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Opwekking en het christelijke 
leven

Hoe staat uw christelijke leven ervoor? Brengt iedere dag u dichter bij de 
Heer, of lijkt het erop dat u vastloopt in uw relatie met hem, of zelfs bij 
hem vandaan gaat? De gebedslezingen van dit jaar – met als thema En 
zij volgden hem – zijn gericht op een opwekking in het christelijke leven. 
We zullen kijken hoe wij een levendige, gelukkige en voldoening gevende 
relatie met God kunnen hebben. U zult geen dag willen missen van deze 
bijzondere lezingen, die verder gaan dan uiterlijk vertoon en die zich 
rechtstreeks op uw hart richten. 
Bij de lezing van de eerste sabbat zitten we aan de voeten van Jezus, 
terwijl hij de blauwdruk voor een christelijk leven onthult in zijn 
’Bergrede.’ In de lezingen voor de rest van de week, moedigt ds. Larry 
Lichtenwalter ons aan te onderzoeken wie we zijn, waarom we doen 
wat we doen en waarom dat iets uitmaakt. Ds. Lichtenwalter besteedt 
aandacht aan praktische levenszaken zoals materialisme, seksualiteit, 
vermaak, relaties, betrouwbaarheid en integriteit. In deze zaken richt hij 
zich op het werk van de heilige Geest en hoe deze ons kan vernieuwen 
en opwekken wanneer wij bereid zijn ons door hem te laten leiden. Om 
het hele thema rondom ’opwekking en het christelijke leven’ samen 
te brengen, zullen we de week afronden met enkele geïnspireerde 
raadgevingen van de hand van Ellen White. 
Mocht u kleine kinderen in huis hebben (of als u simpelweg van goede 
verhalen houdt), dan wilt u beslist de lezingen voor kinderen niet missen. 
Moge de Heer u zegenen wanneer we samenkomen als een wereldkerk om 
te leren en te bidden gedurende deze spe ciale week van gebed. 

Ds. Ted N. C. Wilson
Voorzitter van het wereldwijde Kerkgenootschap  
der Zevende-dags Adventisten

[ ]
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Als Nederlandse Adventkerk 
maken we deel uit van een grote 
internationale geloofsgemeen-
schap die jaarlijks de gebedsweek 
beleeft. We worden regelmatig 
op de hoogte gehouden over het 
reilen en zeilen van de kerk in 
de rest van de wereld, o.a. door 
Advent en door het Engelstalige 
tijdschrift Adventist World. De 
hoofdredacteur van dit laatstge-
noemde magazine, ds. Bill Knott, 
schreef onlangs in zijn column: ‘Ik 
ben er steeds meer van doordron-
gen dat de belangrijkste vraag 
niet is ‘Voor wie heb je gebeden?’ 
maar ‘Met wie heb je gebeden?’ 
De op-zich-zelf-staande christen 
is niet goed toegerust voor de 
geloofscrisis die op het punt staat 
over de wereld te komen.’
 
Samen bidden heeft ontegenzeg-
gelijk een aantal pluspunten in 
vergelijking tot het persoonlijk 
gebed. Samen bidden leidt tot 
een grotere concentratie, het 
geeft daadwerkelijk de ervaring 
dat je niet alleen bent, het relati-
veert je eigen onvermogen en je 
eigen zorgen. Leden van huisgroe-

pen kennen dit geheim al langer, maar geluk-
kig krijgen we ieder jaar – wereldwijd – de 
kans om deze ervaring te proeven tijdens de 
gebedsweek.
 
Als Adventkerk willen we bouwen aan een 
kerk die optimisme, dienstbaarheid en kwa-
liteit van leven uitstraalt. Een kerk om trots 
op te zijn!. Binnen de gemeente en naar 
buiten toe. We willen dit optimisme dat God 
omziet naar mensen delen met iedereen, 
zo ook de moslim en agnost (de drie enge-
lenboodschap voor ‘elke natie, stam, taal en 
volk’).  We bidden samen voor een sterke, 
open kerk waar een iedereen welkom is en de 
geborgenheid van God mag ervaren. Samen 
bidden voor een gemeente die bruggen slaat 
naar de wijk en stad waar zij is gevestigd. 
Dat de mensen van de kerk gezien worden 
als open, relevant en dienend. Samen bidden 
voor een kerk in Nederland die op zo’n wijze 
een profetisch geluid laat horen: de wereld 
behoort God toe. Dat is goed nieuws, eeuwig 
goed nieuws!
 
Ik wens u de vreugde, de dynamiek en de rust 
van samen bidden in deze gebedsweek,
 
Namens het Algemeen Kerkbestuur,

Ds. Wim Altink, voorzitter

Voorwoord van de voorzitter[ ]
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Ten geleide[ ]
Beste broeders en zusters,

U heeft de gebedslezingen van 
2013 in uw hand. Misschien zien 
deze er wat anders uit dan u 
gewend bent. Kleurrijker in ieder 
geval! 

Zoals u vast weet wil het Landelijk 
Kantoor zo zuinig mogelijk 
omgaan met de gaven en tienden 
die wij mogen beheren. Ook bij de 
gebedslezingen hebben we goed 
nagedacht en gezocht naar wat 
het goedkoopst was. De offertes 
die we binnenkregen verrasten 
ons erg. Normaal gesproken wor-
den uitgaven van het Landelijk 
Kantoor in zwart-wit met één 
steunkleur uitgegeven, maar door 
de veranderingen in de druk-
wereld blijkt dat kleur momenteel 
goedkoper is.

Zo heeft u een kleurrijk boekje in 
uw hand, dat ook nog eens goed-
koper was om te maken. Het is 
grappig hoe dingen anders kun-
nen zijn dan je denkt.

Als u helemaal achterin in het boekje kijkt, 
ziet u een nawoord van Ds. Rudy Dingjan. 
Hierin legt hij uit wat het doel is van de col-
lecte die aan het einde van het gebedsweek 
gehouden wordt. Want, het is niet alleen een 
week van gebed, maar ook van offers maken 
voor het evangelie. Geld opzij zetten, zodat 
meer mensen hier in Nederland en wereld-
wijd bereikt kunnen worden met het verhaal 
van Gods liefde en genade.

Dit boekje is niet de enige uitgave voor de 
gebedsweek. Jongeren en kinderen hebben 
hun eigen materiaal. De lectuursecretaris 
van uw gemeente kan u het materiaal voor 
de kinderen of jongeren geven. Ook deze zijn 
zeker het (voor)lezen waard!

Ik wens u een gezegende gebedsweek toe. Ik 
hoop dat wij allen dichter naar elkaar, maar 
vooral  dichter naar God zullen groeien!

Ds. Tom de Bruin
Algemeen Secretaris

5



EERSTE SABBAT
Leven met de hemel in ons hart 

JEzus wiJsT Ons dE wEg
Vorig  jaar had ik voor het eerst het voorrecht om langs het Meer van 
Galilea te lopen. Toen ik daar op de oever stond, starend over dat oude 
meer en naar de groene heuvels eromheen, was het niet moeilijk me 
het leven van 2000 jaar geleden voor te stellen, toen Jezus langs deze 
zelfde oevers liep. 

In mijn gedachten zag ik hem staan in de vroege ochtendzon. Mensen 
van alle leeftijden verzamelden zich rondom hem en probeerden 
zo dicht mogelijk bij deze bijzondere leraar, genezer – en mogelijk 
verlosser? – te komen op het kleine en rotsachtige strand.  

Jezus realiseerde zich dat de menigte te groot was en het strand te 
klein, dus hij besloot de mensen mee te nemen naar de voet van de 
berg waar hij de avond ervoor had gebeden voor al zijn discipelen. 
Na dat gebed, dat de hele nacht had geduurd, riep Jezus de twaalf 
bij zich en “bad met hen en gaf hen verdere instructies. Hij legde hen 
vervolgens de handen op en zegende hen om hen daarmee te wijden 
voor het evangeliewerk.”1

[ ]
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de  sc h r ijver

Ted N. C. Wilson is voorzitter van het wereldwijde 
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. [ ]
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Jezus wist dat de tijd was 
gekomen om zijn discipelen 
meer bij zijn werk te betrek-

ken, zodat zij het werk voort kon-
den zetten wanneer hij terug zou 
gaan naar de hemel. Hij was zich 
bewust van zowel hun zwakhe-
den als hun sterke kanten, “maar 
toch hadden zij gehoor gegeven 
aan de liefde van Christus en 
hoewel hun geloof zich maar 
traag ontwikkelde, zag Jezus in 
hen mensen die hij voor zijn 
grote werk zou kunnen trainen 
en vormen.”2 Hij wist ook dat zij, 
net als de rest van Israël, waren 
op het verkeerde been gezet door 
het onderwijs van de rabbi’s over 
de Messias en zijn zending. Hij 
verlangde ernaar hun de ogen te 
openen voor de waarheid.  

Terug op de berghelling
Jezus en de discipelen waren 
terug in de omgeving van de berg. 
Deze keer werden zij omringd 
door een mensen menigte die op 
zoek was, verlangend naar iets 
beters in hun leven. Ze kwamen 
niet alleen uit Galilea, maar 
ook uit heel Judea, inclusief 

Jeruzalem. Anderen kwamen uit gebieden 
ten oosten van de Jordaan, inclusief Perea en 
Dekapolis. Er kwamen zelfs mensen helemaal 
uit het noorden, uit de Fenicische kuststeden 
Tyrus en Sidon. Ook vanuit het zuiden kwa-
men ze, helemaal uit Idumea ten zuidwesten 
van de Dode Zee. Iedereen had gehoord van 
deze geweldige leraar en genezer en allemaal 
hoopten ze dat hij misschien wel de Messias 
was waar ze zo lang op gewacht hadden, 
degene die hen eindelijk van de Romeinen 
zou bevrijden!
Visioenen van nationale glorie en macht, rijk-
dom en weelde vulden hun hoofden terwijl 
ze hoopten dat dit de dag was waarop Jezus 
zichzelf tot koning zou uitroepen. Anderen 
richtten zich op hun verlangen naar een 
betere woonsituatie, meer voedsel, leukere 

7
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kleding en dagen die ze konden 
vullen met overvloed en gemak. 
Jezus liep een stuk de berghel-
ling op en ging zitten op het 
zachte groene gras. De discipelen 
wisten dat er iets bijzonders en 
ongewoons op het punt stond 
te gebeuren en ze groepeerden 
zich dichtbij Jezus. De rest van de 
menigte ging zitten in afwach-
ting wat de Meester te zeggen 
had. Ze wisten nog niet wat hen 
te wachten stond.

de wereld op zijn kop 
“Gelukkig wie nederig van hart 
zijn, want voor hen is het konink-

rijk van de hemel,” vertelde hij zijn verbijster-
de luisteraars. “Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. Gelukkig 
wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden” (Matteüs 
5:3, 5, 6). 
De armen, de zachtmoedigen, de hongerigen 
en dorstigen – zijn dat degenen die God gaat 
zegenen? Niet volgens de schriftgeleerden 
en de farizeeën. Die beweerden juist dat er 
een vloek rustte op mensen die lijden. Deze 
leiders hadden hun eigen geboden aan het 
volk opgelegd als ‘leerstellingen uit de Bijbel’  
(Matteüs 15:9). Hiermee was veel verdriet 
gedaan aan het volk, dat het moeilijk had om 
de talloze regels, wetten en verordeningen 
te houden die door deze valse leraren waren 
opgelegd.  
Jezus richtte zich op de kern van het pro-
bleem. Hij hield het onberispelijke karakter 
van Gods wet hoog en predikte tegelijk dat 
het niet genoeg was om je alleen aan de let-
ter van de wet te houden. “Want ik zeg jullie: 
als jullie gerechtigheid niet groter is dan die 
van de schriftgeleerden en de farizeeën, zul-
len jullie zeker het koninkrijk van de hemel 
niet binnengaan” (Matteüs 5:20).

Ik kan me voorstellen dat de mensen in de 
menigte naar adem hapten – als de schrift-
geleerden en de farizeeën het koninkrijk al 

Onze religieuze ervaringen zijn 
uitermate belangrijk en zouden onze 
hoogste prioriteit moeten krijgen[ ]
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niet binnen konden gaan, wie dan 
wel? Jezus verklaarde zich nader 
door in te gaan op het verschil 
tussen uiterlijk vertoon en de 
innerlijke kracht en werking van 
de geest. “Jullie hebben gehoord 
dat gezegd werd: “Pleeg geen 
overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen 
die naar een vrouw kijkt en haar 
begeert, heeft in zijn hart al over-
spel met haar gepleegd” (Matteüs 
5:27, 28). Jezus ging verder op 
deze confronterende gedachte, 
door ook echtscheiding, zweren, 
geweld, vrijgevigheid en liefde 
voor vijanden erbij te betrekken. 

werken naar hervorming en 
opwekking 
Jezus probeerde de dagelijkse 
leefwijze van zijn mensen te 
veranderen. Hij verlangde ernaar 
hen opnieuw enthousiast te 
maken door de hemel in hun hart 
te brengen. Onze religieuze erva-
ringen zijn uitermate belangrijk 
en zouden onze hoogste prioriteit 
moeten krijgen in deze laatste 
dagen van de aardse geschiede-
nis. Het onderricht dat wij mee-
krijgen luidt als volgt: “Als men-

sen schieten wij schromelijk tekort in geloof 
en liefde. Onze inspanningen zijn te gering 
voor de tijd van gevaar waarin wij leven. De 
trots en zelfingenomenheid, de ongehoor-
zaamheid en ongerechtigheid waar we mee 

omringd worden, hebben invloed op ons. Er 
zijn maar weinigen die het belang zien van 
het vermijden, voor zover mogelijk, van alles 
wat tegen het religieuze leven ingaat. In 
het kiezen van hun omgeving zijn er maar 
weinig die hun geestelijke voorspoed tot de 
hoogste prioriteit maken.”3

Jezus wilde graag dicht bij de mensen zijn. 
Hij was betrokken toen God eigenhandig de 
mens vormde en de levensadem inblies. Nu 
wilde hij harten en gedachten hervormen, 
zodat het karakter van de mensen op dat 
van hem ging lijken. Hij wilde zijn kinderen 
opwekken door de zegeningen van de hemel 
over hen uit te storten. 
Is opwekking en hervorming voor ons van-
daag minder nodig dan destijds? Christus 
weet dat wij in veel opzichten met dezelfde 

Jezus probeerde de dagelijkse 

leefwijze van zijn mensen te 

veranderen ]
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verleidingen worstelen als de 
mensen toen. De Bergrede is 
vandaag nog net zo mooi en 
krachtig als 2.000 jaar geleden. 

