat moest de Levitische hogepriester elk jaar doen? Hoe was
het offer van Jezus totaal anders dan dit? Hebreeën 9:25;
Leviticus 16:29, 34.
Hebreeën 9:25 En dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de
hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet
van hemzelf is.
Leviticus 16:29, 34 Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet
in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de
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vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. [...] Dit is voor u tot
een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar
verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de HEERE
Mozes geboden had.
“Christus scheurde Zijn kleed niet, maar Zijn ziel was verscheurd. Zijn
kleed van menselijk vlees scheurde toen Hij aan het kruis hing, de
Zondedrager van het menselijk ras. Door Zijn lijden en dood werd een
nieuwe en levende weg geopend. Er is geen scheidingsmuur meer
tussen Joden en heidenen. ‘Want met één offerande heeft Hij in
eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.’ (Hebreeën
10:14) Dit stelde Hem in staat om aan het kruis met een duidelijke en
triomferende stem uit te spreken: ‘Het is volbracht!’ (Johannes 19:3)
‘Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen
gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel
zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; Noch
ook, opdat Hij Zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester
elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed; Anders had Hij
dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af maar nu is
Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te
niet te doen, door de offerande van Zichzelf.’ (Hebreeën 9:24-26)
‘Maar deze Man ging, nadat hij voor eeuwig één slachtoffer voor de
zonden had gebracht, zitten aan de rechterhand van God.’ (Hebreeën
10:12, KJV) Christus is eenmaal het heiligdom binnengegaan en heeft
de eeuwige verlossing voor ons verkregen. ‘Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij
altijd leeft om voor hen te bidden.’ (Hebreeën 7:25) Hij heeft Zich
gekwalificeerd om niet alleen de Vertegenwoordiger van de mens te
zijn, maar ook de Advocaat, zodat iedere ziel die het wil, kan zeggen;
ik heb een Vriend aan het hof, een Hogepriester die medelijden kan
hebben met onze zwakheden” –Review and Herald, 12 juni 1900.
MAANDAG

2.

Wat moest de hogepriester met zich meenemen en offeren om
het heilige der heiligen binnen te gaan? Hebreeën 9:7, 22.
Hebreeën 9:7, 22 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. [...] En bijna
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alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het
vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.
“In Zijn voorspraak als onze Pleiter, heeft Christus niemands rechtvaardigheid of tussenkomst nodig. Christus is de enige Zondedrager,
het enige Zondoffer. Gebed en het belijden van zonden mogen alleen
worden gedaan bij Hem die eenmaal voor allen het heiligdom is
binnengegaan.” – That I May Know Him, blz. 73.
DINSDAG

De reden voor herhaling
3.

Waarom was het bij de aardse offerdienst nodig om het reinigingsoffer voor het heiligdom elk jaar te herhalen? Hebreeën 10:2,
eerste gedeelte; 9:13, 14; Micha 7:19.
Hebreeën 10:2a; 9:13, 14 Zou er anders niet een einde gekomen
zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich
dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden. [...] Want als
het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de
verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige
Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten
reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
Micha 7:19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze
ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de
diepten van de zee.
“Het evangelie van Christus weerkaatst heerlijkheid op de joodse tijd.
Het werpt licht op het gehele joodse stelsel en geeft betekenis aan de
ceremoniële wet. De tabernakel of tempel van God op aarde was een
afbeelding van de oorspronkelijke in de hemel. Alle ceremoniën van
de joodse wet waren profetisch, zinnebeelden van verborgenheden in
het verlossingsplan.
De riten en ceremoniën van de wet waren door Christus Zelf gegeven;
Hij was, gehuld in de wolkkolom des daags en een vuurkolom bij
nacht, de leider van de legers van Israël, en deze wet moet met grote
eerbied worden behandeld, want ze is heilig. Paulus hield de wet,
zelfs nadat die niet langer werd waargenomen, in haar ware positie en
waarde de Joden voor ogen, door de plaats ervan in het verlossings-
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plan aan te tonen en de verhouding ervan tot het werk van Christus.
De grote apostel noemt deze wet heerlijk, waardig aan haar goddelijke
Maker. Wat werd weggedaan was heerlijk; maar het was niet de wet
die God ingesteld had voor het bestuur van Zijn hemels en aards
gezin; want zolang de hemelen zullen bestaan, zal de wet des Heren
bestaan. (ST 29 juli, 1886).” –Bijbelkommentaar, blz. 504.
WOENSDAG

Offers voor Zichzelf te brengen niet noodzakelijk
4.

Welk groot offer bracht de Zoon van God in plaats van een ander
slachtoffer te offeren? Moest Hij offers voor Zichzelf brengen om
het heilige der heiligen binnen te kunnen gaan, zoals de aardse
hogepriester deed? Hebreeën 7:27; 1 Petrus 1:18, 19.
Hebreeën 7:27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke
dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.
1 Petrus 1:18, 19 In de wetenschap dat u niet met vergankelijke
dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel,
die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed
van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

DONDERDAG

5.

Waarom hoefde Jezus Zijn offer niet te herhalen, zoals de
Levitische hogepriester elk jaar moest doen? Hebreeën 9:26, 28.
Hebreeën 9:26, 28 Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de
wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van
de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door
het offer van Zichzelf. [...] Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd
is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer
zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot
zaligheid.
“Zie, hoe de apostel in de synagoge te Korinthe predikt, en hoe hij,
uitgaande van de geschriften van Mozes en de profeten, zijn toehoorders meevoert tot de komst van de beloofde Messias. Hoor, hoe
hij het werk van de Verlosser als de grote Hogepriester van mensen
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duidelijk maakt, – van Hem die door het offer van Zijn eigen leven
voor allen verzoening van zonden heeft gebracht, en daarna Zijn ambt
in het hemels heiligdom heeft aanvaard. Paulus gaf zijn toehoorders te
kennen dat de Messias, op wiens komst zij hadden gewacht, reeds
was gekomen; dat Zijn dood het tegenbeeld was van alle heilige
offeranden, en dat Zijn dienst in het hemelse heiligdom zijn schaduw
terugwierp en de dienst van het joodse priesterschap verklaarde.”
–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 182.
VRIJDAG

Zekerheid van vergeving en verlossing
6.

Wat zullen wij dan hebben, in Hem en Zijn bloed? Welke
zekerheid zal Zijn enige offer voor altijd aan Zijn volgelingen
geven? Éfeze 1:7; Romeinen 5:11; Hebreeën 9:12.
Éfeze 1:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk
de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van
Zijn genade.
Romeinen 5:11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door
onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen
hebben.
Hebreeën 9:12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar
door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het
heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
“Onze grote Hogepriester voltooide het offer van Zichzelf toen Hij
buiten de poort leed. Toen werd een volmaakte verzoening tot stand
gebracht voor de zonden van het volk. Jezus is onze Advocaat, onze
Hogepriester, onze Middelaar. Onze huidige positie is daarom als
die van de Israëlieten, die in de voorhof stonden, terwijl wij wachten
en uitzien naar die gezegende hoop, de heerlijke verschijning van
onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus....” –Bijbelkommentaar,
blz. 564.

SABBAT

Een toereikend offer
7.
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Wat betekent Jezus’ enige offerande? Voor wie was Zijn offer
effectief? Hebreeën 10:10; 5:9; Johannes 3:16.

