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Les 1 Crisis in de hemel 
26 december-1 januari 
 
Kerntekst: Openbaring 12:7 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De val van Satan en vervolgens die van Adam en Eva gingen om het gebruik van de vrije wil. Terwijl 
u groepsleden aanmoedigt de principes van de les van deze week in hun leven toe te passen, is het 
essentieel te wijzen op het belang van het juiste gebruik van onze intellectuele vermogens om 
goede keuzes te maken. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

1. Aangezien gevallen mensen nog steeds de vrijheid hebben om te kiezen, hoe kun je deze 
macht het best toepassen? 

2. Als we aandacht schenken aan de kenmerkende eigenschappen van Satans rebellie, hoe 
zijn die verlangens, ambities, jaloersheden en gedachten zichtbaar in het leven van 
mensen, gelovigen inbegrepen? 

3. Hoe staat de geleidelijke manier waarop Satan naar rebellie afgleed, in verband met het 
proces waarin we afstand doen van ons geloof in Christus? 

4. Hoe kunnen we als christenen leven, terwijl we ons volledig bewust zijn van Satans 
onverminderd voortgaande plan om te misleiden en te vernietigen, maar dit tóch doen 
zonder de angst die een dergelijk besef misschien veroorzaakt? 

5. Wat kan u deze week doen dat u en degenen om u heen zal helpen om de toenaderingen 
van Satan te weerstaan? 

 
Activiteit: Vraag leden van uw groep om getuigenissen of ervaringen te vertellen die doen inzien 
dat alle mensen onderworpen zijn aan de gevolgen van de zondeval. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Oorlog in de hemel 
(Herhaal Openbaring 12:7-13 met uw groep) 
 
We zullen misschien nooit volledig bevatten hoe de zonde in een volmaakt universum met 
volmaakte wezens kon ontstaan; dat wil zeggen: eerst bij Satan in de hemel en vervolgens bij 
mensen op aarde. Ondanks dat weten we dat God zijn intelligente schepping met keuzevrijheid 
heeft doordrongen. Satans opstand en Adams ongehoorzaamheid tegen Gods wet van liefde staan 
voor doelbewuste keuzes die Satan en Adam ieder hebben gemaakt. 
 Openbaring 12:7-9 beschrijft deze fundamentele crisis die in de hemel is begonnen en zich naar 
onze wereld heeft uitgestrekt. Sindsdien is onze wereld in de strijd tussen goed en kwaad 
verwikkeld (Openbaring 12:10-13). Gods volk is als 'lammeren onder de wolven' (Lucas 10:3), als 
het op de confrontatie met de machten van het kwaad aankomt. Hun overwinning is echter 
verzekerd (Openbaring 12:11), aangezien Christus die de duivel uit de hemel heeft geworpen 
(Lucas 10:18) ook naar de aarde is gekomen om Satan te verslaan, die zijn territorium 
onrechtmatig in bezit heeft genomen. 
 



Discussievragen: 
1. Stel dat iemand zou zeggen: 'Goed, ik ben neutraal; ik sta noch aan Satans kant noch aan 
Christus' kant.' Wat is verkeerd aan deze manier van denken? 
2. Wat suggereert de beeldspraak van lammeren onder de wolven (Lucas 10:3) over het vermogen 
van de mens om tegen satanische misleiding opgewassen te zijn? 
 