Ellen White schrijft: “Elke zin (van 
de Bergrede) is een juweeltje dat 
uit het schathuis van de waar-
heid afkomstig is. De beginselen 
die in deze toespraak worden 
verwoord gelden voor alle en voor 
alle mensen. Vol goddelijke ener-
gie gaf Christus uitdrukking aan 
zijn geloof en hoop, terwijl hij de 
ene na de andere groep mensen 
‘gelukkig’ noemde, omdat ze een 
rechtvaardig karakter hadden ont-
wikkeld. Iedereen die, door geloof 
in hem, leeft naar het voorbeeld 
van het leven van de Levengever 
kan de norm bereiken die hij in 
zijn woorden aan de mens voor-
hield.”4

de blauwdruk voor opwekking 
Onze Verlosser verlangt ernaar onze harten, 
huizen en kerken te vullen met de vrede en 
blijdschap die in de hemel te vinden zijn. 
Wanneer wij de preek, zoals die is opgete-
kend in Matteüs 5, 6 en 7, nauwkeurig bestu-
deren, vinden we de blauwdruk voor ‘opwek-
king en het christelijk leven’. Hier openbaart 
Jezus het duidelijkst en meest direct wat het 
betekent om als hem te zijn. Het is in deze 
uiteenzetting dat Jezus ons instrueert over 
de waarden die het fundament van zijn wet 
en zijn karakter vormen. Het zijn waarden die 
voor eeuwig zijn: eerlijkheid, reinheid, vrien-
delijkheid, onzelfzuchtige liefde, vrijgevigheid 
en trouw. 
Hij wil ons veel verder laten kijken dan naar 
deze tijdelijke en gevallen wereld. In plaats 
van naar aardse rijkdommen te verlangen, 
waarvan wordt gezegd: “mot en roest vreten 
ze weg en dieven breken in om ze te stelen,” 
(Matteüs 6:19) nodigt de Verlosser ons uit 
om onze schatten in de hemel te verzamelen 
(vers 20), waar ze voor eeuwig veilig zullen 
zijn. In plaats van macht na te streven in 
deze wereld, roept Jezus ons op  ons licht 
te laten schijnen voor de mensen “opdat ze 
jullie goede daden zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel” (Matteüs 5:16). Jezus 
schenkt ook aandacht aan de angst voor 
tijdelijke noden. Hij roept ons op ons niet 

Jezus wilde graag dicht bij 

de mensen zijn[
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bezorgd af te vragen: “’Wat zullen 
we eten?’ of: ‘Wat zullen we drin-
ken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons 
kleden?’ . . . Jullie hemelse Vader 
weet wel dat jullie dat alles nodig 
hebben. Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerech-
tigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden” 
(Matteüs 6:31-33). 

Een levendig christelijk 
leven
Hoe simpel en toch zo diepgaand. 
Hoe rechttoe rechtaan en toch zo 
uitdagend. Hoe ontwikkelen we 
een vurig christelijk leven? Door 
het rijk van God en zijn karakter 
tot onze topprioriteit te verhef-
fen. Door onze geest dagelijks 
met zijn woorden van leven te 
voeden (zie Johannes 6:53-58) en 
de tijd te nemen om met hem te 
converseren in eerlijk en persoon-
lijk gebed, iedere dag opnieuw.  
Wanneer wij God leren kennen in 
zijn Woord en door gebed, zullen 
wij een blijvend vertrouwen in 
hem ontwikkelen.  Hierdoor gelo-
ven wij dat hij de beste route voor 
ons leven kent. Zo willen wij hem 

volgen waarheen hij ons ook leidt. We zullen 
anderen willen dienen zoals Jezus dat deed 
en hoop brengen waar we maar kunnen. We 
zullen ons realiseren hoe onbelangrijk de 
dingen zijn die door de wereld als waardevol 
gezien worden en we zullen het fantastische 
verhaal van verlossing en vergeving willen 
delen met zoveel mogelijk mensen. Omdat 
we dan werkelijk om het eeuwig welzijn van 
anderen zullen geven, zullen we ook de nood-
zaak voelen tot verspreiding van de bood-
schap van de drie engelen uit Openbaring 14 

%   Op welke manier probeerde Jezus de gedachten 
van de Joden te veranderen en hoe probeert hij 
dat vandaag bij ons? 

Q   Wat is het fundament van de wet van God en 
hoe kunnen wij daarop bouwen?  

W   Wat betekent het om een ‘verfrist’ christelijk 
leven te hebben en hoe kunnen we dat in bezit 
krijgen?

[ ]Vragen voor reflectie 
en discussie

!   Wat voor soort Messias verwacht-
ten de Joden en hoe verschillen 
hun verwachtingen van de onze 
in het vooruitzicht van de weder-
komst?  

$   Hoe kunnen we ‘de hemel in ons 
hart’ hebben? 

11
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aan de hele wereld. Deze bood-
schappen, die beginnen met het 
‘eeuwig evangelie’, wijzen ons er 
duidelijk op dat wij hem moeten 
aanbidden “die  hemel en aarde, 

zee en waterbronnen geschapen 
heeft” (Openbaring 14:6-7).  
Maar “hoe kunnen ze hem aan-
roepen als ze niet in hem gelo-
ven? En hoe kunnen ze in hem 
geloven als ze niet over hem 
hebben gehoord” als niemand 

hem met anderen deelt (Romeinen 10:14)? 
Een van de meest enerverende en voldoening 
gevende aspecten van een vernieuwd en 
vurig christelijk leven, is het voorrecht Jezus 
te kunnen delen met anderen, zowel door 
onze woorden als ook in onze daden. 
Ik moedig ieder van u aan om tijd met het 
Woord van God door te brengen gedurende 
deze week van gebed. Bestudeer de bood-
schap die hij voor ons heeft vandaag en 
neem de tijd om te bidden. Vraag hem om 
de zegeningen die hij over ons wil uitstorten, 
zegeningen die hij lang geleden al heeft 
uitgesproken op een berg bij het Meer van 
Galilea. Zegeningen die we ontvangen door 
vandaag ons leven te leven zoals Jezus dat 
deed en die ons wijzen naar een leven van 
eeuwige zegeningen bij de spoedige komst 
van Christus.  [ ]

NOTEN
1   Ellen G. White, Christen zijn op de 

manier van Jezus (kerkelijke publica-
ties, Kerkgenootschap der Zevende-
dags Adventisten, 2010, blz. 11

2   Idem, blz. 11.
3   Ellen G. White, Testimonies for the 

Church (Mountain View, Calif.: Pacific 
Press Pub. Assn., 1948), deel 5, blz. 232.

4   Ellen G. White, Christen zijn op de 
manier van Jezus (kerkelijke publica-
ties, Kerkgenootschap der Zevende-
dags Adventisten, 2010, blz. 8.

Hoe ontwikkelen we een 

vurig christelijk leven?[
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ZONDAG
dingen die diep verborgen zijn 
en toch zichtbaar

Albert Einstein was 5 jaar oud toen hij voor het eerst een kompas zag. 
De naald ervan fascineerde hem.  Hoe hij het oude ding ook draaide 
en heen en weer schudde om de naald in een andere richting te 
laten wijzen, steeds richtte de naald zich weer naar het magnetische 
noorden. Een wonder, dacht hij. 

Einstein hield ervan het verhaal te vertellen over het moment dat hij 
zich voor het eerst realiseerde dat er ‘iets diep verborgen’ moest zijn 
achter bepaalde zaken. De nieuwsgierige knaap begon deze verborgen 
krachten te bestuderen en werd een groot wetenschapper, die wilde 
uitleggen wat niet verklaard kon worden en die zichtbaar maakte wat 
niet gezien kon worden – de mysterieuze verbinding tussen energie 
en materie, het ongeziene dat het zichtbare bepaalt. 

[ ]
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Larry Lichtenwalter is meer dan twintig jaar predikant van de 
Village adventkerk in Berrien Springs, Michigan, V.S. geweest. 
Hij heeft een doctorsgraad in ethiek van Andrews University 

en heeft regelmatig lesgegeven aan de Seventh-day Adventist 
Theological Seminary van Andrews University. Hij en zijn 

vrouw, Kathie, hebben vijf zonen en twee schoondochters. Sinds 
kort geeft dr. Lichtenwalter leiding aan de theologische facul-

teit en het instituut voor islamitische en arabische studies van 
de Middle East University in Libanon.
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schuimkoppen jagen je voort tussen enorme 
klippen. Je kunt niet tegen de stroom in 
zwemmen en je kunt ook de rotsen niet 
grijpen om eruit te klimmen. Je wordt voort-
gedreven in een duidelijke richting. Er is geen 
mogelijkheid om te stoppen, om te draaien 
of eruit te stappen. Je zit in een achtbaan en 
moet het helemaal uitzitten. Het beangstigt 
je tot op je botten, maar je geniet ervan op 
een manier die niemand kan bedenken. 
Stel je de liefde van Christus voor die je 
inklemt zoals rotswanden die aan weers-
zijden naar elkaar toe leunen. Je kunt je niet 
laten afzakken naar rechts of naar links. 
Stel je zijn liefde voor als een kracht die je 
voortstuwt zoals stijgend water in een smal 
kanaal. Je kunt niet blijven op de plek waar 
je bent. Dit is liefde die zich als een cocon om 
je leven windt. Het verspreidt zich naar alles 
wat je bent en naar alles wat je hebt. Dit is 
liefde die je radicale prioriteiten laat stel-
len. Je wordt voortgestuwd in een bepaalde 
morele richting. Je bent op één ding gefocust. 
Je hebt één passie en één uitgangspunt. 
Gedachten en handelingen worden één. Je 
bent gericht op Jezus Christus! Anderen gaan 
zien waardoor je gepassioneerd bent geraakt, 
waardoor je verandert. De Jezus die je van 
binnen hebt leren kennen, wordt nu ook aan 
de buitenkant zichtbaar (2 Korintiërs 5:15, 17; 
vergelijk Filippenzen 2:21; 3:7-14). 

Een wonder voor Paulus 
Leven met Jezus was een wonder 
voor Paulus. Ongeziene zaken 
werkten door tot in de diepste 
delen van zijn leven, waar gedach-
ten ontkiemen, waarden worden 
gevormd en beslissingen een aan-
vang nemen. Onzichtbare dingen 
werkten door in zijn innerlijk en 
creëerden een karakter dat door 
iedereen gezien kon worden als 
product van Gods genade.  Hoe 
ging dit in zijn werk? De verkla-
ring van Paulus is eenvoudig: 
“Wat ons drijft is de liefde van 
Christus” (2 Korintiërs 5:14). Het 
woord dat vertaald wordt met 
drijven betekent  van binnenuit 
voortstuwen, omcirkelen, contro-
leren, dwingen. Paulus houdt ons 
voor dat wij gevangen gehouden 
worden, als in een bankschroef, 
door de liefde van Christus. Maar 
deze gevangenschap is niet sta-
tisch. Het is dynamisch, krachtig 
en dwingend.  

zinderend raften 
Stel je een woeste raftingtocht 
voor in de wilde stromen van de 
Colorado rivier. Razende witte 
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nog voordat hij vrij in de lucht zweeft, is de 
hond al onderweg om hem te halen. 
“Zijn we in extase,” zegt Paulus, “dan is het 
voor God” (2 Korintiërs 5:13). Met andere 
woorden, we raken geobsedeerd, enthousiast, 
volledig in beslag genomen, in extase, voor 
Christus. Zoals het heersende instinct van 
een retriever, worden wij gedreven door een 
overheersende visie en passie. 
Wanneer we naar Paulus kijken, beseffen we 
dat iets onzichtbaars en krachtigs hem drijft:  
moeilijk en zwaar werk, gevangenschap, 
martelingen, zweepslagen en stenigingen, 
eindeloze kilometers over ruwe wegen en 
woeste zeeën, bezorgdheid, pijn en slapeloze 
nachten, hongerige dagen, blootstelling aan 
kou, een dag en een nacht hangend aan 
wrakhout. We zien zijn morele en spiri tuele 

De liefde van Christus was de 
leidraad voor Paulus. Niets anders 
kwam in zijn blikveld. “Want voor 
mij is leven Christus en sterven 
winst,” vertelt hij de gelovigen in 
Filippi (Filippenzen 1:21). Voor hem 
was Jezus het magnetische noor-
den. Hoe hij zich ook keerde en 
draaide, zijn spirituele en morele 
kompas richtte zich keer op keer 
naar Jezus. 