Hebreeën 10:10; 5:9 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door
het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd
gebracht. [...] En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen
die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.
Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
“Onze Heiland is in het heiligdom en pleit voor ons. Hij is onze bemiddelende Hogepriester, die een zoenoffer voor ons brengt en voor
ons pleit voor de doeltreffendheid van Zijn bloed. Ouders dienen ernaar te streven deze Verlosser aan hun kinderen voor te stellen om in
hun gedachten het verlossingsplan te vestigen, hoe door overtreding
van Gods wet Christus onze Zondedrager werd. Het feit dat de eniggeboren Zoon van God Zijn leven gaf vanwege de overtreding van de
mens, om de gerechtigheid voldoening te geven en de eer van Gods
wet te rechtvaardigen, moet voortdurend in de gedachten van kinderen
en jongeren worden gehouden. Het voorwerp van dit grote offer dient
hen ook voor ogen te worden gehouden; want dit grote offer werd gebracht om de gevallen mens, die door de zonde verlaagd was, op te
heffen. Christus heeft geleden opdat door het geloof in Hem onze
zonden zouden worden vergeven. Hij werd de Plaatsvervanger en
Borg van de mens, die Zelf de straf op Zich nam, hoewel Hij het
allemaal niet verdiende, opdat wij die het wel verdienden vrij zouden
zijn en zouden terugkeren naar onze trouw aan God door de verdiensten van een gekruisigde en opgestane Heiland. Hij is onze enige
hoop op redding.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 369.
Wat Christus heeft geleden
“De gerechtigheid eiste het lijden van de mens, maar Christus gaf het
lijden van God hiervoor in de plaats. Voor Zijn eigen lijden had Hij geen
verzoening nodig; al Zijn leed was voor ons. Al Zijn verdiensten en Zijn
heiligheid stonden de gevallen mens ter beschikking en werden hem aangeboden als een gave.” –Het geloof waardoor ik leef, blz. 102.
_____
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24e Les

Sabbat 10 december 2022
Sabbatbegin 16.29 u.  16.29 u.

Het dienstwerk van de grote Hogepriester
“Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is,
Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook
voor ons pleit.” Romeinen 8:34.
“Christus is onze Middelaar en dienstdoende Hogepriester in de tegenwoordigheid van de Vader. Hij werd aan Johannes getoond als een lam dat
geslacht was, alsof Hij op het punt stond om Zijn bloed uit te storten ten
behoeve van de zondaar. Wanneer de wet van God voor de zondaar is
gesteld, die hem de diepte van zijn zonden toont, dan dient de zondaar
gewezen te worden op het Lam van God, dat de zonde der wereld
wegneemt. Hij dient onderwezen te worden in berouw tegenover God en in
geloof in onze Here Jezus Christus. Op deze manier zal de arbeid van
Christus’ vertegenwoordiger in harmonie zijn met het werk van de
Zaligmaker in het hemelse heiligdom.” –Gospel Workers, blz. 13.
ZONDAG

De grote Hogepriester voor de mens
1.

Welke bediening vervult Jezus op dit moment voor de mensheid?
Waar doet Hij Zijn dienstwerk? Hebreeën 3:1; 4:14, 15.
Hebreeën 3:1; 4:14, 15 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan
de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze
belijdenis: Christus Jezus. [...] Nu wij dan een grote Hogepriester
hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van
God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben
geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is
verzocht, maar zonder zonde.
“ ‘Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt,
aanmerkt de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus
Jezus.’ (Hebreeën 3:1). Bestudeer Christus. Bestudeer Zijn karakter,
eigenschap voor eigenschap. Hij is ons Voorbeeld, dat wij in ons
leven en in ons karakter moeten nabootsen. Anders geven wij Jezus
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niet weer, maar stellen wij de wereld een valse kopie voor. Imiteer
geen mens, want mensen zijn gebrekkig in gewoonten, in spraak, in
manieren en in karakter. Ik stel u de Mens Christus Jezus voor. U
moet Hem persoonlijk kennen als uw Verlosser voordat u Hem kunt
bestuderen als uw model en uw voorbeeld.” –Selected Messages,
deel 3, blz. 170.
MAANDAG

2.

Welk groot werk verricht Jezus in het hemels heiligdom, nadat
Hij Zijn hoogste offer aan het kruis heeft gebracht? 1 Timótheüs
2:5, 6; Romeinen 8:34.

1 Timótheüs 2:5, 6 Want er is één God. Er is ook één Middelaar
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich
gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door
God bestemde tijd.
Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de
rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
“De Verlosser van de wereld bezat de macht om de mensen naar
Zich toe te trekken, hun angsten tot bedaren te brengen, hun somberheid te verdrijven, hen met hoop en moed te bezielen, hen in staat te
stellen te geloven in de bereidheid van God om hen aan te nemen
door de verdiensten van de goddelijke Plaatsvervanger. Als onderdanen van Gods liefde dienen wij altijd dankbaar te zijn dat wij een
Middelaar, een Voorspraak, een Voorbidder in de hemelse hoven
hebben, die in onze naam voor de Vader pleit.” –Selected Messages,
deel 1, blz. 258.
DINSDAG

3.

Is Zijn hogepriesterschap zoals dat van Aäron, die eerst een offer
voor zichzelf en voor zijn gezin nodig had? Wat heeft Jezus door
Zijn dood tot stand gebracht? Hebreeën 7:26, 27; 5:6, 9, 10; 6:20.
Hebreeën 7:26, 27; 5:6, 9, 10; 6:20 Want zo’n Hogepriester hadden
wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals
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de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te
brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens
en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. [...] Zoals Hij ook op
een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de
ordening van Melchizedek [...] En toen Hij volmaakt was geworden, is
Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige
zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de
ordening van Melchizedek. [...] Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek
Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.
“Zijn discipelen volgden Hem in het geloof tot in het hemelse
heiligdom toen Hij door een wolk aan hun ogen werd onttrokken.
Daarop hadden zij hun hoop gevestigd, zoals Paulus zegt: ‘Haar [de
hoop] hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat
reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan [...], Hogepriester geworden in eeuwigheid.’
‘En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn
eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf’ (Hebreeën 6:19, 20;
9:12).” –De grote strijd, blz. 394.
WOENSDAG

Dienend in het heilige
4.

Hoe kan men de offers en de dienst van de priesters in de
Mozaïsche tabernakel vergelijken met wat er in het hemels
heiligdom gebeurt? Hebreeën 8:5.
Hebreeën 8:5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en
schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing
van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel.
Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het
voorbeeld dat u op de berg getoond is.
“Er is geen wanklank tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In
het Oude Testament vinden wij het evangelie van een komende
Zaligmaker; in het Nieuwe Testament hebben wij het evangelie van
een geopenbaarde Zaligmaker zoals de profetieën hadden voorzegd.
Terwijl het Oude Testament steeds vooruit wijst naar het ware offer,
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laat het Nieuwe Testament zien dat de Heiland, voorgesteld door de
zinnebeeldige offeranden, gekomen is. De vage heerlijkheid van het
joodse tijdperk is opgevolgd door de grotere, klaardere heerlijkheid
van het christelijke tijdperk. (ST 29 juli, 1886)” –Bijbelkommentaar,
blz. 504.
DONDERDAG

5.