II. De val van Satan beschreven 
(Herhaal Jesaja 14:4, 12-15 en Ezechiël 28:2, 12-19 met uw groep) 
 
Het is duidelijk dat het personage dat in Jesaja 14 en Ezechiël 28 wordt beschreven meer dan de 
koningen van respectievelijk Babel en Tyrus voorstelt. Deze passages gaan verder dan die 
menselijke koningen en schilderen de val van het personage waarnaar gewoonlijk wordt verwezen 
als 'Lucifer, son of the morning' (KJV) of 'morgenster, zoon van de dageraad' (naar de NBV en 
verschillende moderne vertalingen voor de Hebreeuwse uitdrukking hêlēl ben-shāḥar in Jesaja 
14:12). 
 Lucifer begon zijn loopbaan als een buitengewoon wezen, puur en onzelfzuchtig. Als 'toonbeeld 
(letterlijk: 'verzegelaar', SV) van perfectie (HSV)' was hij wijs, mooi en onberispelijk in zijn daden 
vanaf de dag dat hij geschapen was (merk op dat hij een geschapen wezen was). Volgens Ezechiël 
28:13 was zijn verblijf 'in Eden, in de tuin van God'. De Septuagina (LXX) die de Griekse vertaling 
van het Oude Testament is, werpt licht op deze uitdrukking: 'Eden, Gods hof' (vgl. NBG), aangezien 
deze luidt: 'In de glorie van het paradijs van God was u geplaatst (eigen vertaling van de auteur).' 
Ons Nederlandse woord 'paradijs' komt van het Griekse woord paradeisos, wat plaats van 'geluk' 
betekent (vergelijk met Lucas 23:43, 2 Korintiërs 12:4, Openbaring 2:7).  
 Lucifer bekleedde op Gods heilige berg de meest verheven positie die welk geschapen wezen ook 
zou kunnen wensen en was met luxe en weelde omringd. De werkwoordsvorm in Ezechiël 28:14 
schildert Lucifer als iemand die tussen de 'vurige stenen' heen en weer wandelt. De uitdrukking 
'heen en weer wandelen' (Hebreeuws: hithhallāktā) herinnert aan het verhaal van Job waarin 
Satan zegt wat hij op aarde had gedaan (Job 1:7). Uit het boek Job weten we dat Satan zich 
voordoet als de leider van de aarde. Als gevolg van hoogmoed (Ezechiël 28:17; vergelijk met 
Ezechiël 28:2, 6) ging hij zich echter te buiten aan zijn bevoorrechte positie (het geschenk van 
macht, aan hem toegekend, steeg hem rechtstreeks naar het hoofd en verontreinigde zijn hart); hij 
begon hoger van zichzelf te denken dan hij werkelijk was. Het bederven van wijsheid (shiḥḥat 
ḥokmā, Ezechiël 28:17) suggereert dat Lucifer zijn intellectuele vermogens heeft omgebogen om 
kwaad te doen en hij zondigde.  
 Openbaring 12:7, samen met Ezechiël 28:15, 16, 17 gaat verder de verbanning van Satan uit de 
hemel te beschrijven. Hij kwam naar onze wereld en eigende zich de heerschappij uit Adams en 
Eva's handen toe. Satan werd nu de heerser van deze wereld (Johannes 12:31; 14:30 en 16:11; Job 
1:6, 7; 2:1, 2). God liet mensen echter niet aan zichzelf over. God maakte het goede nieuws van 
redding bekend. Het mensdom zou aan Gods kant staan in plaats van aan die van Satan. God zette 
vijandschap tussen Satan en het beloofde zaad van de vrouw (Genesis 3:15); dat wil zeggen: 
Christus. Dit is onze hoop in de kosmische strijd tussen goed en kwaad. 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het juist om te zeggen dat het personage dat wordt 
beschreven in Jesaja en Ezechiël bovennatuurlijk is en meer is dan een uitbeelding van de 
letterlijke koningen van Babel en Tyrus? 
 
 
  



Les 2 Crisis in Eden 
2-8 januari 
 
Kerntekst: Genesis 3:15, 21 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Als we de passages bestuderen die over de grote strijd gaan, zoals deze in onze wereld is 
binnengedrongen, is het belangrijk in gedachten te houden hoe misleidend de zonde is en te 
onderzoeken hoe we onszelf misschien misleiden (1 Johannes 1:8, 9).  

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

6. Hoe kunnen we verder gaan met het genieten van de goede dingen van de schepping? Op 
welke manieren weerspiegelt onze wereld nog steeds de goedheid van de oorspronkelijke 
schepping? 

7. Waarom jaagt de dood mensen nog steeds schrik aan? Wat vertelt dat u over het doel 
waarvoor menselijke wezens zijn geschapen? 

8. Hoe zijn we als Adam en Eva in de manier waarop we onze tekortkomingen rechtvaardigen? 
9. Hoe moeten mensen als verantwoordelijke rentmeesters voor de schepping zorgen? Wat 

kunt u deze week doen wat bewijst dat u zorg voor de schepping heeft? 
10. De dood is één van de ultieme gevolgen van de zonde. Wat kunt u doen om een familie te 

troosten die te maken heeft met verdriet als gevolg van het verlies van een geliefde? 
 
Activiteit: Speel in een rollenspel een bezoek aan een familie die verdriet heeft. Of speel anders in 
een rollenspel, afhankelijk van de tijd die beschikbaar is, hoe u een kind zou antwoorden dat 
vraagt: 'Waarom gaan mensen dood?' 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De zonde doet haar intrede in de wereld 
(Herhaal Genesis 3:1-7 met uw groep) 
 