Buiten jezelf voor Jezus  
Heb je weleens een labrador 
retriever gevolgd naar de water-
kant met een stok in je hand? 
Hoe dichter je bij de kant komt, 
hoe meer de hond zal gaan dan-
sen en springen. Zwaai de stok 
boven je hoofd in het rond en 
hij zal als een dolle om je heen 
springen. Het beest raakt buiten 
zichzelf, gefocust, in de startblok-
ken, klaar om achter de stok aan 
het water in te springen. Je hoeft 
deze hond niet te leren hoe hij 
achter een stok aan moet gaan. 
Het zit in zijn bloed. Hij leeft voor 
dit soort dingen. Hij wil graag 
rennen, jagen, terugbrengen. Op 
het moment dat je de stok loslaat, 

wij worden een nieuwe 
schepping, een nieuw persoon, 
van binnen en van buiten[ ]
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in iemands innerlijk en privéwereld van 
gedachten, gevoelens, waarden en drijfveren? 
Hoe kan het zo’n stuwende kracht worden 
dat het iemand diep van binnen kan vormen 
en het leven van alledag aan de buitenkant 
kan veranderen? 
Voor Paulus is deze innerlijke gerichtheid 
direct gekoppeld aan het hart dat zich uit-
strekt naar de onzichtbare realiteit die vastzit 
aan de dood van Christus: “Omdat we ervan 
overtuigd zijn dat één mens voor alle men-
sen is gestorven, waardoor alle mensen zijn 
gestorven, en dat hij voor allen is gestorven 
opdat de levenden niet langer voor zich-
zelf zouden leven, maar voor hem die voor 
de levenden is gestorven en is opgewekt”  
(2 Korintiërs 5:14, 15). 
Paulus verwijst naar de plaatsvervangende 
dood van Christus voor ons en past toe wat 
het betekent voor ons leven: omdat Christus 
stierf, sterven wij ook! We sterven voor het 
zelfzuchtige leven. We sterven voor het leven 
dat voornamelijk op onszelf gericht is. We 
sterven voor de passies en lusten die ons 
in hun greep houden. We sterven voor de 
normen van de wereld en haar zogenaamde 
waardevolle zaken. We sterven voor de mak-
kelijkste weg van het dagelijks leven.  
De liefde van Christus wordt dan letterlijk  
‘liefde om voor te sterven’. “Met Christus ben 
ik gekruisigd,” roept Paulus uit, “ikzelf leef 

keuzes, zijn leven en levens-
stijl, zijn geloof en zijn trouw 
(2 Korintiërs 6:3-10; 11:22-33; verge-
lijk Filippenzen 3:7-10).
Deze beelden uit Paulus’ leven 
geven de achtergrond waarte-
gen hij besluit dat de liefde van 

Christus hem aanspoort om niet 
langer voor zichzelf te leven. De 
evangelieboodschap, het verkon-
digen van Gods woorden aan hen 
die verloren zijn, het volk van God, 
de eer van God, dat alles beheerst 
de gedachten van Paulus meer 
dan wat ook, vooral hijzelf: Ik doe 
alles voor Jezus. Ik hoef er niets 
voor te hebben. Geen addertjes 
onder het gras. Geen grenzen. 
Geen voorwaarden. Het maakt 
niet uit wat het me kost.
 
waard om voor te sterven 
Hoe kan de liefde van Christus 
op deze manier vat krijgen 

wat zou u gratis doen  

voor Jezus?[

[ ]Vragen voor reflectie 
en discussie

!   Hoe kan dwang – zelfs als het door liefde is – ooit iets goeds zijn?

$   Wat is voor Paulus de reden van zijn bestaan en waarom? 

%   Wat heb ik vandaag nodig om dezelfde ’wonder-’ervaring te krijgen als Paulus?
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Jezus wordt ons nieuwe referentiekader. Nu 
leven we om hem te verhogen. Zijn glorie is 
het belangrijkst. Zijn werk onze prio riteit. 
Een toerist die een zendingspost bezocht 
waar een verpleegster net de verschrikkelijke 
zweren van een leprapatiënt behandelde, 
deinsde terug in ontzetting en mompelde: 

“Dat zou ik nog niet doen voor een miljoen 
euro’s!” De verpleegster antwoordde met een 
glimlach: “Ik ook niet. Maar voor Jezus doe ik 
het gratis!” 
Wat zou u gratis doen voor Jezus? Iets? 
Alles? Is er een limiet? Zijn er voorwaarden? 
Waarom zou je sowieso iets voor Jezus doen?
Ons leven kan ook een wonder zijn. Of we 
aan het werk zijn of ons ontspannen, in  het 
arbeidsproces of met pensioen, Jezus wil 
werken aan ons hele wezen en zodoende 
voor ons de bron van prachtige gedachten 
en acties worden. Het is misschien meer dan 
we kunnen uitleggen. Maar gedreven door 
zijn liefde, mogen we de rest van ons leven 
besteden om het beter en beter te gaan 
begrijpen.  [ ]

niet meer, maar Christus leeft in 
mij” (Galaten 2:20).
Deze onzichtbare werkelijkheid 
raakt ons met kracht: “Daarom 
ook is iemand die één met 
Christus is, een nieuwe schep-
ping. Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen” (2 Korintiërs 
5:17).  Wij worden een nieuwe 
schepping, een nieuw persoon, 
van binnen en van buiten. Alles 
heeft een duidelijke prioriteit. 
We verliezen onze interesse in 
dingen die eerder heel belangrijk 
voor ons waren. Nieuwe dingen 
nemen we op een wonderbaar-
lijke manier op in het leven. De 
ommekeer is ongelofelijk, onbe-
grijpelijk en toch werkelijk waar. 
Het onzichtbare komt samen met 
het zichtbare in de diepste gebie-
den van ons leven, waar onze 
gedachten ontspringen, opinies 
gevormd worden, we waarden 
koesteren en beslissingen hun 
begin vinden. We worden veran-
derd door de vernieuwing van 
onze innerlijke wereld door de 
omkerende genade en kracht 
van de heilige Geest (Titus 3:3-7; 
Johannes 3:5-8; 1 Johannes 3:9). 

de liefde van Christus was de 

leidraad voor Paulus ]
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MAANDAG
Een kruisvormige geest

MET wELkE MOTiVaTiE gaan wiJ MET  
andErEn OM?
Stel je de eenvoudige vorm van een kruis voor. Vloerpatronen van 
kathedralen, zwaarden met handvatten in de vorm van een kruis, 
de staart van een vliegtuig, de laagjes van eiwitmoleculen, grafstenen, 
oorhangers, parachutes en zelfs het logo van de Zwitserse garde. 

Stel je nu eens een kruisvormige geest voor. Dit is geen menselijke 
geest in de fysieke vorm van een kruis, maar een geest die 
spiritueel en moreel gevormd is door de betekenis van het kruis: de 
zelfopofferende nederigheid die Jezus ertoe bracht zichzelf zo aan 
anderen te geven dat hij de houding van een dienstknecht aannam. 
Hij vernederde zichzelf “en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood 
aan het kruis” (Filippenzen 2:8).
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elkaar, waarin je meer gericht bent op het 
welzijn van de ander dan op dat van jezelf. 
Dan ben je van binnen zoals Jezus was! 
“Laat onder u de gezindheid heersen die 
Jezus Christus had” (Filippenzen 2:5). 
Wij kijken vol ontzag naar de kruisvormige 
geest van Christus en de uitnodiging om 
zijn voorbeeld te volgen. De kruisvormige 
geest van Christus is een van de eerste 
bouwkundige veranderingen die werkelijke 
opwekking aanbrengt aan het hart. Een 
drastische verandering van het eigen ik in 
relatie met Christus wordt gevolgd door 
een verandering van het eigen ik in relatie 
met anderen. De geest van Christus geeft 

nu richting aan onze gedachten, reacties en 
handelingen ten opzichte van andere men-
sen. Kruisvormigheid is een krachtig onzicht-
baar werk achter alles dat we zien in onze 
omgang met anderen. 
Een geest van zelfzuchtigheid en rivaliteit 
gaat als een rode draad door ons dagelijks 
leven. Strijdlust, nijd, onenigheid, vervreem-
ding, vijandigheid en geweld in diverse vor-

Een kruisgericht leven 
Stel je een kruisgericht leven voor. 
Een leven waarin we kiezen voor 
de weg van de liefde, vergeving 
en vrede; waar we onszelf op een 
onbaatzuchtige manier geven 
voor het welzijn van anderen. 
Stel je ’kruisvormigheid‘ voor met 
anderen: geestelijk op één lijn 
zitten, elkaar liefhebben, samen-
werken met dezelfde geest en 
hetzelfde doel, in nederigheid en 
wederzijdse dienstbaarheid aan 

de Vader, de zoon en het kruis 

zijn aan elkaar verbonden ]
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enkele plek is hiervan uitgesloten, niemand 
uitgezonderd. 
Maar de kruisvormige geest van Christus kan 
die vicieuze cirkel van ons leven doorbreken. 

de geest van Christus 
In Filippenzen 2 onthult Paulus een ’hoofd-
thema‘ van de geest van Christus in relatie 
tot God en de gevallen mensheid. Het is een 
krachtig verhaal: Hoewel hij God was, hield 
Jezus niet vast aan zijn goddelijke voorrech-
ten of zijn rechten om deze tot zijn eigen 
genoegen aan te wenden, maar hij ontledig-
de zichzelf, vernederde zich en werd aan een 
kruis gespijkerd (verzen 6-8).
De gerichtheid van Christus op ’het kruis‘ 
stamt al uit een ver verleden – nog van voor 
de grondlegging van onze wereld, van voor 
het moment dat de geest van het opgebla-
zen ego en rivaliteit explodeerde in de hemel 
en bezit nam van onze wereld. Hij was het 
Lam dat al geofferd werd vanaf het begin van 
de wereld (Openbaring 13:8). In leven en dood 
handelde Jezus volgens de wil van zijn Vader: 
“Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” 
(Johannes 14:9): “Als jullie mij kennen zul-
len jullie ook mijn Vader kennen” (vers 7). De 
kruisiging van de Zoon was een “familie-over-
eenkomst,” een daad van gehoorzaamheid 
aan God. God is als Christus. Kruisvormigheid 
is een kwaliteit van het karakter van God. De 

men behoren tot de realiteit van 
het menselijk bestaan. Conflicten 
zijn, in verschillende gedaanten, 
een normaal onderdeel van ons 
leven – in onze huwelijken, op 

het werk, in de kerk, met onze 
kinderen en in de maatschappij. 
We leveren strijd tegen elkaar en 
tegen God op het landschap van 
ons eigen hart. Het is de manier 
waarop wij denken – een com-
petitieve geest die erop staat dat 
wij onze eigen wil doen en onze 
eigen weg gaan, zodat wij onze 
wil en gedachten bevredigen. 
We streven naar winst, ons eigen 
gelijk, zelfs als dat ten koste gaat 
van vrede, samenwerking en 
liefde. Het leven leert ons dat dit 
met iedereen gebeurt, op elke 
plaats, de hele tijd. De oorlog 
van onze wil, macht, controle en 
gedachten is onvermijdelijk. Geen 

alleen de heilige geest  

kan richting geven aan  

ons hart[
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Daarom de oproep: “Maak mij dan volmaakt 
gelukkig door eensgezind te zijn, één in lief-
de, één in streven, één van geest. Handel niet 
uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht 
in alle bescheidenheid de ander belangrijker 
dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen 
voor ogen, maar ook die van de ander. Laat 
onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had” (Filippenzen 2:2-5). 
Paulus wist wat hij vroeg. Zijn ontmoeting 
met Christus op de weg naar Damascus was 
een volslagen verrassing voor hem. Het was 
een ervaring van pure genade, die bekering 
bracht – een dramatische en radicale veran-
dering van richting diep in zijn hart. Hij was 
een koppige, trotse en zelfzuchtige persoon: 
eigenwijs, agressief, vooringenomen, intimi-
derend, harteloos, haatdragend, meedogen-
loos, bestraffend en geweld dadig (1 Timoteüs 
1:13; vergelijk Handelingen 8:3; 22:4, 5). Hij 
raasde door de levens van onschuldige men-
sen en liet een spoor van vernieling, verdriet 
en dood achter. 

de kracht van het kruis 
Toen ontmoette hij Jezus, die zich niet had 
vastgeklampt aan zijn rechten, maar zichzelf 
had ontledigd, vernederd en was gekruisigd 
voor hem – de trotse, eigenwijze, egoïstische, 
gewelddadige vervolger. Paulus werd tot in 
zijn botten geraakt, achtervolgd door het 

Vader, de Zoon en het kruis zijn 
aan elkaar verbonden. Een van 
de manieren om God te leren 
kennen, is door het kruis van 
Christus. 
Dit hoofdthema verschijnt bin-
nen de context van rivaliteit 
tussen de christenen in Filippi. 
Hun houding van eigengericht-
heid wordt gesteld tegenover 
de onzelfzuchtige en gevende 
houding van Christus. De eenheid 
in het lichaam werd bedreigd. 
Alleen een houding die de geest 
van Christus reflecteerde en daar-
naar handelde, kon de onder druk 
staande verhoudingen herstellen. 

de geest van Christus geeft nu 
richting aan onze gedachten, 
reacties en handelingen[ ]
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verhaal van het kruis in zijn leven uitstralen. 
Ons christelijke bestaan dient veranderd te 
worden naar het beeld van Christus – waar 
niets wordt gedaan uit eigenbelang of riva-
liteit. Kruisvormigheid is het steeds terug-
kerende patroon van sterven in Christus, dat 
in ons een persoon schept die op Christus 
lijkt (kruisvormig). Spiritueel zijn betekent 
voor ons dat wij ons het verhaal van het kruis 
zo eigen hebben gemaakt, dat het ons hele 
wezen heeft veranderd naar het beeld van 
Christus – een leven dat gekenmerkt wordt 
door zelfopofferende liefde, waarin kracht 
duidelijk wordt in zwakheid, waarin we kie-
zen voor de weg van de vrede, vergeving, een-
heid en liefde. 

visioen van de geest van Christus. 
Hij wilde dat zijn persoonlijke 
leven en zijn zending het verhaal 
zouden vertellen dat klopte met 
het verhaal van het kruis: “We 
dragen in ons bestaan altijd het 
sterven van Jezus met ons mee, 
opdat ook het leven van Jezus in 
ons bestaan zichtbaar wordt. Wij 
levenden worden altijd omwille 
van Jezus aan de dood prijsge-
geven, opdat in ons sterfelijke 
bestaan ook het leven van Jezus 
zichtbaar wordt. Zo is in ons de 
dood werkzaam, en in u het leven” 
(2 Korintiërs 4:10-12). Hij zou het 

[ ]Vragen voor reflectie 
en discussie

!   Wat is de ware aard van rivaliteit? 