De aardse dienst was een afspiegeling en schaduw van de hemelse
dienst. De gewone priester deed dagelijks dienst in het heilige, de
hogepriester eenmaal per jaar in het heilige der heiligen. Waar
begon Jezus Zijn bediening in de hemel? Hebreeën 9:23; 10:1;
7:25.
Hebreeën 9:23; 10:1; 7:25 Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd
werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze.
[...] Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige
heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met
dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen
die naderen tot volmaaktheid brengen. [...] Daarom kan Hij ook
volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd
leeft om voor hen te pleiten.
“Dat waren de diensten die werden verricht ‘als een afbeelding van de
hemelse dingen’. Wat zinnebeeldig geschiedde bij de diensten in het
heiligdom op aarde, gebeurt in werkelijkheid bij de dienst in het hemelse heiligdom. Na Zijn hemelvaart begon Christus Zijn werk als
onze Hogepriester. Paulus zegt: ‘Christus is niet binnengegaan in een
heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in
de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te
verschijnen.’ (Hebreeën 9:24).” –De grote strijd, blz. 393, 394.

VRIJDAG

6.

Waar verrichtten de aardse priesters hun dienst van dag tot
dag? Waar heeft Jezus op dezelfde manier de eerste periode van
Zijn bediening uitgevoerd tot 1844? Hebreeën 9:6, 24.
Hebreeën 9:6, 24 Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel
van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de
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diensten te volbrengen. [...] 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.
“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 de 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.
SABBAT

Een werk van onderzoek en oordeel
7.

Waar verrichtte de hogepriester de reinigingsdienst tijdens de
aardse Grote Verzoendag? Als de aardse Grote Verzoendag een
afspiegeling en een schaduw was van die in de hemel, waar verricht Jezus dan sinds 1844 het reinigingswerk? Hebreeën 9:7, 23;
Daniël 8:14.1
Hebreeën 9:7, 23 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. [...] Het
was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de
hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen
zelf door betere offers dan deze.

1

Noot van de vertaler: Zowel de Engelse King James alsook de
Spaanse Reina Valera vertalen Strong’s nr 6663 tsadeq/tsadoq
‘gerechtvaardigd’ met: ‘gereinigd’.
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Daniël 8:14 [SV77] En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd
avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd
worden.
“Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het
heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle
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.
“Deze dienst impliceert een onderzoekend oordeel en gaat onmiddellijk aan de wederkomst van Christus op de wolken der hemels
met macht en heerlijkheid vooraf, want wanneer Jezus terugkomt, is
er over iedereen een beslissing gevallen. Jezus zei: ‘Mijn loon is bij
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.’ (Openbaring
22:12).” –De grote strijd, blz. 329.
_____

25e Les

Sabbat 17 december 2022
Sabbatbegin 16.28 u.  16.29 u.

De ure des oordeels
“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het
eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde
wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide
stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen
gemaakt heeft.” Openbaring 14:6, 7.
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“Dan zullen de mensen zich duidelijk en helder al hun overtredingen in dit
leven herinneren. Geen woord of daad zal aan hun herinnering ontsnappen.
Dit zal een tijd van beproeving zijn. En hoewel wij niet moeten treuren
over de tijd van benauwdheid die zal aanbreken, moeten wij ons hart doorzoeken als met een lamp om te zien van welke geest wij zijn. Laten wij,
terwille van ons tijdelijk en eeuwig welzijn, onze daden kritiseren, om te
zien hoe het daarmee staat in het licht van Gods wet. Want deze wet is onze
maatstaf. Laat een ieder zijn eigen hart doorzoeken (Brief 22, 1901).”
–Bijbelkommentaar, blz. 687.
ZONDAG

1.

Wat zegt de Schrift over iedereen en zijn daden, goed of slecht?
Prediker 12:14; 2 Korinthe 5:10.
Prediker 12:14 God zal namelijk elke daad in het gericht brengen,
met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.
2 Korinthe 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van
Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat
hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad.
“In deze laatste ogenblikken van de genadetijd voor de mensen, waarin het lot van iedere ziel spoedig voor altijd zal zijn beslist, verwacht
de Heer van hemel en aarde dat Zijn gemeente aan het werk zal gaan
als nooit tevoren. Zij die in Christus vrij zijn door de kennis van de
kostbare waarheid, worden door de Here Jezus gezien als Zijn uitverkorenen, begunstigd boven alle andere mensen op de aardbodem; en
Hij rekent op hen om de lof te verkondigen van Hem, die hen
geroepen heeft uit het duister tot Zijn wonderbaar licht. De zegeningen, die zo vrijgevig geschonken worden, moeten aan anderen
worden medegedeeld. Het blijde nieuws van verlossing moet gepredikt worden aan elke natie, geslacht, taal en volk.” –Profeten en
koningen, blz. 440.

MAANDAG

Visioen van het oordeel
2.
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Wat zag Daniël in een visioen? Daniël 7:9, 10.

Daniël 7:9, 10 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de
Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw
en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit
vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van
vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal
duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden
voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken
werden geopend.
“In 1844 ging onze grote Hogepriester het heilige der heiligen van het
hemels heiligdom binnen om het werk van het onderzoekend oordeel
te beginnen. De gevallen van de rechtvaardige doden zijn voor God
doorgenomen. Wanneer dat werk voltooid zal zijn, zal het oordeel
over de levenden worden uitgesproken. Hoe kostbaar, hoe belangrijk
zijn deze plechtige momenten! Ieder van ons heeft een zaak lopende
in het hof van de hemel. We moeten individueel geoordeeld worden
naar de daden die in het lichaam zijn verricht. In de typische dienst,
toen het verzoeningswerk werd verricht door de hogepriester in het
heilige der heiligen van het aardse heiligdom, werd van de mensen
verlangd dat zij hun ziel voor God verootmoedigen en hun zonden
belijden, opdat er voor hen verzoening zou worden gedaan en [hun
zonden] uitgewist. Zal er minder van ons worden geëist in deze
antitypische verzoendag, wanneer Christus in het heiligdom hierboven pleit voor Zijn volk, en de definitieve, onherroepelijke beslissing over elke zaak zal worden uitgesproken?” –Selected
Messages, boek 1, blz. 125.
DINSDAG

3.

Wie blijft er actief op aarde terwijl het oordeel in de hemel aan de
gang is? In welke tijd vindt dit oordeel plaats? Daniël 7:11, 12.
Daniël 7:11, 12 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote
woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd
en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij,
want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.
“… De kleine horen blijft godslasterlijke taal spreken en houdt zijn
miljoenen aanbidders vast met de banden van een blinde bijgelovig81

heid, totdat het beest aan de vurige vlammen wordt overgegeven. Dit
is geen bekering, maar vernietiging.” –Uriah Smith, Gedachten over
het boek Daniël, blz. 124. [zie ook: Uriah Smith, Gedachten Critisch
en Practisch over Daniël en de Openbaring, blz. 109].
WOENSDAG

Oordeel voltooid voordat Jezus terugkeert
4.

Wie zullen aanwezig zijn in het oordeel vóór Jezus’ wederkomst?
Welke beslissingen neemt de Rechter in het hemelse onderzoekende oordeel? Daniël 7:13, 14, 26, 27.
Daniël 7:13, 14, 26, 27 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. [...] Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de
Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles
wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.
“Christus was niet naar de aarde teruggekeerd zoals zij hadden verwacht, maar was binnengegaan in het heilige der heiligen van Gods
tempel in de hemel, zoals zinnebeeldig voorafgeschaduwd was. Hij
wordt door de profeet Daniël voorgesteld als degene die zich op dat
ogenblik naar de Oude van dagen begaf: ‘Ik bleef toekijken in de
nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk
een Mensenzoon’. Hij kwam niet naar de aarde, want ‘Hij begaf zich
tot de Oude van dagen, en men leidde Hem voor deze’ (Daniël 7:13).
Dit ‘komen’ was ook door de profeet Maleachi voorzegd: ‘Plotseling
zal tot Zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des
verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der
heerscharen’ (Maleachi 3:1). ‘Het komen van de Here tot Zijn tempel’
was plotseling gebeurd en Zijn volgelingen hadden dat niet verwacht.
Zij hadden Hem niet dáár verwacht. Zij hadden gedacht dat Hij naar de
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aarde zou terugkeren ‘in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen,
die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thessalonicenzen 1:8).” –De grote strijd, blz. 397.
DONDERDAG

5.