De zonde deed haar intrede in de wereld toen eerst Eva en daarna Adam de vrucht at van de boom 
die door God verboden was (Genesis 2:16, 17). De gevolgen waren dood, chaos, lijden, pijn, ziekte 
en hopeloosheid. 
 In Genesis 3:1-7 staat echter meer op het spel dan alleen het eten van een vrucht. Tijdens zijn 
ondervraging van Eva trekt de duivel zowel het karakter als de autoriteit van God in twijfel. De 
duivel heeft onmiddellijk daarna de brutaliteit om te verklaren dat de gevolgen die God had 
aangegeven niet waar waren. 'U zult zeker niet sterven' (Genesis 3:4). Met zijn bewering dat God 
probeerde te verhinderen dat Adam en Eva 'als God' zouden zijn (Genesis 3:5), sprak de duivel 
tegen wat God expliciet in Genesis 1:26 had verklaard. De mensheid was al naar Gods beeld en 
'gelijkenis' gevormd. Daarom had de bedekte toespeling dat God, om de een of andere reden, niet 
wilde dat Adam en Eva zouden worden als de Ene naar wiens beeld ze waren gemaakt, onze eerste 
ouders moeten alarmeren voor Satans bedrieglijke redenering. 
 In deze episode kunnen we duidelijk de analyse van misleiding ontdekken. Misleiding verwijst in 
deze context naar een persoon die ertoe wordt geleid zo veel van wat hij of zij al weet te negeren. 
Dit is toe te schrijven aan het feit dat hij of zij onder de noodlottige invloed komt van woorden die 
worden verdraaid, herordend, toegevoegd of weggelaten. Misleid gedraagt het slachtoffer zich op 



een irrationele manier. Eva bijvoorbeeld zag dat de boom van kennis van goed en kwaad een lust 
was voor de ogen en goed was om van te eten (vgl. Genesis 3:6, NBG), terwijl in feite alle bomen in 
de tuin er 'aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten' (Genesis 2:9). Door voor de misleiding van 
de duivel te bezwijken wantrouwden Adam en Eva uiteindelijk niet alleen Gods vermogen om in 
voedsel te voorzien, maar ook het recht dat hij had om God te zijn. 
 
Denk over het volgende na: Denk aan de aantrekkingskracht van verleiding. Hoe kunnen we dingen 
vermijden waardoor we bevangen lijken te raken, ook al weten we dat ze misleidend zijn. 
 
II. Gevolgen van de zondeval 
(Herhaal Genesis 3:16-19 met uw groep) 
 
In Genesis 3:16-19 doet God uitspraak over de gevolgen van de zondeval, zoals deze betrekking 
heeft op Adam en Eva. Ten eerste, om met Eva te beginnen, zou het bevallingsproces pijnlijk 
worden. Ten tweede zou haar verlangen naar haar man uitgaan en ten derde zou hij over haar 
heersen (Genesis 3:16). 
 Als gevolg van Adams ongehoorzaamheid zou ten eerste de aardbodem vervloekt zijn en in 
toenemende mate arbeid nodig hebben om de aarde haar opbrengst voort te laten brengen. Ten 
tweede zou Adam (wiens naam in verband staat met het Hebreeuwse woord voor 'aardbodem', 
'ădāmāh) tot stof terugkeren, want hij is stof (Genesis 3:19). Had God niet gewaarschuwd: '… ten 
dage, dat gij daarvan [de vruchten] eet, zult gij voorzeker sterven' (Genesis 2:17, NBG). 
 Het is belangrijk op te merken dat in de oordelen die na de zondeval zijn opgelegd alléén de 
duivel rechtstreeks door God word vervloekt (Genesis 3:14). Er wordt geen uitdrukkelijke vloek 
tegen Adam en Eva gericht. In het geval van Adam bijvoorbeeld wordt het woord voor 'vloek' 
alleen in verband met de aardbodem gebruikt (Genesis 3:17, Hebreeuws: 'ărûrāh), zij het wegens 
Adams ongehoorzaamheid. Misschien is het in deze context beter de afkondigingen tegen Adam en 
Eva niet als vloeken uit te leggen, maar als Gods correctieve en verzachtende inmenging, ingesteld 
om mensen in hun gevallen toestand tegemoet te komen. 
 
Discussievraag: Was de arbeid die Adam werd opgelegd een zegen of een vloek? Bespreek uw 
antwoord in het licht van de volgende verklaring van Ellen G. White: 'En het leven van arbeid en 
zorgen, dat nu het deel van de mens zou zijn, was een blijk van Gods liefde. Deze discipline was 
noodzakelijk geworden door zijn zonde, om een halt toe te roepen aan zijn eetlust en hartstocht, 
om zelfbeheersing te ontwikkelen. Het was deel van Gods plan de mens te redden van de 
ondergang en vernedering door de zonde.'‒Patriarchen en Profeten, blz. 34. 
 