$   Wat betekent het om een ’kruisvormige geest‘ te hebben?

%   Op welke manieren kan ik samenwerken met de heilige Geest en de ’geest van 
Christus‘ ontwikkelen?
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de relaties die we aangaan? Onze harten 
zijn een belangrijk strijdtoneel in de grote 
strijd. Welke kant zullen we kiezen? Zullen we 
Christus de kans geven onze gedachten, reac-
ties en houding te leiden? Kiezen we voor de 
weg van vreedzaamheid? Zullen we ons laten 

vergeven? Zijn we bereid onze wil aan de 
kant te zetten voor het welzijn van anderen 
– voor Jezus? 
Deze gerichtheid op het kruis kan niet verkre-
gen worden op eigen kracht. Alleen de heilige 
Geest kan richting geven aan ons hart en 
ons de kracht schenken om in liefde, vrede, 
geduld, zelfbeheersing en onzelfzuchtig ons 
leven te leiden (Galaten 5:16-18, 22-24). Net 
als bij de apostel Paulus begint dat werk in 
ons zodra we geraakt worden door het ver-
haal van het kruis en de kruisvormige geest 
van Christus. De dood van Jezus laat ons een 
authentiek beeld zien van de ware aard van 
rivaliteit en de enige manier waarop het 
overwonnen kan worden. Leef, in de kracht 
van de heilige Geest, een leven dat gevormd 
is door het kruis.  [ ]

wees als Jezus 
Charles en zijn vrouw maakten 
constant ruzie met elkaar. Zijn 
reactie op haar woorden en 
gedragingen werd steeds pijn-
lijker en hatelijker. Boosheid en 
bitterheid namen bezit van zijn 
hart. De liefde was helemaal ver-
dwenen. Toen liet God van zich 
horen, niet hoorbaar, maar diep 
van binnen: “Charles, als mijn 
Zoon met jouw vrouw getrouwd 
zou zijn, dan was er niets dat zij 
kon doen dat ervoor zou zorgen 
dat hij minder van haar ging hou-
den. Er zou niets zijn dat hem kon 
weerhouden haar te vergeven, 
haar te dienen, of haar voor zijn 
eigen belangen te stellen. Charles, 
als mijn Zoon getrouwd was met 
jouw vrouw, zou zij niets kun-
nen doen dat ervoor zorgde dat 
zijn reactie op haar woorden en 
daden pijnlijk en hatelijk werden. 
Helemaal niets. Als mijn Zoon met 
jouw vrouw getrouwd was, zou hij 
zichzelf geven in de dood, zoals hij 
al gedaan heeft op Golgota.” 
Stel je de gevolgen voor van een 
leven dat gericht is op het kruis. 
Welk verschil zou het maken voor 

zijn we bereid onze wil aan de 

kant te zetten voor het welzijn 

van anderen? ]
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DINSDAG
wat haal ik me in mijn hoofd? 

MOrELE gEVOELigHEid En  
gEEsTELiJkE inVLOEd 
Hij is geen doorsnee schaakspeler die naar een schaakbord zit 
te staren om zijn volgende zet te overdenken. Net zoals bij alle 
anatomische uitstallingen van echte menselijke lichamen in Body 
World, is zijn huid afgestroopt om de spieren, pezen en banden te 
kunnen zien. In de rug zijn de spieren tot op de zenuwen van zijn 
ruggenmerg open gelegd en de schedel is verwijderd om de hersenen 
te tonen. Van voren gezien steken de hersenen boven zijn voorhoofd 
uit. Aan de achterkant kun je de ruggengraat volgen vanaf de 
onderkant van de hersenen tot aan de eerste lendenwervel, waar 
hij zich vertakt tot in de heupworteltjes en de zenuwen die door het 
been naar de voet lopen. Je kunt de dorsale wortels zien, het harde 
hersenvlies, de wervelslagader en het dorsale wortelzenuwcentrum 
dat zich vertakt naar andere delen van het lichaam. Wat valt meteen 
op? De hersenen zijn nauw verbonden met elk deel van het lichaam. 
Je hebt immers hersens nodig om te kunnen schaken, nietwaar? Maar 
ook om sowieso iets met je lichaam te kunnen doen, zijn de hersenen 
van vitaal belang. 

[ ]
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beeld van het bekeerde leven: “U moet uzelf 
niet aanpassen aan deze wereld, maar ver-
anderen door uw gezindheid te vernieuwen, 
om zo te ontdekken wat God van u wil en 
wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” 
(Romeinen 12:2; vergelijk Efeziërs 4:23). Een 

vernieuwde geest geeft een hervormd leven, 
ondanks de onophoudelijke druk van onze 
huidige wereld. 
Eerder in de brief aan de Romeinen bracht 
Paulus de neerwaartse spiraal van het mens-
gericht denken in beeld. Deze manier van 
denken leidt tot moreel verval en de verwer-
ping van God (Romeinen 1:18-32). Maar de 
belofte is dat dit morele verval gekeerd kan 
worden als we onze gedachten in lijn bren-
gen met wat belangrijk is voor God, namelijk 
dat wat goed, acceptabel en moreel/spiritu-
eel volmaakt (volwassen) is. Welke kant de 
schaal van morele en spirituele blootstelling 
op valt, bepaalt hoe onze strijd met Satan 
verloopt: “ik ben dus vol blijdschap over u en 
zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het 
goede te doen en dat u standhoudt tegen 

Deze levenloze schaakspeler bena-
drukt de onvermijdelijke waarheid 
dat menselijke wezens veel meer 
zijn dan alleen een lichaam - en 
hersenen. Fysiologisch gezien is 
het brein de kern van het men-
selijke bestaan en de menselijke 
identiteit. Het is moeilijk voor te 
stellen dat het menselijke brein, 
met een gewicht van zo’n ander-
halve kilo - elke dag 100 miljard 
neuronen die 70.000 gedachten 
verwerken, 103.000 hartslagen, 
23.000 ademhalingen en meer 
dan 600 spieren coördineren - 
ook een centrale rol speelt in het 
bepalen van de aard en waarde 
van ons leven. In ieder brein 
is een verborgen wereld van 
gedachten die nooit door Body 
World tevoorschijn gehaald en 
getoond kan worden - een wereld 
van zelfbewustzijn, intellect, rede, 
verbeelding, emotie, waarden, ver-
langens, morele onderscheiding, 
spiritualiteit, overtuigingen, wil, 
persoonlijkheid en karakter. 

geestelijk inzicht 
De Schrift benoemt deze verbor-
gen wereld van de geest in het 

Een vernieuwde geest geeft een 

hervormd leven ]
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miljarden herinneringen opgenomen en 
opgeslagen: het geluid van een fluistering 
dertig jaar geleden; de haat die we al sinds 
onze jeugd koesteren; de vreugde die we 
nooit hebben ervaren, maar die er wel in 
onze verbeelding is; de precieze druk van een 
vinger op een snaar; de exacte ronding van 
een lip, een heuvel, een vergelijking; de geur 
van een tuin, het beeld van een grassprietje; 
alle boeken die we hebben gelezen en de 
films die we hebben gezien, reclamezuilen 
die we gezien hebben, radiodeuntjes die we 
hoorden, liederen die we zongen en gebeden 
die we hebben opgezegd. Het is er allemaal. 
Ons brein is een levende bibliotheek. 
De ernst is dat in totaliteit al datgene wat we 

in onze hersenen gestopt hebben, ons maakt 
tot de mensen die we vandaag zijn en mor-
gen zullen zijn. We begrijpen niet ten volle 
hoe deze enorme levende bibliotheek zich 
vertaalt in het gedrag van iedere dag, maar 
we weten wel dat met het verstrijken van 
de jaren we steeds meer de gevangene wor-

het kwaad” (Romeinen 16:19). 
Het is het principe van morele 
onschuld. Er kan geen duidelijker 
inzicht gevonden worden in het 
beheer en gebruik van onze geest. 
Wanneer we in acht nemen hoe 
opwekking en een hervormd 
leven in ons hart snijden, neemt 
onze innerlijke gedachtegang het 
hoofdpodium over. 

Beter dan apple
Retina Display is een merknaam 
die wordt gebruikt door Apple, 
Inc., voor schermen die volgens 
Apple zo’n hoge pixeldichtheid 
hebben dat het menselijk oog 
niet in staat is om afzonderlijke 
pixels te zien vanaf een nor-
male kijkafstand. De term wordt 
gebruikt voor diverse Apple 
producten en elk van die produc-
ten is ontworpen voor optimaal 
kijkersgenot. Maar geen enkel 
beeldscherm kan zich meten met 
het menselijk brein - zien, horen, 
verbeelden, voelen, of de realiteit 
over ons bewustzijn tonen. Het 
echte Retina Display zit stevig 
tussen onze twee oren. De weef-
sels van ons brein hebben vele 

Onze geest zal een nieuwe 

manier van denken aanleren 

met vernieuwde kracht ]
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den van onze eigen bibliotheek. 
Wanneer beelden, ervaringen en 
ideeën eenmaal opgeslagen zijn 
in de archieven van onze geest, 
bestaat er geen mogelijkheid 
meer ze te wissen. 

goddelijke vorming van de 
geest
Niet voor niets geeft Paulus een 
beeldende waarschuwing: “U 
moet uzelf niet aanpassen aan 
deze wereld, maar veranderen 
door uw gezindheid te vernieu-
wen, om zo te ontdekken wat God 
van u wil en wat goed, volmaakt 
en hem welgevallig is” (Romeinen 
12:2). Hij helpt ons herinneren dat 
er een kracht van buiten is die 

ons denken, karakter en gedrag probeert te 
verpesten en te bedreigen. Hij verwijst naar 
de kracht van groepen, culturele waarden, 
instituten, wereldbeelden, media, entertain-
ment, muziek, fictie, sport en traditie om een 
individu te beschadigen. Paulus stelt de ver-
nieuwing van ons denken tegenover de druk 
van de maatschappij en nodigt ons daarmee 
uit om geestelijk voor God te leven in plaats 
van voor de wereld. 
Wanneer wij Jezus Christus leren kennen en 
ons leven aan hem overgeven, zal onze geest 
een nieuwe manier van denken aanleren 
met vernieuwde kracht om het oude den-
ken achter ons te laten. We worden nieuwe 
mensen met nieuwe verlangens en nieuwe 
waarden (2 Korintiërs 5:17). Onze hele manier 
van denken wordt vernieuwd (Efeziërs 4:23; 
Romeinen 12:2; vergelijk 1 Korintiërs. 2:12-14; 
Efeziërs 1:18, 19). Door ons open te stellen 
voor de Bijbel neemt ons vermogen om met 
morele zaken om te gaan toe (Hebreeën 5:14). 
Christus wordt onze focus (Filippenzen 1:21). 
Zijn kruisvormige manier van leven wordt 
onze manier van leven (Filippenzen 2:1-8; 
1 Korintiërs 2:16). Zoals Jezus zijn morele 
onschuld koesterde door zijn geest met de 
Schrift te vullen en steeds te doen wat puur 
was, naar de wil van zijn Vader en opbou-
wend voor anderen (Lucas 2:40), zo zullen wij 
dat ook doen.

wanneer wij Jezus Christus leren 
kennen en ons leven aan hem 
overgeven, zal onze geest een nieuwe 
manier van denken aanleren

[ ]
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denken en de wil van God, die we vinden in 
de heilige Schrift (Romeinen 12:2; Psalm 1:2; 
119:9-16, 99). 

rentmeesters van ons denken
Omdat er geen ontsnapping bestaat voor 
de alomtegenwoordige aanwezigheid van 
de hedendaagse cultuur, worden we opge-
roepen om rentmeesters te zijn van onze 
gedachten. Er is een verschil tussen wat wij 
willen ervaren en zien en wat er ongevraagd 
op ons afkomt in het dagelijkse leven. “U 
moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God 

van u wil en wat goed, volmaakt en hem wel-
gevallig is” (Romeinen 12:2). In een pe riode 
waarin alles wat gedacht en verbeeld werd 
in en in slecht was, lukte het Henoch om 
zich gewoontegetrouw hieraan te onttrek-
ken en zijn gedachten te vernieuwen door 
zich op Gods heilige aanwezigheid te rich-
ten. Omringd door geluiden en beelden van 

de geest trainen
Het is van belang dat we onze 
nieuwe manier van denken blij-
ven trainen door ons denken te 
richten op de dingen die van de 
Geest zijn in plaats van op de 
zaken van het vlees (Romeinen 
8:5-8). We moeten de hemel onze 
gedachten laten vullen en niet 
slechts denken aan de dingen die 
hier op aarde zijn (Kolossenzen 
3:2). Door ons aan Jezus vast 
te houden, zullen we meer en 
meer op hem gaan lijken in onze 
manier van denken (2 Korintiërs 
3:18; Hebreeën 12:1-3). 
Simpel gezegd moeten sommige 
zaken ongehoord, ongezien, 
ongelezen, niet ervaren, onge-
zegd, onaangeraakt, oningebeeld 
en onbekend blijven. Onze 
“gedachten moeten afgedekt 
en begrensd worden, zodat 
ze niet zullen uitbreken en op 
zoek gaan naar zaken die de ziel 
alleen maar kunnen verzwak-
ken.”1 We doen dit door onze 
gedachten gericht te houden op 
Jezus Christus (Romeinen 8:5-8) 
en door regelmatig vernieuwd 
te worden in overgave aan het 

door ons open te stellen voor de 

Bijbel neemt ons vermogen om 

met morele zaken om te gaan toe]
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geestelijke invloed namen voor beide man-
nen toe, omdat zij rentmeesters waren van 
hun gedachten en die op God richtten. 
Er is een populair liedje over een jongen die 
steeds maar weer in de problemen komt. “Ik 
weet wat ik voelde,” zegt hij, “maar waar was 
ik met mijn gedachten?” 
Wanneer wij nadenken over onze gedachten, 
nodigt Jezus ons uit onszelf af te vragen: 
“Waar ben ik mee bezig?”  [ ]

immoraliteit, gedragen door de 
rijkdom en de gewoonten van 
een van de meest ontwikkelde 
culturen van zijn tijd, werd het 
leven van Jozef in Egypte het 
leven van “maar Jozef was als 
één die niets zag of hoorde. Hij 
liet zijn gedachten niet stilstaan 
bij onderwerpen die verboden 
waren.”2 Morele gevoeligheid en 

[ ]Vragen voor reflectie 
en discussie

!   Met wat voor beelden en gedachten vullen wij iedere dag onze geest? 