Wie nog meer bracht de boodschap dat de tijd van het oordeel is
gekomen? Openbaring 14:6, 7; 1 Petrus 4:17.
Openbaring 14:6, 7 En ik zag een andere engel, die hoog aan de
hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal
en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer,
want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de
hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
1 Petrus 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het
huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn
van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
“De profetie van de boodschap van de eerste engel, die in Openbaring
14 aan het licht kwam, vond zijn vervulling in de Adventbeweging van
1840-44. In zowel Europa als Amerika waren mensen van geloof en
gebed diep ontroerd toen hun aandacht werd gevestigd op de profetieën, en – toen ze de geïnspireerde optekeningen opspoorden – zagen
ze overtuigend bewijs dat het einde van alle dingen nabij was. De
Geest van God spoorde Zijn dienstknechten aan om de waarschuwing
te geven. Wijd en zijd verspreidde de boodschap van het eeuwige
evangelie: ‘Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure van
Zijn oordeel is gekomen; …’ (Openbaring 14:7). [...]
De Geest van God rustte op hen, en met een verzacht en ingetogen hart
sloten ze zich aan om de kreet te laten weerklinken: ‘Vreest God, en
geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; …’
(Openbaring 14:7).” –The Story of Redemption, blz. 356, 359.

VRIJDAG

De maatstaf in het oordeel
6.

Wat zal de onfeilbare maatstaf zijn om de mens en zijn daden te
beoordelen? Romeinen 2:12; Jakobus 2:12, 13.
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Romeinen 2:12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen
ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd
hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.
Jakobus 2:12, 13 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld
zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal
het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen.
En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
“Als het oordeel zal plaatsvinden en iedereen geoordeeld zal worden
naar hetgeen in de boeken geschreven staat, zal het gezag van Gods
wet in een heel ander licht worden gezien dan nu in de christelijke
wereld het geval is. Satan heeft de ogen verblind en het verstand
verward, zoals hij Adam en Eva heeft verblind en verward en hen tot
zonde heeft verleid. De wet van Jehova is groot, zoals de Gever ervan
Zelf groot is. In het oordeel zal deze wet als heilig, rechtvaardig en
goed worden erkend in al haar aanspraken. Zij die deze wet overtreden, zullen ontdekken dat zij zich bij God voor een ernstige aangelegenheid moeten verantwoorden, want Zijn aanspraken zijn doorslaggevend (RH 7 mei, 1901).” –Bijbelkommentaar, blz. 687.
SABBAT

7.

Waar worden de daden van ieder persoon geregistreerd? Wat
zal in het oordeel worden geraadpleegd als het gaat over de
daden van de mens? Daniël 7:10; Openbaring 20:12.
Daniël 7:10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal
tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield
zitting en de boeken werden geopend.
Openbaring 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God
staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd
geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.
“Iedereen kan voor het leven kiezen als ze dat willen. Ze kunnen de
zonde weerstaan, behagen hebben in de wegen van gerechtigheid en
ware heiligheid, en worden beloond met eeuwig leven in Gods eeuwig
koninkrijk. Als ze ervoor kiezen om hun wegen voor de Heer te verderven, hun eigen lichaam te verontreinigen en om zelfmoord te plegen,
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kunnen ze dat doen; maar zij moeten bedenken dat het gericht zich zal
zetten, en de boeken zullen worden geopend, en zij zullen worden
geoordeeld op basis van de dingen die in de boeken staan opgeschreven, naar hun werken. Wat een angstaanjagend, bevlekt verslag zal
voor hen worden geopend, van hun geheime gedachten en verachtelijke
daden. Er wordt een vonnis over hen uitgesproken, en met de goddelozen worden zij buiten de stad van God gehouden, en jammerlijk ten
onder gaan met de goddelozen.” –An Appeal to Mothers, blz. 33.
“Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven
van allen die in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij. Eerst
komen de eerste mensen die op aarde hebben geleefd aan de beurt.
Daarna zal onze Voorspraak de gevallen van alle geslachten die na
hen zijn gekomen stuk voor stuk in behandeling nemen en Hij eindigt
met de mensen die nog in leven zijn. Elke naam wordt afgeroepen en
elk geval wordt nauwkeurig onderzocht.” –De grote strijd, blz. 446.
8.

Welke beslissing zal er worden genomen voor degenen die hun
zonden belijden en vergeven zijn door het bloed van Jezus? Wat
zou daarom onze wens en gebed zijn nu Jezus voorbede doet voor
Zijn volk bij de Vader? Spreuken 28:13; 1 Johannes 1:8, 9;
Psalm 51:9, 12; 1 Johannes 1:7; Hebreeën 10:21, 22.
Spreuken 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig
zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
1 Johannes 1:8, 9 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze
zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Psalm 51:9, 12 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was
mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. [...] Schep mij een rein hart, o
God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het
licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus
Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Hebreeën 10:21, 22 En omdat wij een grote Priester hebben over
het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig
hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van
een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.
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“Bij de namen van allen die hun zonden hebben beleden en het verzoenend bloed van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken
des hemels genoteerd dat ze vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij
met Christus’ gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie
is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen ze
‘waardig worden gekeurd’ om het eeuwig leven te hebben. God heeft
bij monde van de profeet Jesája gezegd: ‘Ik, Ik ben het, die uw
overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet’
(Jesája 43:25). Jezus zei: ‘Wie overwint, zal aldus bekleed worden
met witte klederen, en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het
boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en
voor de engelen’. ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen,
hem zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar
al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook
verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is’ (Openbaring
3:5; Matthéüs 10:32, 33).” –De grote strijd, blz. 446.
“Christus wil dat iedereen de gebeurtenissen rondom Zijn wederkomst begrijpt. Het oordeel zal plaatsvinden in aanwezigheid van alle
werelden, want tijdens het oordeel zal Gods bestuur worden gerechtvaardigd en zal Zijn wet naar voren komen als ‘heilig, rechtvaardig en
goed’. Dan zal ieders zaak worden beslist en over iedereen zal het
vonnis worden uitgesproken. Dan zal de zonde niet aantrekkelijk
schijnen, maar gezien worden in al haar afzichtelijkheid. Allen zullen
zien in welke verhouding zij tot God en tot elkaar staan (RH 20 sept.
1898).” –Bijbelkommentaar, blz. 687.
De gehele hemel is gericht op de redding van de mens
“De gehele hemel stelt belang in onze zaligheid. De engelen gaan de straten
in de steden op en neer en houden aantekening van de daden der mensen.
Zij vermelden in de boeken van Gods gedachtenis de woorden vol geloof,
de daden van liefde, de ootmoed van geest en in de dag als ieders werk
beproefd zal worden om te zien wat voor werk het is, zal het werk van de
ootmoedige volgeling van Christus de toets doorstaan en de goedkeuring
van God ontvangen (RH 16 sept. 1890).” –Bijbelkommentaar, blz. 688.
_____
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26e Les

Sabbat 24 december 2022
Sabbatbegin 16.31 u.  16.32 u.