III. Verlossingsplan aangekondigd 
(Herhaal Genesis 3:15, 21 met uw groep) 
 
In de wandeling is naar Genesis 3:15 verwezen als het eerste evangelie (Protoevangelium). Door de 
daad van de slang te veroordelen riep God Satan uit als een vijand van het menselijke ras (Genesis 
3:15), niet als een vriend. Deze tekst kondigt de komst van de Ene (Christus) aan die de duivel zou 
overwinnen. Verder neemt God, in vers 21, het initiatief om Adam en Eva te kleden. Het beloofde 
zaad van de vrouw (Genesis 3:15) en het offerdier wiens vel werd gebruikt om Adam en Eva zo te 
kleden dat hun naaktheid bedekt zou worden (Genesis 3:21) wijzen samen naar Christus. Hij is het 
'lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29), wiens gerechtigheid aan 
iedere gelovige wordt toegerekend. 
 



Denk over het volgende na: Hoe stelt een juist begrip van de zondeval, de misleidende macht van 
de zonde en haar bittere gevolgen ons beter in staat de aankondiging van het verlossingsplan als 
goed nieuws te zien? 



Les 3 Wereldwijde rebellie en de aartsvaders 
9-15 januari 
 
Kerntekst: Genesis 28:15 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Jeremia 17:9 zegt dat het menselijke hart onbetrouwbaar is. Dit is wat we in de generatie van 
Noach zien. Breng de leden van uw groep ertoe om zichzelf te onderzoeken in het licht van de 
verhalen over Kaïn en Abel, Noach en zijn generatie, Jakob en Esau, en Jozef en zijn broers. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

11. Wat vertelt de loop van de gebeurtenissen in het verhaal over Jozef ons wanneer de dingen 
voor ons niet al te goed lijken te gaan of wanneer ze te lang lijken te duren? Op welke 
manieren weerspiegelt ons eigen levensverhaal die van Jakob, Esau, Jozef en zijn broers? 

12. Hoe openbaart het verhaal over Jozef en zijn broers de grote strijd? Gods voorzienigheid? 
 
Activiteit: Voor individuele leden: Schrijf een briefje aan iemand tegenover wie u jaloezie heeft 
gevoeld, waarbij u deze persoon vertelt hoe dankbaar u bent dat God zijn of haar leven gezegend 
heeft. Vermeld de specifieke zegeningen. Voor de groep: Plan als groep een bezoek aan hen die het 
geloof in God of de kerk verloren zijn. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De dood treft de eerste familie, omdat de grote strijd broer tegen broer uitspeelt 
(Herhaal Genesis 4:1-15 en 45:4-11 met uw groep) 
 
Eva dacht dat haar eerstgeborene, Kaïn, de beloofde Verlosser was (Genesis 4:1). De naam Kaïn 
komt van het Hebreeuwse woord dat 'verlossen' betekent (Hebreeuws qānā, met God als 
onderwerp; vergelijk met Exodus 15:16, Psalmen 74:2). En inderdaad erkent Eva dat ze een man 
heeft verkregen, 'met God[s hulp]'. Dit is de betekenis waarin van Kaïn als de beloofde verlosser 
had kunnen zijn gedacht (Genesis 3:15). Zulke hoge verwachtingen! Toch, hoe ontmoedigend dat 
degene van wie werd verwacht de beloofde verlosser te zijn, de eerste moordenaar blijkt te zijn. 
Ouders van wie de kinderen niet bleken te zijn als verwacht (of soms zelfs erger) kunnen zich 
ongetwijfeld verbonden voelen met de teleurstelling waardoor Adam en Eva diepbedroefd waren. 
 Het strijdpunt dat de kern vormt in alle verhaaldraden van het thema van de grote strijd, deze 
inbegrepen, is aanbidding: ofwel God aanbidden op manieren waarvoor hij richtlijnen heeft 
gegeven of onze eigen opvattingen en voorkeuren volgen. Abels geloof bewijst dat allen die een 
vroom leven willen leven, vervolging zullen aantrekken (2 Timoteüs 3:12). 
 Aangaande Kaïn zou men hopen dat hij, na de gruwelijke moord op zijn broer, misschien verdriet 
en wroeging over zijn daden zou voelen. Toch voldoet hij echter nóg een keer niet aan ouderlijke 
verwachtingen‒deze keer van zijn hemelse Vader. Als God hem vraagt: 'Waar is uw broeder Abel?' 
(NBG), antwoordt hij dat hij niet zijn broeders hoeder was. Jawel, dat was hij. Jawel, dat zijn wij. 
 Zelfs na het verlies van Abel, waarbij Kaïn een moordenaar was geworden, verliezen Adam en Eva 
de hoop niet. Hun zoon Set belichaamde verder die verwachting, door God beloofd, om 
vijandschap tussen de vrouw en de slang te 'stichten' (hetzelfde woord als 'Set', zie Genesis 5:3). 
De belofte van een verlosser zou het niet laten afweten. 
 