$   Houden we ons voornamelijk bezig met wat goed en puur is, of met datgene wat 
slecht en profaan is? 

%   Wat kunnen wij doen om betere rentmeesters van onze geest te worden? 

NOTEN
1  Ellen G. White, Sons and Daughters 

of God, p. 107
2  Ellen G. White, Patriarchen en profe-

ten (Uitgeverij Veritas, Brussel Den 
Haag, 1977), blz. 175.
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WOENSDAG
Heel of verdeeld? 

LEEf HET LEVEn TEn VOLLE 
Een man uit Long Beach, California, stopte bij een Kentucky Fried 
Chicken (KFC) restaurant om een doos kip op te halen voor zichzelf 
en de jonge vrouw die bij hem was. Zonder erbij na te denken 
overhandigde de manager van het bedrijf een KFC doos aan de man 
die hij eerder die dag had gebruikt als camouflage om het verdiende 
geld van die dag naar de bank te brengen. 
De man nam de doos aan en reed weg. Toen zij stopten bij een 
parkeerplek om van hun kip te gaan genieten, vonden ze in plaats van 
kip 3.000 dollar in de doos. Wat moesten zij nu doen? Ze realiseerden 
zich dat hier een fout was gemaakt en gingen terug naar het KFC 
filiaal, waar zij de doos aan de manager teruggaven. Die was haast 
buiten zinnen van blijdschap. “Ik wil het nieuwsstation bellen en hen 
vragen een verhaal over jullie te schrijven met jullie foto’s erbij. Jij 
bent de eerlijkste man van deze stad.”
“O nee, doe dat alsjeblieft niet,” smeekte de man. 
“Waarom niet?”
“Nou, weet je, ik ben getrouwd en de vrouw die ik hier bij mij heb is 
niet mijn eigen vrouw!” 
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en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, 
die naar Gods wil geschapen is in waar-
achtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg 
daarom de leugen af en spreek de waarheid 
tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledema-
ten” (Efeziërs 4:23-25; vergelijk Kolossenzen 
3:9, 10). Met die nieuwe identiteit, die we in 
Christus ervaren bij onze bekering, wordt 
integriteit een kernwaarde. Het aannemen 
van een nieuwe ‘ik’ in Christus betekent 
dat we de leugen aan de kant zetten en 
alleen nog maar waarheid spreken tegen de 
mensen om ons heen. Het spreken van de 
waarheid wordt een patroon in onze manier 
van spreken. We koesteren eerlijkheid als 
fundament voor wederzijds vertrouwen in 
al onze relaties. Deze eerlijkheid toont zowel 

Eerlijk en toch oneerlijk! Trouw 
aan de waarheid? Totaal niet. 
Er kunnen geen compromis-
sen gesloten worden waarbij de 
integriteit in het gedrang komt. 
Integriteit is iets dat van bin-
nen zit, het tegenovergestelde 
van huichelarij. Integriteit wordt 
gedefinieerd als een staat van 
compleet zijn, eenheid, zonder 
verdeling, echt. Het komt uit de 
wereld van de rekenkunde – inte-
ger is een heel getal (1, 2, 3, enz.), 
niet een deelgetal. Binnen de 
ethiek wordt integriteit gezien als 
het waarheidsgehalte of de con-
sistentie van iemands gedachten 
en woorden. Dat betekent dat 
we zijn wat we zeggen. Dat we 
doen wat we zeggen te doen. Dat 
is waarheid. Integriteit bepaalt 
wie wij zijn – waarheidsgetrouwe 
mensen en niet slechts mensen 
die de waarheid kennen. 

Vernieuwing gaat door alles 
heen
De Bijbel koppelt opwekking van 
ons hart aan eerlijkheid: “. . . dat 
uw geest en uw denken voortdu-
rend vernieuwd moeten worden 
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ling. Het is in de eerste plaats een zaak van 
het karakter en wordt uitgedrukt in acties of 
woorden door een persoon. De leer van Jezus 
is waarheid omdat het ons laat zien wie hij 
is. Waarheid brengt ons daarom in een per-
soonlijke relatie met de bron van echt leven 
– Jezus Christus. Hij zal ons ‘als waarheid’ 
altijd persoonlijk benaderen. Zijn persoonlijk-
heid omhult de onze en geeft zo eerlijkheid 
aan ons doen en laten. Zijn persoonlijkheid 
geeft een voorbeeld, hoop, moed en kracht 
om eerlijk en waar te zijn in een wereld vol 
misleiding en illusies. 
Waarheid vereist dat wij onszelf vragen stel-
len over onze persoonlijke innerlijke waar-
achtigheid op moreel gebied. “Ben ik een eer-
lijk persoon? Zou ik, net als Jezus, trouw zijn 
tot de diepste kernwaarde van mijn bestaan 
maken?” 

waarheid bij het overblijfsel
Het boek Openbaring beschrijft Gods volk in 
de eindtijd als onberispelijk integer – zelfs 
als dat ten koste zou gaan van hun bezit en 
leven. Geen leugen of verdraaiing van de 
waarheid is te vinden in de mond van dege-
nen die het Lam volgen; ze zijn vlekkeloos 
(Openbaring 14:5). Het visioen praat Sefanja 
na, die zegt: “Wie er van Israël overblijven, 
zullen niet langer onrecht doen, ze zullen 
geen leugens spreken, uit hun mond zal geen 

rechtvaardigheid als heiligheid 
(Efeziërs 4:24). De ‘heiligheid van 
de waarheid’ helpt ons om over 
leerstellingen en theologie heen 
te kijken en zo God zelf te zien, die 
alleen heilig is (Openbaring 15:4). 
De diepe realiteit is dat waarheid 
en eerlijkheid persoonlijk zijn. 

waarheid in actie 
“Wat is waarheid?” vroeg Pilatus 
aan Jezus (Johannes 18:38). Een 
goede vraag – misschien wel de 
diepzinnigste vraag in de hele 
Bijbe.l Het is de echo van onze 
seculiere kijk op de wereld en 
cultuur. Het is de kern van wie 
wij zijn als morele wezens. De 
volgende gedachte is: “Ben ik een 
eerlijk persoon?” 
Nog voordat Pilatus het had 
gevraagd, had Jezus al verklaard: 
“Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven” (Johannes 14:6). Dat 
is een bijbelse definitie die vet 
gedrukt staat: Jezus is waarheid. 
Zijn natuur, zijn hele wezen, is 
waarheid. Ten diepste is waar-
heid een persoon. Dit betekent 
dat waarheid ook persoonlijk is. 
Het is niet abstract, geen leerstel-

integriteit in de diepte van ons hart 
zal altijd onze verbinding met Christus 
weerspiegelen[ ]
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gaan (Openbaring 21:27; 22:14, 15). De verwij-
zing naar degenen die “de leugen koestert 
en ernaar handelt” benadrukt de vraag naar 
de relatie tussen wie iemand zegt te zijn en 
wat hij of zij doet (Openbaring 22:15; vergelijk 
Openbaring 22:11; 21:8, 17; 2 Tessalonicenzen 
2:7-13; Johannes 3:19-21). Waarheid is een 
morele gerichtheid. De ‘leugen koesteren’ 
gaat dieper dan ‘naar de leugen handelen’. 
Een neiging naar het verdraaien van de 
waarheid leidt tot liegen. De persoon die de 
misleiding koestert is ermee verwant en zal 
een leugenaar zijn, omdat de leugen tot zijn 
of haar natuur gemaakt is (Johannes 8:44). 
Wie wij in de kern zijn komt tot uiting in 
hoe wij handelen. Onze verbondenheid met 
de waarheid zal gestaafd worden door onze 
woorden en daden. We zullen eerst eerlijke 
en oprechte mensen moeten worden voordat 
wij waarheid spreken en ernaar gaan leven. 
Oprechtheid gaat dieper dan leerstellingen 
of theoretische reflecties over God en zijn 
waarheid in een bedrogen wereld. Het gaat 
om alle aspecten van ons leven. De religieuze 
en morele aspecten kunnen niet van elkaar 
gescheiden worden. 

Oprechtheid en opwekking 
Waarom koppelt de Bijbel opwekking keer 
op keer aan oprechtheid en eerlijkheid? Dat 
komt omdat vertrouwen de basis is voor 

bedrieglijke taal meer klinken” 
(Sefanja 3:13). Als de eerstgebore-
nen van hen die de vernieuwing 
door het bloed van het Lam heb-
ben ervaren, zullen de mensen die 
God toebehoren de waarheid van 
Christus imiteren en reflecteren 
in hun hele doen en laten – want 
hij wordt zowel trouw als waar 
genoemd (Openbaring 19:11; 3:14). 
Dat is hoe zij denken. Zij hebben 
zich de geest van Christus eigen 
gemaakt (vergelijk Openbaring 
7:1-14; 14:1-5). 

Het contrast tussen de krachten 
van het kwaad en de volgelin-
gen van het Lam is het verschil 
tussen misleiding en waarheid. 
Het is dat wat er uit de mond 
komt (vergelijk Openbaring 12:15, 
16; 13:5, 6; 16:13, 14; 14:5). Alleen 
oprechte mensen zullen in staat 
zijn de heilige stad binnen te 

integriteit is iets dat 

van binnen zit[
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echte relaties. Gemeenschap 
vereist openheid en eerlijkheid. 
Er kan geen echte gemeenschap 
bestaan tussen mensen die niet 
eerlijk zijn. Oneerlijkheid ten 
opzichte van anderen maakt ons 
tot misleiders. Wij worden opge-
roepen om volledig eerlijk te zijn, 
zodat we kunnen bouwen aan 
relaties en die ook kunnen onder-
houden. Integriteit helpt ons om 
op een goede manier samen te 
leven met onze kinderen, part-

ner, vrienden en collega’s. We kunnen elkaar 
dan in de ogen kijken zonder ons schuldig 
of beschaamd te voelen. We zijn oprecht 
ten opzichte van elkaar – en tegenover God. 
Oprechtheid stelt ons in staat onszelf recht 
in de ogen te kijken wanneer we voor de 
spiegel staan. Het stelt ons ook in staat onze 
verlosser in de ogen te kijken (Openbaring 
1:14; 2:18; 5:6; 6:16; 19:12; 20:11).
Er bestaan geen uitzonderingen of gradaties 
voor oprechtheid. “God eist dat waarheids-
liefde zijn volk zal kenmerken, zelfs in het 
grootste gevaar.”1 Weet u nog hoe Betsie ten 
Boom de Gestapo precies vertelde waar zij en 
Corrie de voortvluchtige Joden in hun huis 
verborgen hielden? Het gebons op de deur 
kwam onverwacht tijdens het avondeten en 
gaf iedereen de rillingen van angst. 
Ze hadden het al talloze keren geoefend. 
Corrie ging volgens een afgesproken systeem 
op het gebons af en de rest van het gezel-
schap schoof de grote tafel aan de kant, 
trok het kleed aan de kant en opende het 
luik eronder. Ze grepen hun borden, bestek 
en alle andere zaken die op een flink gezel-
schap konden wijzen en verdwenen snel naar 
beneden in de duisternis. Tegen de tijd dat 
de Gestapo binnenstormde, stond Betsie bij 
de tafel alsof alleen zij, haar vader en Corrie 
er hadden zitten eten. Toen het huis grondig 
was doorzocht en er niemand was gevonden, 
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zij op die manier de geest van Christus kon 
uitstralen. Zij vertrouwde op hem en zijn 
waarheid, ongeacht de consequenties. Zij 
zou altijd de waarheid vertellen. Het is heel 
bijzonder dat God de waarheid, die Betsie 
vertelde, gebruikte om de gedachten van de 
Gestapo officier te vervormen. Hij was niet in 
staat te geloven dat Betsie hem de waarheid 
zou kunnen vertellen – en vertrok. 