Wij hebben een Voorspraak
“Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als
iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus
Christus, de Rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1.
“Zoals de zonden van het volk vroeger op het zondoffer werden overgedragen en door zijn bloed zinnebeeldig naar het heiligdom op aarde
werden overgebracht, worden de zonden van de gelovigen die hun schuld
belijden op Christus overgedragen en naar het heiligdom in de hemel
overgebracht. Zoals de zinnebeeldige reiniging van het heiligdom op
aarde plaatsvond door het wegdoen van de zonden die het verontreinigden, wordt het hemelse heiligdom gereinigd door het verwijderen van de
zonden die daar zijn opgetekend. Maar voordat dit kan gebeuren, moeten
de boeken waarin de zonden zijn opgetekend, worden onderzocht om uit
te maken wie door berouw over zijn zonden en door het geloof in
Christus in aanmerking komt voor de voorrechten van Christus’
verzoening. Het reinigen van het heiligdom in de hemel impliceert een
onderzoekend oordeel. Dit werk moet worden gedaan voordat Christus
terugkomt om Zijn volk te verlossen, want wanneer Hij terugkeert, heeft
Hij Zijn loon bij Zich, ‘om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.’
Openbaring 22:12.” –De grote strijd, blz. 394, 395.
ZONDAG

1.

Wat gebeurde er in het aardse heiligdom op de Grote
Verzoendag met degenen die zichzelf vernederden en berouw
hadden van hun zonden? Wat konden degenen die zich niet van
hun zonden bekeerden, verwachten? Leviticus 16:29, 30; 23:29;
Psalm 69:29; Éxodus 32:32.
Leviticus 16:29, 30; 23:29 Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de
maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin.
Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen.
Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE
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gereinigd. [...] Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag
niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.
Psalm 69:29 Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat
hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.
Éxodus 32:32 Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar
indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.
“Kwade vermoedens en kwaadsprekerij zullen worden weggedaan.
U zult spreken en wij zullen niet denken aan onszelf en wat anderen
doen, maar aan wat God en Jezus doen.... Wat zijn ze aan het doen?
Ze zijn het heiligdom aan het reinigen.... Wij dienen met Hem te
zijn in dit werk en het heiligdom van onze ziel te reinigen van alle
ongerechtigheid, opdat onze namen in het boek des levens van het
Lam geschreven worden en onze zonden uitgewist worden wanneer
de tijden van verfrissing komen in de tegenwoordigheid van de
Heer. Het is het meest plechtige werk dat ooit aan stervelingen werd
gegeven.” –Lift Him Up, blz. 216.
MAANDAG

Het uitwissen van zonden
2.

Wie staat aan onze zijde, in plaats van een menselijke dienaar,
om ons te verdedigen en bij te staan wanneer we onze zonden
belijden en verzaken? Wie zullen er in het oordeel rechtvaardig
verklaard worden? 1 Johannes 2:1; Psalm 51:3, 4, 11;
Openbaring 3:5; Daniël 12:1, laatste gedeelte; Filippensen 4:3.
1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet
zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak
bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
Psalm 51:3, 4, 11 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote
barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij
van mijn zonde. [...] Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al
mijn ongerechtigheden uit.
Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren
en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar
Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
Daniël 12:1b [...] In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
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Filippensen 4:3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help
deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie,
ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen
in het boek des levens staan.
“Door Zijn beschikking heeft Hij aan Zijn altaar een Pleiter toegevoegd, bekleed met onze natuur. Als onze Middelaar is het Zijn taak
ons voor te stellen aan God als Zijn zonen en dochteren. Christus
bemiddelt ten gunste van hen die Hem hebben aangenomen. Aan
hen verleent Hij macht dank zij Zijn persoonlijke verdiensten, leden
te worden van het Koninklijke gezin, kinderen van de hemelse
Koning. En de Vader toont Zijn oneindige liefde voor Christus, Die
ons kocht met Zijn bloed, door de vrienden van Christus als Zijn
vrienden te ontvangen en te verwelkomen. Hij is voldaan over de
gedane verzoening. Hij is verheerlijkt door de vleeswording, het
leven, de dood en het middelaarschap van Zijn Zoon.” –Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 27.
DINSDAG

3.

Wat zal er gebeuren in het onderzoekend oordeel met degenen
die hun zonden niet hebben beleden en zich daarvan niet hebben
afgekeerd? Éxodus 32:33, laatste gedeelte; Deuteronomium
29:20.
Éxodus 32:33b [...] Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek
schrappen.
Deuteronomium 29:20 Dat de HEERE hem niet zal willen vergeven;
dan zal de toorn van de HEERE en Zijn na-ijver tegen die man
ontbranden, en alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn,
zullen op hem rusten. De HEERE zal zijn naam van onder de hemel
uitwissen.
“Het reinigen van het heiligdom in de hemel impliceert een onderzoekend oordeel. Dit werk moet worden gedaan voordat Christus
terugkomt om Zijn volk te verlossen, want wanneer Hij terugkeert,
heeft Hij Zijn loon bij Zich, ‘om een ieder te vergelden, naardat zijn
werk is.’ Openbaring 22:12 [...]
Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven
van allen die in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij.
Eerst komen de eerste mensen die op aarde hebben geleefd aan de
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beurt. Daarna zal onze Voorspraak de gevallen van alle geslachten
die na hen zijn gekomen stuk voor stuk in behandeling nemen en Hij
eindigt met de mensen die nog in leven zijn. Elke naam wordt
afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onderzocht. Bepaalde
namen worden aangenomen, andere worden verworpen. Wanneer in
de boeken des hemels nog zonden staan opgetekend van mensen die
hun zonden niet hebben beleden en waarvoor geen vergiffenis is
geschonken, zullen hun namen uit het boek des levens worden
weggedaan en zullen hun goede werken die zijn opgeschreven in het
gedenkboek, worden uitgewist. God zei aan Mozes: ‘Wie tegen Mij
gezondigd heeft, zal Ik uit Mijn boek delgen.’ (Éxodus 32:33). De
profeet Ezechiël zegt hierover: ‘Wanneer een rechtvaardige zich
afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet ... met geen
van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden.’
Ezechiël 18:24.” –De grote strijd, blz. 395, 446.
WOENSDAG

Wanneer verandering niet meer mogelijk is
4.

Is het mogelijk om het vonnis te wijzigen nadat het is uitgesproken? Openbaring 22:11; Matthéüs 25:10-13; Hebreeën 12:16, 17.
Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht
doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig
is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat
hij nog meer geheiligd worden.
Matthéüs 25:10-13 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de
bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen
naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de
andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan
waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon
des mensen komen zal.
Hebreeën 12:16, 17 Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een
onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen
wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw,
hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.
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“Wanneer de boodschap van de derde engel aan de wereld is gebracht,
komt er ook een eind aan Gods barmhartigheid tegenover de schuldige
mensen. Gods volk heeft zijn taak volbracht. Ze hebben de ‘late regen’,
‘de verkoeling van het aangezicht des Heren’ ontvangen en zijn voorbereid op de ‘ure der beproeving’ die voor de deur staat. De engelen
ontplooien een grote activiteit in de hemel. Een engel die van de aarde
komt, zegt dat zijn werk af is. De wereld is voor de laatste keer getoetst.
Iedereen die Gods geboden heeft bewaard, heeft ‘het zegel van de
levende God’ ontvangen. Dan komt er ook een eind aan Jezus’ middelaarschap in het hemelse heiligdom. Hij heft Zijn handen op en zegt
met ‘luider stem’: ‘Het is geschied.’ Alle engelen zetten hun kronen af
wanneer Christus de plechtige woorden: ‘Wie onrecht doet, hij doe nog
meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer
geheiligd’ (Openbaring 22:11), uitspreekt. Er is een beslissing gevallen
over het lot van alle mensen, namelijk het eeuwige leven of de eeuwige
dood. Christus heeft gepleit voor Zijn volgelingen en heeft hun zonden
uitgewist. Zijn onderdanen zijn verlost. ‘Het koningschap, de macht en
de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel’ zullen nu aan de
verlosten worden gegeven en Jezus zal voortaan heersen als Koning der
koningen en Here der heren.” –De grote strijd, blz. 567.
DONDERDAG

5.