Denk over het volgende na: Ondanks dat we ons in een cultuur bevinden waarin er bijna dagelijks 
moord op de televisie of in het nieuws is, zijn we er nog steeds kapot van wanneer de dood 
toeslaat. Praat erover hoe diep bedroefd Adam en Eva over de dood van Abel waren. 
 
II. De mensheid zinkt dieper weg in de zonde 
(Herhaal Genesis 6:1-13 met uw groep) 
 
Wanneer God de reden voor de zondvloed aangeeft, verklaart hij: '… al wat de overleggingen van 
zijn hart [het hart van de mensheid] voortbrachten [was] te allen tijde slechts boos' (Genesis 6:5, 
NBG). Het Hebreeuwse woord rā`nā, in Genesis 6:5 vertaald met 'slechtheid', omvat in de reeks 
van betekenissen die het heeft: 'kwade bedoeling om anderen schade te berokkenen', 
'verdorvenheid' en 'misdaad'. Het woord dat met 'overleggingen' (yatser) is vertaald, duidt op 
'gedachten', 'impulsen' en 'neigingen'. Het woord voor 'gedachten (SV)' (machshābāh) omvat 
'ideeën' en 'voornemens' van het hart (lēb, ook 'innerlijke zelf', 'zetel van gevoelens en impulsen', 
'zetel van geheimen in iemands hart', 'geest', 'karakter', 'aard', 'geneigdheid', 'loyaliteit', 
'betrokkenheid'). Zie The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, 
Massachusetts: Hendrickson, 1999 (uit de editie van 1906), blz. 364, 428, 523, 524. Het is alsof alle 
zelfstandige naamwoorden die het kwaad beschrijven in dit ene vers zijn samengepakt. Het gevolg 
is dat de aarde verdorven en vol van geweld werd (Genesis 6:11). 
 Wie en wat wij werkelijk in ons diepste wezen zijn, wordt door twee keuzes gekenmerkt: Ofwel 
de heilige Geest woont in ons ofwel we zijn vergeven van het kwaad en de zonde. De dingen die 
wij in het leven doen zijn eenvoudig uitwendige uitingen van wie wij in het hart van ons binnenste 
wezen zijn. Goddelijke tussenkomst zou voor het 'einde van alle vlees' (SV) zorgen, zoals God aan 
Noach bekend maakte (Genesis 6:13). Noach vond echter te midden van deze wijdverbreide 
slechtheid genade (Hebreeuws: chēn) voor de Heer (Genesis 6:8). 
 
Discussievragen: 
1. In aanmerking genomen dat Noach te midden van wijdverbreide rebellie en slechtheid God 
trouw bleef, wat vertelt ons dit dan over de onvermijdelijkheid van het kwaad die we waarnemen? 
2. Als we Genesis 6:8 als reden voor vers 9 nemen, wat was dan de bron van Noachs 
deugdzaamheid? 
 
III. Abraham ziet de dag van Christus 
(Herhaal Genesis 22 met uw groep) 
 
Als hij zijn jongeren (NBG: knechten) opdracht geeft bij de ezel te blijven, terwijl hij en Isaak de 
berg opgingen (Genesis 22:5), gebruikt Abraham een werkwoordsvorm (de cohortativus) die 
rekening houdt met enige onzekerheid, waarschijnlijkheid of mogelijkheid. Zijn woorden kunnen 
misschien worden vertaald met: 'Jullie blijven hier met de ezel, terwijl ik en de jongeman [Isaak] 
graag daarginds heen zouden gaan. We hopen te aanbidden en komen hopelijk naar jullie terug.' 
Als we erkennen dat Abraham niet kon garanderen of er absoluut zeker van kon zijn of hij met 
Isaak zou terugkeren, wat zegt dit ons over Abrahams geloof en moed om te doen zoals God had 
gevraagd? 
 
Denk over het volgende na: Wat is het verschil tussen geloof en zekerheid? 
 



IV. Jakob en Esau, Jozef en zijn broers 
(Herhaal Genesis 28:12-15 en 45:4-11 met uw groep) 
 
In Genesis 28:13-16 vernieuwt God zijn verbond met Jakob. God belooft om 'je [Jakob] terzijde te 
staan' (vgl. Genesis 28:15). Door de draaien en bochten van het leven heen leidt God elke gelovige 
om zijn verlossingsplan te volbrengen.  
 Evenzo is het verhaal van Jozef één waarin Gods voorzienigheid aan het werk is en de trouwe 
Jozef leidt, zodat hij uiteindelijk de eerste minister van Egypte wordt en zijn positie gebruikt om het 
jonge volk Israël te redden. 
 Er waren veel factoren voorhanden om te verhinderen dat vooruit zou gaan wat God door middel 
van Jozef deed om Israël te behouden. Wie weet wat voor einde van de geschiedenis aan dit 
verhaal zou zijn geschreven, als God niet met hen was geweest. 
 