Is het veilig om Jezus te vertrouwen met de 
waarheid; met oprechtheid; met ware woor-
den? Wanneer Jezus ons richtpunt en onze 
identiteit is, zullen we op die manier leven. 
Integriteit in de diepte van ons hart zal altijd 
onze verbinding met Christus weerspiegelen. 
Wij zullen dan ook oprechte mensen zijn en 
niet slechts mensen die de waarheid kennen. 
“Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ont-
zag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief, 
wil je goede jaren genieten? Behoed dan je 
tong voor het kwaad, je lippen voor woorden 
van bedrog.” (Psalm 34:12 -14).  [ ]

eiste de dienstdoende officier van 
het gezin Ten Boom dat zij hem 
zouden vertellen waar zij Joden 
verstopten. 
“Ik weet dat ze hier zijn. Lieg niet 
tegen me!”
Na een gespannen stilte gaf 
Betsie tenslotte toe. “Ze zitten 
onder de tafel.” 
Corrie kreeg bijna een hartaanval. 
De officier nam Betsie echter niet 
serieus. “Probeer me niets wijs te 
maken! Waar zijn ze?” 
“Ze zijn onder de tafel,” herhaalde 
Betsie terwijl ze opnieuw naar 
de vloer onder de tafel wees. De 
officier vloekte en stampte het 
huis uit. 
Corrie las haar zuster later de les: 
“Waarom vertelde je hen dat ze 
onder de tafel zaten? We hadden 
alles en iedereen kunnen kwijt-
raken.” Maar Betsie hield vol. Ze 
koos ervoor eerlijk te zijn omdat 

NOTEN
1  Ellen G. White, Patriarchen en 

profeten (Uitgeverij Veritas, 
Brussel Den Haag, 1977), blz. 
569.

zijn immers allemaal zondaars die gered zijn 
door Gods genade. 

%   Waarom is oprechtheid zo belangrijk voor de 
mensen die God toebehoren in de eindtijd? 
Worden zij aan een hogere standaard gehou-
den dan de andere zondaars in de geschiede-
nis? 

Q   Waarom beweerde Jezus dat hij de waarheid 
was? Hoe kunnen wij die waarheid duidelijk 
maken aan een wereld die uitblinkt in het rela-
tiveren van dingen? 

[ ]Vragen voor reflectie 
en discussie

!   Hoe zou u reageren wanneer u 
plotseling een grote som geld in 
uw boodschappentas vond? Welke 
principes zouden u helpen bij de 
beslissing die u daarna neemt?

$   Zijn oprechtheid/eerlijkheid en 
integriteit echt zo belangrijk? We 

Jezus’ natuur, zijn hele wezen,  

is waarheid ]
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DONDERDAG
wat vraagt het van ons? 

HET BEsTE dOEn waT wE kunnEn MET aLLEs waT 
wE HEBBEn
Op zoek naar een carrière: goed uitziende, welgestelde jongeman met 
gevoel voor humor, vol reislust, in actieve militaire dienst. 
Baan aangeboden: zendeling om het evangelie te brengen in Centraal 
Afrika. Moet bereid zijn ontberingen en ziekte te doorstaan en 
mogelijk een gewelddadige dood te sterven. 
Alleen God kon deze twee bijzondere advertenties samenbrengen 
en er het verhaal van James Hannington mee creëren, de eerste 
Anglicaanse bisschop van Oost Equatoriaal Afrika. Hoewel er andere 
zendelingen na hem zijn geweest die misschien langer hebben 
gediend dan hij en beter bekend zijn, heeft de Church Missionary 
Society (CMS) verklaard: “Bisschop Hannington heeft meer voor Afrika 
gedaan in zijn dood, dan tijdens zijn leven.”
Toen de rijke jonge Brit eenmaal een bekeringservaring had gehad, 
begon hij zich meer te bekommeren om het redden van zielen dan het 
veiligstellen van zijn financiën. De moord op twee zendelingen aan 
de oevers van het Victoriameer greep Hannington aan. In 1882 leidde 
hij een groep evangelisten naar de wildernis van Oeganda, waar 
de Oegandese koning Mwanga het bevel gaf hem te doden. Op 29 
oktober 1885 werd Hannington met een speer ter dood gebracht. Een 
overlever verhaalt van zijn laatste ademtochten. 
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achterna rende. Hij wierp zichzelf aan de voe-
ten van Jezus en vroeg hem: “Goede meester, 
wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?” (Marcus 10:17).
Zijn vraag heeft betrekking op hoe hij gered 
kan worden, maar Jezus verschuift de focus 
naar het hart van de man: “Eén ding ont-

breekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u 
hebt en geef het geld aan de armen, dan zult 
u een schat in de hemel bezitten; kom dan 
terug en volg mij” (vers 21). Jezus wilde dat 
hij zou inzien hoe hij aan zijn bezittingen 
gebonden was. 
Jezus hield van deze rijke jonge man. Hij zag 
in hem de assistent die hij kon gebruiken 
als hij bereid zou zijn een medewerker te 
worden in het reddingswerk. Hij verlangde 
ernaar hem te vormen naar hemzelf, een 
spiegel waarin de genadevolle vrijgevigheid 
van zijn Vader weerspiegeld zou worden.
Niet alleen moeten we onze schatten plaat-
sen waar ons hart is – we gaan ook iets 
revolutionairs ervaren: radicale vrijgevigheid. 
God is een God van radicale vrijgevigheid. 
God heeft deze wereld (ons) zo lief, dat hij 

“Vertel je koning dat ik de weg 
naar Oeganda heb gekocht met 
mijn bloed!”, zei Hannington 
tegen zijn moordenaars voordat 
hij in een plas bloed op de grond 
in elkaar zakte. Enkele weken 
nadat het nieuws Engeland had 
bereikt, boden vijftig mannen, 
die geïnspireerd waren door de 
toewijding en opoffering van 
Hannington, aan om in Afrika te 
dienen. 
Geïnspireerd door het offer van 
anderen. Een offer moedigt aan 
om nog meer te offeren. Wie of 
wat inspireert ons om offers voor 
Jezus te brengen? Is er een plek of 
bediening die invulling geeft aan 
onze diepste dromen en wensen 
om Jezus te dienen?

radicale vrijgevigheid 
Eeuwen eerder zag een andere 
jonge man – energiek, welvarend 
en begaan met geestelijke zaken 
– de liefde die Jezus aan de kin-
deren had betoond en zijn eigen 
hart stroomde over van liefde. Hij 
wilde net zo zijn als Jezus, vrien-
delijk en zorgdragend. Hij was zo 
diep geraakt dat hij hem letterlijk 

Een offer moedigt aan om nog 

meer te offeren ]
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radicale vrijgevigheid doorwerkte in zijn 
eigen leven: “Ik wil graag alles wat ik bezit 
aan u geven, tot mezelf toe” (2 Korintiërs 
12:15). In zijn leven betekende dat zware 
inspanningen, gevangenschap, zweepslagen, 
levensbedreigende gebeurtenissen, steni-
ging, schipbreuk, uitputtende en gevaarlijke 
reizen, slapeloze nachten, honger en dorst, 
kou en blootstelling, de dagelijkse druk van 
zorg voor alle gemeenten, de zwakken, de 
verdwaalden en de gevallenen (2 Korintiërs 
11:23-31).
Wanneer het evangelie van Jezus Christus 
wortel schiet in ons leven, wordt de radi-
cale vrijgevigheid van God het verhaal dat 
de richting en keuzes van ons leven vormt, 
informeert en bepaalt. Het is de geest van 

zichzelf heeft gegeven (Johannes 
3:16). Toen God de investeringen 
overdacht die nodig waren om 
onze levens te redden, vroeg hij 
zich nooit af: “Waar kunnen we 

bezuinigen?” Hij vroeg: “Wat is 
er nodig?” Hij gaf zichzelf. Hij gaf 
zijn Zoon. Hij gaf het beste dat er 
in de hemel te vinden was. En nog 
steeds gebruikt hij alle middelen 
van de hemel en de heilige Geest 
voor die geweldige visie om ons 
te redden. 
Toen Paulus de christenen in 
Korinte wilde wijzen op die 
radicale vrijgevigheid, wees hij 
hen op deze waarheid over God: 
“Tenslotte kent u de liefde die 
onze Heer Jezus Christus heeft 
gegeven: hij was rijk, maar is 
omwille van u arm geworden 
opdat u door zijn armoede rijk 
zou worden” (2 Korintiërs 8:9).
Later laat Paulus zien hoe die 

god is een god van 

radicale vrijgevigheid[
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Hij werd geraakt door de gedachte dat de 
Heer niet blij was met de manier waarop 
hij zijn geld had besteed. Hij vroeg zichzelf 
af: “Zal uw meester zeggen: ‘Goed gedaan 
trouwe dienstknecht?’ U heeft uw muren ver-
sierd met het geld dat dit arme schepsel had 
kunnen beschermen tegen de kou. O gerech-
tigheid! O genade! Zijn deze schilderijen niet 
het bloed van deze arme dienstmeid?” 
Was het fout van Wesley om schilderijen voor 
zijn muur te kopen? Natuurlijk niet. Toch 
ervoer hij dat de uitgave voor deze decoratie 
onnodig was vergeleken met een vrouw zon-
der jas. 

Verandering van perspectief
Ons perspectief op onze bezittingen veran-
dert radicaal wanneer onze ogen geopend 
worden voor de noden in de wereld en de 
grootheid van Gods verlossingswerk voor 
degenen die verloren zijn, of lijden of arm 
zijn. Wanneer we de moed hebben de noden 
om ons heen te zien, zal Christus onze verlan-
gens veranderen en zullen wij onze middelen 
in willen zetten om zijn naam te verhogen. 
We zullen ons gaan afvragen of er wellicht 
zaken in ons leven zijn die we eerder als luxe 
kunnen classificeren dan als noodzaak. 
In zijn bejubelde preek over het omgaan 
met geld, stelt Wesley dat het hard nodig is 
dat Gods volk weet hoe zij hun geld kunnen 

Christus. Net als Jezus hebben we 
er dan geen moeite mee om arm 
te zijn en ons leven te geven om 
het leven van anderen te verrijken 
– niet alleen onze vrienden en 
familie, maar degenen die ver van 
ons afstaan, inclusief onze vijan-
den en de ongeliefde mensen. 
Net als God zullen we dan niet 
langer vragen: “Waar kan ik op 
bezuinigen?” In plaats daarvan 
zullen we vragen: “Wat is er 
nodig?” Hoe meer we oog krijgen 
voor de noden van de wereld, hoe 
meer we overtuigd raken dat we 
moeten geven in de naam van 
Jezus. 
John Wesley (1703-1791) deed eens 
een aankoop voor zijn kleine 
appartement. Hij had net een 
paar schilderijen gekocht om de 
kamer mee op te fleuren, toen een 
van de kamermeisjes aanklopte. 
Het was een winterse dag en het 
viel hem op dat het meisje alleen 
maar een dunne linnen jurk droeg 
om haar tegen de kou te bescher-
men. Hij pakte zijn portemonnee 
om haar wat geld te geven voor 
een jas, maar ontdekte dat zijn 
portemonnee bijna leeg was. 

net als Jezus hebben we er dan geen 
moeite mee om arm te zijn en ons leven 
te geven om het leven van anderen te 
verrijken

[ ]
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Wat zou er gebeuren als wij gaven zoals God 
dat doet? Niet alleen ons geld, maar onszelf: 
onze tijd, onze talenten, onze energie, onze 
invloed, ons lichaam, onze mogelijkheden – 
wat we maar aan middelen hebben.
Er zal nooit een dag komen dat we voor 
God staan en hij zegt: “Ik zou willen dat 
je wat meer voor jezelf had gehouden.” In 
plaats daarvan, zullen wij onszelf afvragen: 
“Waarom heb ik niet meer gegeven, heb ik 
geen grotere dingen gedaan, ben ik niet een 
beter persoon geweest?” 
God zorgt voor ons. Alles wat wij uitgeven 
voor hem en anderen zal in veelvoud tot ons 
terugkeren. Maar het gaat niet om wat wij 
ervoor terugkrijgen, het gaat om het hart van 
God en zoals hem willen zijn in de wereld. 
God houdt zoveel van de wereld dat hij alles 
gaf? Doen wij dat ook?  [ ]

inzetten tot zijn eer. Hij geeft drie 
simpele richtlijnen die hij toepas-
te in zijn eigen leven: Maak zoveel 
winst als mogelijk, spaar zoveel 
als je kunt, geef zoveel mogelijk 
weg. Uitgaande van de gedachte 
dat God ons overvloedig geeft, 

niet om steeds meer te hebben 
voor onszelf, maar om meer te 
kunnen geven, stelde Wesley een 
maat voor zijn levensstijl. Hij 
berekende een redelijk bedrag 
aan uitgaven waar hij van kon 
leven en de rest gaf hij weg. 
Op zeker moment verdiende 
Wesley zo’n € 120.000 per jaar, 
omgerekend naar de huidige 
maatstaven. Maar hij leefde alsof 
hij maar € 15.000 verdiende. Het 
resultaat was dat hij in staat was 
om meer dan € 100.000 weg 
te geven. De Bijbel leert ons dat 
het de bedoeling van God is onze 
overvloed met anderen te delen 
(2 Korintiërs 8:14). 

[ ]Vragen voor reflectie en discussie

!   De schrijver noemt vier personen in de 
lezing van vandaag – James Hannington, de 
rijke jonge man, de apostel Paulus en John 
Wesley. Met welke van de vier kunt u zich 
het beste identificeren? Waarom?

$   Als iemand naar een voorbeeld van radicale 
vrijgevigheid in uw leven zou vragen, wat 
zou u dan kunnen laten zien? 

%   Maak een lijst van tenminste drie geestelijke 
en materiële noden van uw gemeente en 
omgeving. Maak een actieplan van één zin, 
dat tegemoet komt aan alle drie deze noden 
(naast gebed). 

god zorgt voor ons[
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VRIJDAG
Laat het licht aan

waT wOrdT Er gEOPEnBaard aLs CHrisTus in 
Ons LEEfT? 
Benjamin Franklin wilde de inwoners van Philadelphia ervan 
overtuigen dat het goed was in de avond de straten te verlichten. 
De stichter van Amerika had een goed punt: straatverlichting gaf 
bescherming tegen criminaliteit en bood tegelijk vertrouwen voor 
activiteiten in de avond. Maar hoe hij ook aandrong, het lukte hem 
niet de bevolking te overtuigen. 