Wiens namen zullen worden afgeroepen in het hemelse oordeel?
Wie zal er aan die dag ontsnappen? Romeinen 14:10, laatste
gedeelte; 2 Korinthe 5:10; 1 Petrus 4:5.
Romeinen 14:10b Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van
Christus gesteld worden.
2 Korinthe 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van
Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor
wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed,
hetzij kwaad.
1 Petrus 4:5 Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem
Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
“Laat een ieder, die de naam van Christus belijdt, bedenken dat hij
elke onrechtvaardige daad en elk hard woord moet verantwoorden
voor de rechterstoel van Christus. Het zal niet aangenaam zijn terug te
blikken op de gesproken woorden, die zielen verwond en gekneusd
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hebben, terug te blikken op de beslissingen, die tegen de zielen gewerkt hebben waar Christus voor gestorven is. Elke daad zal in het
oordeel komen en de geest die eraan ten grondslag lag, zal openbaar
worden gemaakt. De vrucht van elke zelfzuchtige en willekeurige eis
zal duidelijk worden gemaakt en de mensen zullen de resultaten van
hun doen en laten zien, zoals God ze ziet. Zij zullen zien dat zij
kostbare zielen van het rechte pad hebben afgekeerd door op een
onchristelijke manier met hen om te gaan. Wij leven in de Grote
Verzoendag en nu is het tijd dat iedereen berouw toont voor God,
zijn zonden belijdt en door levend geloof op de verdienste van een
gekruisigde en levende Verlosser rust.” –Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, blz. 224, 225.
VRIJDAG

Wat te doen nu er nog tijd is
6.

Wat moet er nu gebeuren, gezien de plechtige realiteit van het
onderzoekend oordeel? Lukas 16:2; Markus 13:35-37.
Lukas 16:2 En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over
u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet
langer rentmeester zijn.
Markus 13:35-37 Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer
de heer des huizes komt, ’s avonds laat of te middernacht of met het
hanengekraai of ’s morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling
komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen:
Wees waakzaam!
“In 1844 ging onze grote Hogepriester het allerheiligste van het
hemels heiligdom binnen om te beginnen met het werk van het onderzoekend oordeel. De gevallen van de rechtvaardige doden zijn de
revue gepasseerd voor God. Wanneer dat werk voltooid zal zijn, zal
het oordeel over de levenden worden uitgesproken. Hoe kostbaar en
hoe belangrijk zijn deze plechtige ogenblikken! Ieder van ons heeft
een zaak in behandeling bij de hemelse rechtbank. Wij zullen afzonderlijk worden beoordeeld naar de daden die in het lichaam verricht
zijn. Tijdens de typische dienst, toen het verzoeningswerk werd verricht door de hogepriester in het allerheiligste van het aardse heiligdom, werd van de mensen verlangd, dat zij hun ziel voor God
kwelden en hun zonden beleden, opdat deze verzoend en uitgewist
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zouden worden. Zal er minder van ons worden verlangd op deze
tegenbeeldige verzoendag, wanneer Christus in het heiligdom daarboven pleit voor Zijn volk en de uiteindelijke, onherroepelijke
beslissing over elke zaak zal worden uitgesproken?” –Selected
Messages, boek 1, blz. 125.
SABBAT

7.

Wat zal de Heer doen voor allen die naar Zijn stem luisteren en
de deur van hun hart openen? Welk allerhoogste verlangen van
de Heiland zal worden vervuld? Hebreeën 3:7, 8; Éxodus 29:45;
Openbaring 3:20-22.
Hebreeën 3:7, 8 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden,
indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de
verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.
Éxodus 29:45 Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik
zal hun tot een God zijn.
Openbaring 3:20-22 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de
maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik
geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb,
en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat
hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
“De Heiland zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand
naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij.’ (Openbaring 3:20). Hij
wordt niet afgestoten door spot of afgekeerd door dreigementen,
maar probeert zonder ophouden het verlorene te zoeken, terwijl Hij
zegt: ‘Hoe kan Ik u opgeven’? (Hoséa 11:8). Hoewel Zijn liefde
door het stijfhoofdige hart wordt afgewezen, keert Hij terug om met
meer kracht te smeken: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.’ De
winnende kracht van Zijn liefde dwingt mensen om tot Hem te
komen. Zij zeggen tot Christus: ‘Uw nederbuigende goedheid
maakte mij groot.’ (Psalm 18:36).” –Lessen uit het leven van
alledag, blz. 140.
“Nu vestigen boodschappers, door God geroepen om in de geest en
de kracht van Elia en van Johannes de Doper te werken, de aandacht
van een wereld die voor het oordeel moet verschijnen, op de plechtige gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden in verband met
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de laatste ogenblikken van de genadetijd en de verschijning van
Christus Jezus als Koning der koningen en Heer der heren. Spoedig
zal iedereen geoordeeld worden naar hetgeen hij gedaan heeft in het
vlees. Het uur van Gods oordeel is gekomen, en op de leden van
Zijn gemeente op aarde rust de plechtige verantwoordelijkheid om
hen te waarschuwen die als het ware op de rand van eeuwige ondergang staan. Aan ieder mens in heel de wereld moet duidelijk
gemaakt worden, welke beginselen op het spel staan in de grote
strijd die gaande is, beginselen waarvan het lot van heel de mensheid afhangt.” –Profeten en koningen, blz. 440.
Tot welke groep zullen wij behoren?
“We moeten niet langer op de betoverde grond blijven. We naderen snel
het einde van onze proeftijd. Laat iedere ziel zich afvragen: Hoe sta ik
voor God? Wij weten niet hoe snel onze namen op de lippen van Christus
zullen worden opgenomen en onze zaken definitief zullen worden beslist.
Wat, o, wat zullen deze beslissingen zijn! Zullen wij tot de rechtvaardigen
gerekend worden of tot de goddelozen?” –Selected Messages, boek 1,
blz. 125, 126.
_____

Leest u alstublieft het zendingsbericht
van de Salomonseilanden op blz. 100.

27e Les

Sabbat 31 december 2022
Sabbatbegin 16.37 u.  16.38 u.

Wij zullen Zijn aangezicht zien
“En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht
nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren
in alle eeuwigheid.” Openbaring 22:4, 5.
“De gemeente is Gods sterkte, Zijn veilige stad, die Hij bewaart in een
opstandige wereld. Iedere daad van ontrouw van de gemeente is verraad
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aan Hem, Die de mensheid heeft gekocht met het bloed van Zijn eniggeboren Zoon. Vanaf het begin hebben trouwe zielen de gemeente op aarde
opgebouwd. In ieder tijdperk heeft God Zijn wachters gehad, die een trouw
getuigenis brachten aan het mensengeslacht, temidden waarvan zij leefden.
Deze schildwachten gaven een boodschap van ‘waarschuwing’. Wanneer
zij geroepen werden om hun wapenrusting af te leggen, namen anderen dit
werk over. God bracht deze getuigen in een verbondsverhouding met Hem
Zelf en op deze wijze verbond Hij de gemeente op aarde met de gemeente
in de hemel. Zo zond Hij vanuit de hemel Zijn engelen om de gemeente te
dienen met het Woord van God. Zelfs de poorten van de hel hebben Zijn
volk niet kunnen overwinnen. God heeft Zijn kinderen lief met een
oneindige liefde. Het allerdierbaarste voor Hem op aarde is Zijn gemeente.”
–Het geloof waardoor ik leef, blz. 281.
ZONDAG

Gods grootste verlangen
1.