Denk over het volgende na: Hoe kan iemand er zeker van zijn dat zijn of haar verhaal een goede 
afloop heeft? 



Les 4 Strijd en crisis: de rechters 
16-22 januari 
 
Kerntekst: 1 Samuel 2:1 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Voor ons als gelovigen weerspiegelen onze persoonlijke ervaringen vaak die van het volk Israël in 
de tijd van de rechters, compleet met cycli van geestelijk verval, zelf toegebrachte tegenspoed, 
roepen naar God om bevrijding en God die liefhebbend en vergevend ingrijpt. Gelukkig is dit niet 
ieders ervaring. Inderdaad heeft, zoals Petrus zegt, Gods 'goddelijke macht … ons alles geschonken 
wat nodig is voor een vroom leven' (2 Petrus 1:3). 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

13. Praat erover of de cyclus van 'afval' naar 'onderdrukking' en tenslotte naar 'goddelijk 
ingrijpen' in het leven van de christen onvermijdelijk is. 

14. Hoe is deze cyclus vandaag van toepassing op individuele kerken of groepen kerken? 
15. Hoe kunnen we onderscheiden dat God ernaar streeft ons als zijn middel te gebruiken om 

aan de kerk of gemeenschap bevrijding te brengen? 
16. De grote strijd verdeelt de mensheid in twee kampen‒hoewel individuën in het ene kamp 

misschien dingen doen die de belangen van het tegenovergestelde kamp bevorderen, ofwel 
onbewust ofwel in sommige gevallen door goddelijke voorzienigheid. Hoe kunt u 
onderscheiden aan welke kant van de strijd u staat? Is de kant waartoe u behoort 
afhankelijk van een daad hier en een daad daar? Waarom of waarom niet? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De Kanaänieten onderdrukken Israël: rechter Debora 
(Herhaal Rechters 4 met uw groep) 
 
Na de dood van Ehud begint Israël aan een nieuwe cyclus van afval. Dat wil zeggen: Nationale afval 
wordt opgevolgd door vreemde mogendheden die Israël onderdrukken. Hierop volgt een roep om 
bevrijding. God doet uiteindelijk een bevrijder in de persoon van een van de rechters opstaan. 
 In dit verhaal terroriseert Jabin, de koning van Kanaän in Hasor, Israël twintig jaar lang, gewapend 
als zijn troepen waren met ijzeren wapentuig en 900 (strijd)wagens. Dit is het equivalent van de 
laatste militaire technologie, aangezien de oude wereld in de overgangsperiode zat tussen de 
bronstijd en de ijzertijd. Ehud was op een zeker moment vervangen door Debora, een profetes en 
vrouw van Lappidot. Debora draagt Barak op een strijd te organiseren tegen Sisera, de bevelhebber 
van Jabins leger, maar Barak legt een voorwaarde op. Hij zou alleen gaan als Debora met hem naar 
de berg Tabor zou gaan. 
 Het duel volgt bij de Tabor‒waarbij het leger van Sisera wordt verslagen. Sisera vlucht te voet 
naar de tent van Jaël, de vrouw van Cheber de Keniet, waarbij hij rekent op de goede betrekkingen 
tussen de Kenieten en de Kanaänieten. Wat Sisera niet weet is dat Jaël haar loyaliteit naar Gods 
kant heeft verplaatst. Het bewijs dat Israëls God de ware God is, kan iedereen zien, moet ze 
hebben geconcludeerd. 



 In Jaëls tent wordt Sisera met een deken bedekt en wordt hem melk te drinken gegeven. Jaël 
slaat een tentpin door zijn slaap en gebruikt hierbij een hamer. Barak komt bij Jaëls tent aan en 
vindt Sisera's lichaam uitgespreid op de grond, in een plas bloed, met de pin nog steeds vastzittend 
in zijn schedel. Jabin is dus onderworpen. Het bestaan van uitgerekend Gods verbondsvolk was 
bedreigd en God stond Israël toe de Kanaänieten vanwege hun slechtheid met straf te treffen. 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het onjuist naar de moorden die we in het Oude Testament 
zien als genocide te verwijzen, wanneer we in aanmerking nemen dat genocide in de eerste plaats 
een misdaad is? 
 