Franklin besloot zijn buren te tonen hoe overtuigend zelfs een enkele 
lamp kon zijn. Hij kocht een mooie lantaarn, poetste het glas en hing 
hem aan een haak aan de voorkant van zijn huis. Elke avond stak 
hij het lont aan. Voorbijgangers ontdekten dat de warme gloed van 
de lamp voorkwam dat zij over losse klinkers struikelden. Al snel 
begonnen ook andere mensen lantaarns voor hun huizen te plaatsen. 
Uiteindelijk was de hele stad goed verlicht. 

[ ]
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(2 Korintiërs 5:17); we zijn licht (Efeziërs 5:8; 
vergelijk Matteüs 5:14; Filippenzen 2:15; 
1 Tessalonicenzen 5:5).
De tekst zegt niet dat we eerst in de duister-
nis waren en nu in het licht; maar dat we 
zelf licht zijn (Efeziërs 5:8). Onze levens – niet 
slechts onze omgeving – zijn veranderd van 
duisternis naar licht. Bekering (opwekking) 
is niets minder dan wakker worden uit de 
slaap, opstaan uit de dood, en uit het duis-
ter overgebracht worden in het licht van 
Christus om zelf als licht te stralen. 
Deze transformatie vindt plaats in de Heer, 
het licht van de wereld (Johannes 8:12; 9:5).

Een duidelijk onderscheid 
De verandering van duisternis naar licht is 
drievoudig: we komen los van het duister 
(Efeziërs 5:3-7, 11); we leven als mensen van 
het licht (verzen 8-10); onze levens stralen 
iets uit waardoor ook anderen veranderd 
worden (verzen 11-14; Matteüs 5:15, 16).
Een advertentie voor Epson printers laat een 
volledige pagina zien van een kudde zebra’s. 
Ze staan zo dicht op elkaar dat je alleen een 
pagina vol witte en roodbruine strepen ziet. 
In een groen vakje aan de linkerkant staat te 
lezen: “Met een gewone printer zie je strepen 
op de zebra.” Een soortgelijk vak aan de rech-
terkant kondigt aan: “Met onze printer zie je 
ook de vrouw op de zebra.” 

kinderen van het licht
De apostel Paulus schreef: “Want 
eens was u duisternis, maar nu 
bent u licht, door uw bestaan in 
de Heer. Ga de weg van de kinde-

ren van het licht. Het licht brengt 
goedheid voort en gerechtigheid 
en waarheid. Onderzoek wat de 
wil van de Heer is. Neem geen 
deel aan de vruchteloze praktij-
ken van de duisternis […] Maar 
alles wat door het licht ontmas-
kerd wordt, wordt openbaar[. . .] 
Daarom staat er: ‘Ontwaak uit 
uw slaap, sta op uit de dood, en 
Christus zal over u stralen.’ Let 
dus goed op welke weg u bewan-
delt” (Efeziërs 5:8-15). 
Het contrast tussen licht en don-
ker herinnert ons eraan dat er 
iets diep ingrijpends in ons leven 
plaatsvindt, wanneer we Jezus 
in ons hart sluiten. We zijn niet 
langer meer wat we ooit waren 

we zijn niet langer meer 

wat we ooit waren[
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Zo is het niet met de kinderen van het licht. 
Het onderscheid tussen licht en donker kan 
niet verborgen worden. Onze verwijdering 
van de morele duisternis van onze moderne 
maatschappij zou zo duidelijk moeten zijn 
dat die door niemand te missen is. “Laat er 
bij u geen sprake zijn van ontucht of zede-
loosheid, of van hebzucht – deze dingen 
horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, 
oppervlakkige of platvloerse taal is ongepast 
– spreek liever woorden van dank [. . .] Neem 
geen deel aan de vruchteloze praktijken van 
de duisternis maar ontmasker die juist, want 
wat daar in het verborgene gebeurt, is te 
schandelijk voor woorden” (Efeziërs 5:3-12).
Het is geen uitputtende lijst, maar het 
weerspiegelt onze wereld die een brutale 
vulgariteit ademt en een algemeen disres-
pect voor bijna alles. Het is een wereld die in 
toenemende mate schaamteloos is, in zijn 
‘alles moet kunnen’ ‘politiek correcte’ amoreel 
gedachtegoed; een wereld die nauwelijks nog 
in staat is te blozen van wat dan ook. 

Wij worden geacht te leven als kinderen 
van het licht (Efeziërs 5:3; vergelijk 1 Petrus 
1:13-16), een heilig leven vol van “goedheid, 
rechtvaardigheid en waarheid” (Efeziërs 5:9). 
Onze aandacht is erop gericht te onderschei-
den wat de wil van de Heer is (vers 10). Het is 
iets dat alleen mogelijk gemaakt kan worden 

Plotseling ben je aan het zoeken 
naar de geheimzinnige vrouw die 
je in eerste instantie gemist had. 
Daar is ze, in passende kleding 
met witte en roodbruine strepen. 
De vleeskleuren van haar gezicht 
komen overeen met de neuzen 
van de zebra’s. Als je haar een-
maal hebt gevonden, is zij goed 
te onderscheiden. Maar in eerste 
instantie zal je haar zeker niet 
zien. Ze is bijzonder goed geca-
moufleerd. 

Onze grootste uitdaging is niet alleen 
de moed te hebben zelf anders te zijn, 
maar ook een veranderende invloed te 
hebben op degenen om ons heen

[ ]
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en verandert wanneer het doordringt. Met 
Jezus zal ons licht door de duisternis priemen 
en het overwinnen (Johannes 1:4-9; vergelijk 
Jesaja 60:1-5). Hoe dikker de duisternis, des 
te krachtiger we zullen gloeien als licht voor 
Jezus en zijn rijk van licht. Deze lichtbundel 
is niet zozeer leerstellig of theologisch, maar 

moreel – onze levens zijn getransformeerd 
door de geest van Jezus: hoe we omgaan met 
anderen, onze houding, reinheid, vriendelijk-
heid en respect (Matteüs 5:16; 1 Johannes 2:6, 
9, 10; vergelijk 1 Johannes 3:18).

Om god te eren 
Er is een verhaal over een paar kaarsen 
die weigeren meegenomen te worden 
uit een kast om licht te geven tijdens een 
stroomstoring bij een hevige onweersbui. 
Ze hebben allemaal een excuus waarom ze 
geen licht kunnen geven. Als de man aan 
zijn vrouw vertelt dat de kaarsen geen licht 
willen geven, legt zij uit: “Ach, het zijn kerk-
kaarsen.” 
We hebben allemaal redenen om ons licht 
te verbergen. Maar Christus roept ons op de 

door de vernieuwende kracht 
van de heilige Geest (Titus 3:3-5; 
1 Korintiërs 6:9-11). Toch brengt 
het heilige licht dat van onze 
gezichten afstraalt ons oog in oog 
met de wereld en met de prakti-
sche beslissingen en zorgen van 
het dagelijkse leven. Onze levens 
laten reinheid, bescheidenheid, 
respect en zedelijkheid zien. Dit 
benadrukt ook de waardigheid 
van anderen en geeft ons oog 
voor hun welzijn. 
Onze grootste uitdaging is niet 
alleen de moed te hebben zelf 
anders te zijn, maar ook een 
veranderende invloed te hebben 
op degenen om ons heen. Niet 
alleen openbaart licht wat de 
duisternis verbergt – alles wat 
het aanraakt kan de kwaliteit van 
het licht overnemen: “Maar alles 
wat door het licht ontmaskerd 
wordt, wordt openbaar, en alles 
wat openbaar wordt, is zelf licht” 
(Efeziërs 5:13).
De mensen om ons heen kun-
nen zowel blootgesteld worden 
aan als veranderd worden door 
de morele geestelijke kwaliteit 
van ons leven. Licht openbaart 

[ ]Vragen voor reflectie 
en discussie

!   Reflecteer op uw ervaringen als christen. 
Welke individuen hebben op enig moment 
laten zien wat het betekent om te leven als 
‘kinderen van het licht’? Hoe deden zij dat? 

$   Als het uw vrienden of buren zou moeten 
opvallen dat er iets in uw leven is dat u 

anders maakt omdat u ‘in het licht’ leeft, 
wat zouden ze dan zien? 

%   Als christenen ‘het licht van de wereld’ zijn 
(Matteüs 5:14), waarom lijkt het er dan 
op dat onze invloed in de maatschappij 
krimpt? 

Licht openbaart en verandert 

wanneer het doordringt ]
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licitatie met een radio tegen zijn oor geplakt. 
Hiermee toonde hij de totale onverschil-
ligheid van het karakter dat hij speelde. De 
acteur zette de radio op de grond en stemde 
af op een station met nieuws, muziek en 
reclame. Hij liet het op de achtergrond mee-
spelen. Deze avond klonk er echter een stem 
door de ether met een rechtstreeks nieuws-
verslag: “Vandaag werd de Amerikaanse pre-
sident John F. Kennedy vermoord . . .” 

Het publiek was ontstelt en de acteur zette 
onmiddellijk de radio uit. Maar het was te 
laat. In één zin doorbrak de realiteit van de 
echte wereld de grappen en grollen van het 
theater. Na deze zin leek alles wat er op het 
toneel gebeurde oppervlakkig en niet rele-
vant. 
Een enkel licht in de duisternis roept ons. 
De grootste kracht op aarde om anderen te 
veranderen is de invloed van het persoon-
lijke voorbeeld – ons eigen heilige leven dat 
oplicht in de morele duisternis om ons heen. 
Houd de lampen brandend!  [ ]

morele kwaliteit van ons leven 
te laten schijnen als een kaars 
op een heuvel. Dan schijnt hij zo 
helder en overtuigend, dat ook 
anderen God kunnen zien en hem 
willen eren (Matteüs 5:15, 16). 
We worden uitgenodigd om een 
dynamische verbinding aan te 
gaan met degene die zegt: “Ik ben 
het licht voor de wereld. Wie mij 
volgt loopt nooit meer in de duis-
ternis, maar heeft licht dat leven 
geeft” (Johannes 8:12).
We worden niet geroepen om 
onszelf van de wereld te isoleren, 
maar om anders te leven dan 
onze niet-christelijke vrienden en 
bekenden. We kunnen hun hou-
ding en gewoonten ten opzichte 
van seksueel gedrag, geld, mop-
pen, bravoure en grof taalgebruik 
niet overnemen. Wij zijn anders; 
wij zijn licht. 

De Britse roman- en toneel-
schrijver David Lodge keek naar 
een van zijn eigen creaties, een 
satirische revue, op de avond van 
22 november 1963. Het theater-
publiek grinnikte toen een van de 
acteurs verscheen voor een sol-

we hebben allemaal redenen om 

ons licht te verbergen ]
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TWEEDE SABBAT
Onze huidige taak

wELkE sTaPPEn nEMEn wE OP dE wEg naar dE 
HEMEL?
“Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij 
leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen 
en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens 
bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar 
blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie 
van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan 
binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? ’ Hij 
antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn 
macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 
gebeurtenissen zullen plaatsvinden” (Handelingen 1:3-7).

[ ]
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Dit artikel van Ellen G. White is ontleend van een stuk dat eerder werd 
gepubliceerd in de Advent Review and Sabbath Herald, 22 maart 1892. 

Het is gebaseerd op een preek die oorspronkelijk werd gehouden in 
Lansing, Michigan, op 5 September 1891. Zevendedagsadventisten 

geloven dat Ellen G. White (1827-1915) de bijbelse gave van profetie 
beoefende gedurende meer dan 70 jaar werk. 

][
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De discipelen wilden graag 
de precieze tijd weten van de 
openbaring van het rijk van God, 
maar Jezus vertelt hen dat zij dat 
helemaal niet hoeven te weten, 
aangezien de Vader het niet heeft 
geopenbaard. Weten wanneer 
het rijk van God hersteld zou 
worden was niet het belang-
rijkste waar zij zich op moesten 
richten. Het ging erom dat zij 
gezien zouden worden als vol-
gelingen van hun Heer, biddend, 
wachtend, verlangend en aan het 
werk. Zij moesten het karakter 
van Christus aan de wereld tonen 
in de manier waarop zij zelf hun 
leven leefden. Wat van essentieel 
belang was voor een succesvolle 
christelijke ervaring in de dagen 
van de discipelen, is nog steeds 
net zo belangrijk in onze tijd. ‘Het 
is niet jullie zaak om te weten 
wat de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het 
ogenblik waarop deze gebeurte-
nissen zullen plaatsvinden. Maar 
wanneer de heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen 
in Jeruzalem, in heel Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ 
(verzen 7 en 8).