Welk grote verlangen sprak de Heer herhaaldelijk uit aan Zijn
volk, zoals een vader naar zijn gezin verlangt? Leviticus 26:11, 12;
Éxodus 25:8; Psalm 132:13, 14.
Leviticus 26:11, 12 Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen
en Mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik
zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.
Éxodus 25:8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik
in hun midden kan wonen.
Psalm 132:13, 14 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft
het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot
in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.
“Rijke zegeningen waren beloofd aan Israël op de voorwaarde van
gehoorzaamheid aan Gods aanwijzingen: ‘Ik zal u te rechter tijd uw
regens geven’, had Hij gezegd, ‘zodat het land zijn opbrengst geeft
en het geboomte des velds zijn vrucht draagt; de dorstijd zal bij u
duren tot de wijnoogst, en de wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult uw
brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. En Ik zal
vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat
iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en
het zwaard zal uw land niet teisteren. ... Ik zal in uw midden
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wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn.’ ...
(Leviticus 26:4-12).” –Patriarchen en profeten, blz. 485.
MAANDAG

2.

Wat zeiden de mensen jammer genoeg toen zij Gods stem rechtstreeks konden horen en getuige waren van Zijn aanwezigheid en
verbazingwekkende wonderen? Éxodus 20:18, 19.
Éxodus 20:18, 19 En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het
volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden
tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat
God niet met ons spreken, anders sterven wij.
‘De afkondiging van de wet van de Tien Geboden was een wonderbaarlijke vertoning van de heerlijkheid en grootsheid van God. Wat
deed dit machtsvertoon met de mensen? Zij waren bang. Toen het
volk ‘zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid van de
bazuin, en de rokende berg,’ ‘weken zij af, en stonden van verre. En
zij zeiden tot Mozes: Spreek u met ons, en wij zullen horen; en dat
God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven!’ Éxodus 20:18, 19.
Zij wilden dat Mozes hun bemiddelaar zou zijn. Zij begrepen niet,
dat Christus hun aangewezen Bemiddelaar was en dat zij zonder
Zijn bemiddeling zeker verteerd zouden zijn geweest.” –Selected
Messages, boek 1, blz. 238.

DINSDAG

3.

Wat heeft Jezus gezegd over de tijdspanne tussen Zijn hemelvaart en Zijn tweede komst? Johannes 12:26; Matthéüs 28:20,
laatste gedeelte.
Johannes 12:26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar
Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal
de Vader hem eren.
Matthéüs 28:20b ... Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van
de wereld. Amen.
“Dit is goed, maar als er meer moeite zou worden gedaan om de
levende zendeling uit te zenden om de waarheid te prediken, zouden
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veel meer zielen wakker geschud worden en voor de waarheid
worden gewonnen. Terwijl Jezus in het ware heiligdom hierboven
dienst doet, is Hij door Zijn Heilige Geest werkzaam door Zijn
aardse boodschappers. Deze vertegenwoordigers zullen meer bereiken dan de gedrukte bladzijde, mits zij uitgaan in de Geest en de
kracht van Christus. Christus zal door Zijn uitverkoren dienaren
werken, hen vervullen met Zijn geest, en zo aan hen de verzekering
vervullen: ‘En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der
wereld.’ Matthéüs 28:20.” –Counsels on Health, blz. 545.
WOENSDAG

4.

Welke grote wens sprak Jezus uit – nadat Hij meer dan drie
jaar bij hen geweest was – voordat Hij afscheid nam van Zijn
discipelen? Johannes 14:2, 3; 17:24.
Johannes 14:2, 3; 17:24 In het huis van Mijn Vader zijn veel
woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga
heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. [...] Vader, Ik wil dat
waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij
Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt
liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
“Vóór de verloste schare ligt de Heilige Stad. Jezus maakt de
paarlen poorten wijd open en zij die de waarheid hebben bewaard
gaan door de poort. Daar zien ze het paradijs van God, waar Adam
woonde toen hij nog niet had gezondigd. Ze horen een stem,
welluidender dan elke muziek die de mens ooit heeft gehoord: ‘Uw
strijd is ten einde’, ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het
Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’
Nu wordt het gebed van Christus voor Zijn discipelen: ‘Ik wil, dat
waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn,’ verhoord. ‘Onberispelijk voor Zijn
heerlijkheid in grote vreugde’, stelt Jezus degenen die door
Zijn bloed zijn vrijgekocht voor de Vader en zegt: ‘Ziehier Ik en de
kinderen, die Gij mij gegeven hebt.’ ‘Die Gij Mij gegeven hebt, heb
Ik bewaard.’ Wat een wonder van genade en liefde! Wat een vreugde
zal het zijn wanneer de oneindige Vader Zijn eigen beeld in de
verlosten zal zien, wanneer de verstoring en de vloek van de zonde er
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niet meer zal zijn en de mens weer in harmonie met God zal leven!”
–De grote strijd, blz. 596.
DONDERDAG

Het verlangen om Hem te zien
5.

Wat zei de apostel Johannes, die Jezus minstens twee keer
verheerlijkt zag, over het weerzien met Hem? 1 Johannes 3:2.
1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is
nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als
Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij
zullen Hem zien zoals Hij is.
“Heerlijk zal het loon zijn dat geschonken wordt wanneer de trouwe
arbeiders zich vergaderen om de troon van God en van het Lam. Toen
Johannes in zijn sterfelijke staat de heerlijkheid Gods aanschouwde,
viel hij neer als een dode; hij kon het gezicht niet verdragen. Maar
wanneer de kinderen Gods met onsterfelijkheid zijn bekleed, zullen
zij ‘Hem zien gelijk Hij is.’ 1 Johannes 3:2. Zij zullen staan vóór de
troon, aangenomen in de Geliefde. Al hun zonden zijn uitgewist, al
hun overtredingen weggedaan. Nu kunnen zij zien op de onversluierde heerlijkheid van de troon Gods. Zij hebben met Christus
gemeenschap gehad aan Zijn lijden, zij hebben met Hem samengewerkt in het verlossingsplan en zij hebben gemeenschap met Hem in
de vreugde van het zien der verloste zielen in het Koninkrijk Gods om
daar God in alle eeuwigheid te loven.” –Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 3, blz. 447.

VRIJDAG

6.

Wat herhaalde Jezus aan het eind van de heilige Schrift gezien
de heerlijke hereniging met Zijn volk? Openbaring 22:7, 12, 20.
Openbaring 22:7, 12, 20 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de
woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. [...] En zie, Ik
kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals
zijn werk zal zijn. [...] Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik
kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
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“Breng bij degenen die moe zijn van een zondig leven, maar niet
weten waarheen zij zich kunnen wenden om verlichting te vinden,
de barmhartige Verlosser naar voren, Die vol liefde en tederheid is,
verlangend om hen, die tot Hem komen met gebroken hart en een
berouwvolle geest, te ontvangen. Neem hen bij de hand, til hen op,
spreek woorden van hoop en moed tot hen. Help hen de hand te
grijpen van Hem die gezegd heeft: ‘Of hij moest Mijn sterkte
aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken, vrede zal hij met Mij
maken.’ Jesája 27:5.” –Counsels on Health, blz. 539.
SABBAT

7.