II. Midjanieten terroriseren Israël: Gideon de bevrijder 
(Herhaal Rechters 6 met uw groep) 
 
Volgens Rechters 5:31 geniet Israël dankzij Jaël veertig jaar van rust en vrede. Rechters 6 ziet 
niettemin een nieuwe teruggang in afval. Deze keer laat God toe dat de Midjanieten Israël 
onderdrukken, een onderdrukking die zeven jaar duurt (Rechters 6:1). De Israëlieten zouden 
vluchten naar holen, grotten en bergvestingen (Rechters 6:2), maar de Midjanieten zouden met 
hun vee komen en oogsten van Israël vernietigen. 
 Op een dag onderneemt God actie om zijn volk te bevrijden. Natuurlijk is God er altijd geweest. 
De engel van de Heer verschijnt aldus aan Gideon (Rechters 6:11). Gideon is tarwe aan het dorsen 
en verbergt deze voor de Midjanieten. De Engel draagt Gideon op Israël van de Midjanieten te 
redden (Rechters 6:14). Gideon betuigt dat zijn stam de kleinste in Manasse is, de zwakste in zijn 
vaders geslacht (bêt ׳āb). God verklaart echter aan Gideon: 'Ik ben met u' (Rechters 6:16, NBG). 
Hierin ligt de reden dat ook wij in staat zijn door te gaan: omdat God ons bijstaat. 
 
Denk over het volgende na: Hoe komt het dat God Gideon een dappere krijgsman noemt wanneer 
Gideons zichzelf heel anders beoordeelt (Rechters 6:15)? 
 
III. Simson een held? 
(Herhaal Rechters 14 met uw groep) 
 
Als het niet was vanwege de omstandigheden rondom zijn geboorte en een duidelijke goddelijke 
opdracht voor zijn leven (Rechters 13:4, 13, 14; Leviticus 11), is het vaak misschien niet duidelijk 
voor welke kant van de grote strijd Simson strijdt. En om hem een held te noemen is het laatste 
dat we misschien zouden verwachten; toch doet het boek Hebreeën dat juist door hem in zijn hall 
of fame van het geloof te introduceren (Hebreeën 11:32). Meerderjarige kinderen laten zich soms 
misschien niet leiden door de lessen van hun ouders, zoals Simson naliet zich te laten leiden door 
het onderricht dat zijn ouders hem hadden gegeven. Als die ouder echter God is, dan komt 
nalatigheid om zich door onderricht te laten leiden met groot gevaar, zoals het leven van Simson 
maar al te duidelijk laat zien. 
 
Discussievraag: Hoe spreekt Rechters 14:1-4 aan op het feit dat God ons zelfs op onze zwakste 
momenten kan gebruiken? 
 



IV. Komst van het koningschap 
(Herhaal 1 Samuel 2:1, 12-25; 8:1-7 met uw groep) 
 
Samuel moet diepbedroefd zijn geweest toen zijn kinderen niet in zijn voetsporen traden. Hij 
maakte hen tot rechters, maar wat een ramp. Joël en Abia benaderden zelfs hun vaders trouw niet.  
Ze waren corrupt, geïnteresseerd in onrechtvaardig gewin; ze namen smeergeld aan en 
verdraaiden het recht (1 Samuel 8:3). Dit verderf maakte de oudsten van Israël razend en bracht 
hen ertoe om een menselijke koning te vragen, dit om zoals andere volken te zijn (1 Samuel 8:5). 
Het is echter niet alsof ze niet al een Koning hadden: God was altijd al Koning geweest (1 Samuel 
8:7). Helaas was Israëls verzoek om een menselijke koning een verwerping van God als hun 
nationale souverein. 
 
Denk over het volgende na: Wat betekende het voor God om de feitelijke koning of staatshoofd van 
het oude Israël te zijn? Hoe regeert hij vandaag als Koning over ons? Welke autoriteit heeft hij als 
souverein over ons leven? Op welke manieren geeft zijn koningschap ons zowel rechten als 
plichten? En tot welke voorrechten en verantwoordelijkheden? 
 



Les 5 De strijd gaat door 
23-29 januari 
 
Kerntekst: Nehemia 2:18 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Het is een troost te weten dat God ons die in Jezus Christus geloven, ondanks onze zwakheden, 
nog steeds als zijn volk beschouwt. In het grote plan van de grote strijd strijden gelovigen aan en 
vanaf de winnende kant. We horen hier, niet vanwege onze daden, maar vanwege ons geloof in 
Jezus Christus. Toegegeven, dat geloof werkt door liefde, zoals we hebben gezien. Opnieuw zouden 
de obstakels waarmee we geconfronteerd worden tegen de achtergrond van de grote strijd 
moeten worden begrepen. God zal ons de kracht geven om verder te gaan met de bouw van ons 
geestelijk leven, ongeacht met welke tegenstand we misschien geconfronteerd worden. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken, toepassingsvragen en inductieve vragen 
 

17. Als we begrijpen dat het de heilige Geest is die onze harten naar God terugbrengt, wanneer 
we ook afdwalen, wat moeten we dan toelaten zodat de heilige Geest zijn werk kan doen? 