Overgave en getuigenis
Dit is het werk waar wij ook bij betrokken 
moeten zijn. In plaats van te wachten op een 
of andere spannende periode, is het beter om 
mogelijkheden te ontwikkelen waarmee we 
in staat zijn om zielen te redden. In plaats 
van onze geest te vermoeien met specula-

ties over tijden en momenten die God voor 
zichzelf heeft gehouden zonder ze aan ons te 
openbaren, kunnen wij onszelf beter overge-
ven aan de leiding van de heilige Geest om 
onze plicht te vervullen, het brood van leven 
door te geven op een manier die vrij is van de 
onvolwassen interpretaties van mensen, aan 
zielen die de waarheid hard nodig hebben in 
hun leven. 
Satan staat constant klaar om onze geest te 
vullen met theorieën en berekeningen die 
ons afleiden van de waarheid en ons afhou-
den van het brengen van de boodschap van 

de discipelen moesten het 

karakter van Christus aan de 

wereld tonen ]
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tijd waarin een spectaculaire gebeurtenis 
zou plaatsvinden, maar hij was gekomen 
om de verloren mens te onderwijzen en te 
redden. Hij kwam niet om de nieuwsgierig-
heid van mensen op te wekken en daaraan 
tegemoet te komen. Hij wist dat dit alleen 
maar zou leiden tot meer aandacht voor het 
mysterieuze en overweldigende. Het was zijn 
doel om kennis over te dragen, waardoor de 
mensen zouden groeien in geestelijke kracht 
op de weg naar gehoorzaamheid en ware 
heiligheid. Hij gaf onderwijs op een manier 
die paste bij de noden van hun dagelijkse 
leven en die van belang was voor de noden 
van anderen. Hij maakte geen nieuwe open-
baringen bekend, maar opende voor hen de 
oude waarheden, die lang verborgen waren 
gebleven of verkeerd begrepen door de 
onderwijzingen van de priesters en leraren. 
Jezus plaatste de diamanten van de god-
delijke waarheid in het juiste perspectief, op 
de manier zoals ze waren gegeven aan de 
aartsvaders en de profeten. En nadat hij hen 
deze prachtige onderwijzingen had gegeven, 
beloofde hij hen de heilige Geest, die hen alle 
dingen die hij hen had geleerd steeds weer in 
herinnering zou brengen. 

Bid voor een verandering van het hart
Wij leven in een constant gevaar om boven 
de eenvoud van het evangelie uit te stijgen. 

de derde engel aan de wereld. Zo 
is het altijd al geweest, want onze 
Verlosser moest regelmatig waar-
schuwende woorden spreken 
tegen hen die zich bezighielden 
met speculaties en steeds onder-
zoek deden naar de dingen die 
God niet had geopenbaard. Jezus 
was naar de aarde gekomen om 
belangrijke waarheden met de 
mensen te delen en hij wilde hen 
overtuigen van het belang van 
gehoorzaamheid aan zijn voor-
schriften en instructies. Ook wilde 
hij hen laten weten dat zij hun 
plicht moesten doen. Zijn manier 
van communiceren was zodanig, 
dat zij meteen met de opgedane 
kennis aan de slag konden. 
Jezus zei: “Het eeuwige leven, dat 
is dat zij u kennen, de enige ware 
God, en hem die u gezonden hebt, 
Jezus Christus” (Johannes 17:3). Bij 
alles dat gezegd en gedaan werd, 
speelden deze woorden een grote 
rol. De waarheid moest in hun 
gedachten vastgeklonken worden, 
zodat zij voorbereid werden op 
het eeuwige leven. 
Jezus kwam niet om de mensen 
te verbazen met een bijzondere 

Jezus plaatste de diamanten van de 
goddelijke waarheid in het juiste 
perspectief[ ]
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diepte en waarde niet meteen door hen 
gewaardeerd en begrepen werden. Diezelfde 
houding bestaat ook onder de gelovigen 
van vandaag. Wij hebben ook gefaald in het 
opnemen van de geweldige boodschap van 
God. Het prachtige van de waarheid, die God 
aan ons heeft toevertrouwd, hebben wij niet 
waargenomen. Wanneer wij zouden groeien 
in geestelijke kennis, zouden we de waarheid 
zich zien ontwikkelen en voortgaan op een 
manier waarvan we niet gedroomd hadden. 
Maar het zal zich nooit ontwikkelen in een 
richting die ons leidt naar speculaties over 
tijden en gebeurtenissen die de Vader voor 
zichzelf gereserveerd heeft. Steeds opnieuw 
ben ik gewaarschuwd met betrekking tot 
het stellen van data. Nooit zal de boodschap 
voor het volk van God nog gebaseerd zijn op 
een specifieke datum. Het is niet nodig dat 
wij het exacte tijdstip kennen voor zowel de 
uitstorting van de heilige Geest als voor de 
komst van Christus.

waak, verwacht, bid en werk 
De tijden en gebeurtenissen zijn in de macht 
van God. Waarom heeft hij ons hier geen 
kennis over gegeven? Omdat wij er niet op 
de goede manier gebruik van zouden maken 
wanneer hij dat deed. Deze kennis zou lei-
den tot een situatie onder Gods volk die het 
werk tot voorbereiding van de mensen op 

Er bestaat bij velen een intens 
verlangen om de wereld te ver-
bazen met iets origineels, iets dat 
de mensen in een staat van gees-
telijke extase zal brengen en het 
ervaringsniveau zal veranderen. 
Er bestaat zeker een grote behoef-
te om te werken aan de erva-
ringen van de mensen, want de 
heiligheid van de tegenwoordige 
waarheid is nog niet in voldoende 
mate doorgedrongen. Maar de 
verandering die nodig is, is een 
verandering van het hart die 
alleen bereikt kan worden door 
individueel te zoeken naar de 
zegen van God, door bij hem om 
kracht te smeken, door intensief 
te bidden om zijn genade in ons 
leven en een verandering van ons 
karakter. Dat is de verandering die 
wij vandaag nodig hebben en om 
dat te bereiken is er volharding 
nodig en eerlijkheid die vanuit 
het hart komt. Wij moeten in alle 
oprechtheid vragen: “Wat moet 
ik doen om gered te worden?” 
We moeten weten welke stappen 
nodig zijn op weg naar de hemel. 
Christus gaf zijn discipelen 
waarheden waarvan de breedte, 
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in staat zijn te zeggen dat hij zal komen in 
één, twee of vijf jaar. Ook kunt u niet zeggen 
dat hij voorlopig nog niet komt en het nog 
wel tien of twintig jaar kan duren. 
Het is de plicht van Gods volk dat zij hun 
lampen afgesteld en brandend hebben, 
wachtend op de Bruidegom die op weg is 
naar zijn huwelijk. Er is geen moment te 
verliezen en we mogen niet verslappen in 
de grote verlossing die voor ons is bereid. 
De genadetijd loopt op zijn eind. Iedere dag 
wordt de bestemming van mensen verzegeld. 
Zelfs in deze gemeente weten we niet hoe 
snel de dood zal komen voor sommigen van 
ons en het graf onze woning wordt. We moe-
ten nu stilstaan bij het feit dat ons leven aan 
ons voorbijvliegt en dat we geen moment 
veilig zijn, tenzij ons leven geborgen is met 
Christus bij God. 

Een oproep tot getuigenis, door de 
heilige geest
Onze plicht ligt niet in het vooruitkijken 
naar een speciale datum of naar een bijzon-
der werk dat voor ons gedaan zal worden, 
maar veeleer in het doorgaan met het werk 
dat gedaan moet worden. De wereld moet 
gewaarschuwd worden en wij zijn getuigen 
van Christus tot in alle hoeken van de aarde. 
Overal om ons heen zijn mensen die God nog 
niet kennen. Wat doen we voor hen? Ouders, 

die grote dag die gaat komen, 
enorm zou vertragen. Het is niet 
de bedoeling dat wij ons leven 
leven onder de spanning van een 
specifieke datum. We hoeven ons 

helemaal niet bezig te houden 
met speculaties over tijden en 
gebeurtenissen die God ons niet 
heeft geopenbaard. Jezus maande 
zijn discipelen om ‘waakzaam’ te 
zijn, maar niet voor een datum. 
Zijn volgelingen dienen een 
positie aan te nemen van hen 
die luisteren naar de opdrachten 
van hun kapitein; zij moeten 
waakzaam zijn, (ver)wachten, 
bidden en werken in de aanloop 
naar de terugkeer van de Heer. 
Maar niemand zal in staat zijn 
de precieze datum te voorspellen 
voor die bijzondere dag, want: 
“Niemand weet wanneer die dag 
en dat moment zullen aanbre-
ken” (Matteüs 24:36). U zult niet 

Onze plicht ligt niet in het 

vooruitkijken naar een 

speciale datum[
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ontkomen wanneer we geen acht slaan op de 
zoveel meer omvattende redding die begon-
nen is met de woorden van de Heer, en die 
voor ons bevestigd werd door hen die deze 
woorden hebben gehoord?” (Hebreeën 2:1-3).

Onze taak voor vandaag 
De boodschap van de derde engel zwelt 
aan tot een luid geroep. Denk niet dat u vrij 
bent om uw taak te ontlopen, terwijl u wel 
ergens in de toekomst grote zegeningen 
verwacht, als er zonder inbreng van uzelf een 
grote opwekking zal plaatsvinden. Geef uzelf 
vandaag aan God, zodat hij u tot werktuig 
in zijn hand kan maken en u in zijn dienst 
zijn heerlijkheid kunt laten zien. Geef uzelf 
vandaag aan God, zodat u niet meer op uzelf 
gericht zult zijn, vrij van afgunst, jaloezie, het 
najagen van kwaad, ruzie en al het andere 
dat getuigt van disrespect voor God. Laat uw 
bekers vandaag nog reinigen zodat ze klaar 
zijn om gevuld te worden met de hemelse 
dauw, klaar voor de stromen van de late 
regen. Want de late regen zal komen en de 
zegeningen van God zullen iedere ziel vul-
len die gereinigd is van alle vervuiling. Het 
is onze taak om vandaag nog ons hart aan 
Christus te geven, zodat we klaargemaakt 
kunnen worden voor de tijd dat we de aan-
wezigheid van God in ons leven toejuichen – 
klaar voor de doop met de heilige Geest.  [ ]

zoeken jullie in het vuur van je 
eerste liefde de bekering van je 
kinderen? Of worden jullie zo 
opgeslokt door alle zaken in dit 
leven dat er helemaal geen pogin-
gen ondernomen worden om 
met God samen te werken in zijn 
dienst? Waardeert u het werk en 
de zending van de heilige Geest? 
Realiseert u zich dat de heilige 
Geest onze hulp is waarmee we 
mensen om ons heen kunnen 
bereiken? Als deze dienst straks 
voorbij is, gaat u dan naar huis en 
vergeet u de ernstige oproepen 
die aan u gedaan zijn? Zullen de 
waarschuwende boodschappen 
van u afglijden en de waarheid 
die u heeft gehoord uit uw hart 
lekken, zoals water uit een gebro-
ken vaas lekt? 
De apostel zegt: “Daarom moe-
ten wij al onze aandacht richten 
op wat we gehoord hebben, 
dan zullen we niet uit de koers 
raken. Want als het door enge-
len gesproken woord al zo veel 
rechtskracht bezat dat op elke 
overtreding en ongehoorzaam-
heid een rechtmatige straf volgde, 
hoe zullen wij dan aan die straf 

[ ]Vragen voor reflectie en discussie

!   Waarom werkt het tegen ons wanneer wij 
ons teveel concentreren op de precieze datum 
waarop Jezus terugkomt, als hij ons oproept 
om voorbereid te zijn voor zijn komst? 

$   Wat was de drijfveer voor de enorme zen-
dingsdrang van de vroege kerk en hoe kun-
nen wij daar 2.000 jaar later ons voordeel 
mee doen? 

%   Lees de gelijkenis van de tien maagden in 
Matteüs 25:1-13. Welke principes van actief 
wachten ontdekken we in dit belangrijke 
verhaal? 

Q   Hoe kunnen wij actieve getuigen worden en 
een wereld bereiken die steeds minder geïn-
teresseerd lijkt in het evangelie? 
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Ik bid dat er een tijd komt – en ik zie die spoedig 
komen – dat dit mobiele doopvont overboekt 
raakt. In zowel Nederland als in België neemt het 
aantal initiatieven dat onkerkelijke mensen helpt 
het evangelie te bevatten in rap tempo toe. Daar 
waar gezaaid wordt, groeit uiteindelijk een oogst. 
Daarom schroom ik ook niet om de gebedsweek-
gaven voor het evangelisatiefonds van harte aan 
te bevelen. We verheugen ons nu al in de belang-
stellenden en jongeren, die zich aan God en zijn 
gemeente willen verbinden. Maar we hebben 
ons werk nog lang niet af!
Uw bijdrage aan de gebedsweekgaven voor 
Nederland komen terecht in het evangelisatie-
fonds. Plaatselijke evangelisatieprojecten, nieu-
we gemeentestichtingen, internetevangelisatie 
en frisse aanpakken voor de betrokkenheid van 
kinderen en jeugd bij de kerk worden daaruit 
gefinancierd of gesubsidieerd. Dank u wel voor 
uw aandeel hierin. Uw bijdragen aan de gebeds-
daggaven voor de Generale Conferentie zijn ook 
bestemd voor evangelisatie, met nadruk op het 
bereiken van de grote wereldsteden.

Ds. Rudy Dingjan, departementshoofd 
Gemeentegroei van het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten in Nederland en 
België

De Portugeessprekende advent-
groep, die onder leiding van pasto-
raal werker Susanne Portela op ver-
schillende plaatsen in Nederland 
samenkomsten houdt, vond het 
indertijd nodig dat zij over een 
echt mobiel doopvont kon beschik-
ken. Helemaal uit de VS lieten zij 
er eentje afleveren. Ondertussen 
is dat doopvont al heel wat keren 
gebruikt, en niet alleen voor 
Portugeessprekende dopelingen! 
Op doopfoto’s in kerkblad Advent 
is het al meerdere malen te zien 
geweest.
Vorige week sabbat doopte Hans 
Ponte er drie personen in bij church 
plant De fontein in Duivendrecht. 
Afgelopen sabbat mocht ik er in 
Lelystad een echtpaar in dopen bij 
church plant Speranza. Over vier 
weken zullen we het daar opnieuw 
gebruik voor nog twee personen. 
Aanstaande sabbat wordt het inge-
zet bij het openingskamp van AJV. 
Als je het wilt gebruiken moet je 
dat dus tijdig afspreken, anders is 
het al bezet.

doel van de gebedsweekgaven[ ]
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