Wanneer zullen er eindelijk geen afstand of belemmeringen meer
zijn tussen de dienaren van God en de hemelse troon?
Openbaring 22:4, 5, 3; 7:14, laatste gedeelte, 15, eerste gedeelte,
16, 17, eerste gedeelte; 1 Korinthe 13:12.
Openbaring 22:4, 5, 3; 7:14b, 15a, 16, 17a En zullen Zijn
aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar
zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht
nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen
regeren in alle eeuwigheid. [...] En geen enkele vervloeking zal er
meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn
dienstknechten zullen Hem dienen. [...] ... Dezen zijn het die uit de
grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en
ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht
in Zijn tempel; ... [...] Zij zullen geen honger of dorst meer hebben,
en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat
in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden
naar de levende waterbronnen. ...
1 Korinthe 13:12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel
in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf
gekend ben.
“Wat voor kruis zij ook hebben moeten dragen, welk verlies zij
hebben moeten lijden, aan welke vervolgingen zij ook hebben
blootgestaan, zelfs met verlies van hun aardse leven, Gods kinderen
worden daarvoor ruimschoots schadeloos gesteld. ‘Zij zullen Zijn

99

aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.’
(Openbaring 22:4).” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 107.
Terwijl de mensen op aarde wonen
“Het onderzoek van de gasten aan de maaltijd heeft betrekking op een
oordeelswerk. De gasten bij het evangeliefeest zijn mensen die zeggen dat
zij God dienen, van wie de namen geschreven staan in het boek des levens.
Maar niet allen die zich christenen noemen, zijn echte discipelen. Eer ten
slotte het loon wordt gegeven, moet worden bepaald wie geschikt is om te
delen in de erfenis van de rechtvaardigen. Deze beslissing moet plaatsvinden vóór de wederkomst van Christus op de wolken des hemels, want
wanneer Hij komt, is Zijn loon met Hem om een ieder te geven naarmate
zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12) Vóór Zijn komst moet dus het
karakter van ieders werk zijn bepaald en ieder van Christus’ volgelingen zal
worden beloond overeenkomstig hetgeen hij heeft gedaan.
“Terwijl de mensen nog op de aarde leven vindt in de hemel het werk van
het onderzoekend oordeel plaats. De levens van al Gods volgelingen gaan
aan Gods oog voorbij. Allen worden onderzocht aan de hand van wat in
de hemelse boeken wordt vermeld en op grond van zijn daden wordt het
lot van iedereen voor altijd vastgesteld.” –Lessen uit het leven van
alledag, blz. 190.
_____

Zendingsbericht van
van de Salomonseilanden
Voorlezen op Sabbat 31 december 2022
De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 7 januari 2023 worden ingezameld
“Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het
begin! Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.
De kustlanden zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde beefden;
ze kwamen naderbij en traden toe. De een hielp de ander, tegen zijn broeder
zei hij: Wees sterk!” Jesája 41:4-6.
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Groeten aan al onze zeer geliefde broeders en zusters over de hele wereld.
De broeders en zusters van de Oceanische Divisie en de Oceanische Unie
zijn dankbaar dat ze kunnen deelnemen aan de ondersteuning van het werk
van de Heer op de Salomonseilanden. Er wonen 653.000 mensen op zes
grote en meer dan 900 kleinere eilanden ten oosten van Papoea-NieuwGuinea en ten noordwesten van Vanuatu. Het landoppervlak beslaat 28.400
vierkante kilometer (17.646 vierkante mijl). De Salomonseilanden vormen
een verspreide archipel van bergachtige eilanden en laaggelegen koraalatollen en strekken zich ongeveer 1448 kilometer (900 mijl) uit in
zuidoostelijke richting van de Shortlands-eilanden tot de Santa Cruzeilanden. De zes belangrijkste eilanden zijn Choisuel, Guadalcanal, Malaita,
Makira, New Georgia en Santa Isabel.
Ongeveer 95% van de bevolking is Christen. De belangrijkste religies zijn
Kerk van Melanesië (Anglicaans) 29%, Rooms-katholiek 19%, South Seas
Evangelical Church 17%, United Church (Methodist) 11% en Kerk van
Zevende-dags Adventisten 10%. En meer recentelijk zijn er ook vertegenwoordigers van de bahá’í-religie, Jehova’s Getuigen, ‘Assemblies of God’
en Baptistengemeente.
Ik herinner me dat ik als jonge jongen en als lid van het Internationaal
Zendingsgenootschap, Gemeente van Zevende-dags Adventisten,
Reformatiebeweging, in een atheïstisch, communistisch land, een boek tegenkwam over de Salomonseilanden. Op dat moment kwam de gedachte bij me
op dat ik op een dag een zendeling op de Salomonseilanden zou zijn. Voor
mij leek dit onmogelijk, maar God maakte het mogelijk.
Tegen het einde van 2018 bezocht ik de Salomonseilanden voor het eerst
met prediker Sanaila Kenivale. We bezochten een ZDA Reformatiebeweging (’51-beweging) tijdens hun dienst en kregen de gelegenheid om
kort het verschil tussen hen en het IZG uit te leggen. Die middag bezochten
we een ZDA-kerk en werden uitgenodigd om op die bijeenkomst te
spreken; de kerkleden ontvingen ons met een goede geest. Dit hielp om een
goede verstandhouding tussen ons op te bouwen. God zegende, en we
waren in staat om in die tijd een groep op te richten met een paar leden uit
de beweging van de ’51 beweging.
De jaren 2020 en 2021 bleken een zegen te zijn, want prediker Frank Tabai,
een predikant van de Adventgemeente, nam na veel studie en gesprekken
de beslissing om zich bij het IZG aan te sluiten met zijn familie en andere
leden van de Adventgemeente, die ook het besluit namen om gedoopt te
worden en lid te worden van de IZG. Er is nu een flink aantal leden en de
gemeente is geregistreerd bij de overheid.
Aangezien we geen grond hebben om op te bouwen, komen momenteel de
leden in Honiara, de hoofdstad van de Salomonseilanden, samen in ge101

huurde schoolgebouwen. Prediker Tabai, de gemeenteleider, woont in een
gehuurde woning. Het zendingswerk vordert zeer goed en strekt zich uit tot
Malaita en de Russell-eilanden, evenals andere. Honiara ligt aan de kust;
maar de leden die in het binnenland wonen, wonen in een heuvelachtig,
bergachtig gebied, dus het is moeilijk en duur voor hen om per taxi te
reizen om op de Sabbat naar de gemeente te gaan.
De boodschap uit de hemel wordt nu bekend en mensen uit andere delen
van de Salomonseilanden wachten op ons om hen te bezoeken. Deze reizen
zijn duur en de mensen zijn erg arm. In één gebied hebben we contact
gelegd met de gemeenteleider en een groep gelovigen die geïnteresseerd
zijn om lid te worden van de gemeente. Deze mensen zijn zo arm dat ze het
zich niet kunnen veroorloven om kleren te kopen en zijn naakt!
Dierbare broeders en zusters in Christus, we doen een beroep op u om te
helpen bij de voortgang van het werk op de Salomonseilanden, tot eer van
de Heer. Uw gebeden en uw financiële steun zullen een zegen zijn en
worden zeer op prijs gesteld.
–Anton Salavyov
Leider van de Oceanische Divisie
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