18. Hoe is aanbidding een factor in het conflict waarbij Elia en de profeten van Baäl betrokken 
zijn en in de andere verhalen voor deze week? Hoe inspireren deze verhalen ons voor ons 
begrip van aanbidding voor vandaag? 

 
Activiteit: Op welke manieren kan misschien worden gesteld dat onze confrontaties met de 
machten van het kwaad niet minder dramatisch zijn dan Davids krachtmeting met Goliat? Praat 
hierover. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De strijd is van de Heer: bevrijding in momenten van crisis 
(Herhaal 1 Samuel 17:43-51, 1 Koningen 18:21-39, 2 Koningen 19:21-34 en Ester 3:8-11 met uw 
groep) 
 
David trad de Filistijnse reus Goliat moedig tegemoet en overwon in Gods kracht. Het ging om 
1Gods naam, zijn souvereiniteit en zijn verkiezing van Israël als zijn eigen verbondsvolk. 
 Evenzo streed Elia bij de proef op de berg Karmel met de profeten van Baäl. Het ging er hier om 
dat God Heer is. Wie was de Heer? Toen de Assyriërs Jeruzalem omringden (vlak nadat ze veel van 
de omringende steden hadden geplunderd), ging het erom wiens God souverein was: de 
Assyrische god (zoals zij beweerden) of de Heilige van Israël, zoals Jesaja verklaarde. Het thema van 
de grote strijd is in elk voorbeeld onmiskenbaar. 
 Toen Ester de dreiging moest afkeren die van Haman kwam, stond Gods verbond met Israël op 
het spel; ofwel de Israëlische gemeenschap zou worden uitgeroeid ofwel op wonderbaarlijke wijze 
worden behouden om Gods getuigen in de wereld te zijn. Eén thema dat dwars door deze verhalen 
heen loopt is dat God ten behoeve van zijn volk streed, waarbij hij elke overwinning als die van 
hemzelf behaalde. Onze eigen geestelijke strijd is niet minder die van God dan toen hij David hielp 
om Goliat te verslaan of Elia om over de profeten van Baäl te zegevieren. 
 



Denk over het volgende na: Stel in elk van deze verhalen vast wat het verhaal deed eindigen zoals 
het gedaan heeft. Bijvoorbeeld: het inzetten van het menselijke werktuig, gebed, geloof in God, et 
cetera. 
 
II. Wanneer Gods kinderen het doel van de vijand bevorderen 
(Herhaal 2 Samuel 11:1-17 met uw groep) 
 
Wellicht zou het de ergste nachtmerrie van elke voetballer zijn als hij of zij per ongeluk juist een bal 
in zijn/haar eigen doel zou laten passeren. Analoog hieraan lijkt David die duidelijk aan de kant van 
de Heer stond, in zijn affaire met Batseba vanaf de kant van de vijand te strijden. Als christenen 
doen we misschien, zoals David, soms dingen (door onze activiteit of inactiviteit) die de belangen 
van de vijand in plaats van die van God bevorderen. Gelukkig gaat het niet zo in zijn werk dat bij 
wie wij horen‒ofwel Christus of Satan‒afhankelijk is van een daad hier en een daad daar. Bij 
Christus horen is gebaseerd op ons geloof in Christus, 'geloof door liefde werkende' (Galaten 5:6, 
NBG). Elke zondaar die berouw heeft zal, als deel uitmakend van de familie van God, vergeving en 
aanvaarding vinden.  
 
Denk over het volgende na: Terwijl ze literatuurevangelisten tegen bedrog waarschuwt en de 
nadruk legt op de noodzaak van integriteit in zakelijke transacties, schreef Ellen G. White: 'Eén 
daad bepaalt niet het karakter, maar deze breekt de barrière af en de volgende verleiding zal 
gemakkelijker ingang hebben.'‒Counsels for the Church, blz. 84. Hoe helpt deze verklaring ons te 
begrijpen waarom David, en velen van ons, kansen hadden om nog steeds aan Gods kant te staan, 
ondanks op de loer liggende zwakheden? 
 
III. Het trouw vervullen van je taak te midden van tegenstand 
(Herhaal Nehemia 1 en 4:1-8 met uw groep) 
 
We kunnen ons de tegenstand waarmee Nehemia geconfronteerd werd, misschien nooit helemaal 
voorstellen. We weten echter dat de mensen die in zijn weg probeerden te staan, invloedrijk 
waren. We weten ook dat de beschuldiging die zij tegen Nehemia uitbrachten en gemakkelijk de 
Perzische hoofdstad kon bereiken, een serieuze aanklacht was. Deze had met verraad te maken. 
Nehemia's daad zou kunnen worden opgevat als het plannen van een opstand en een poging om 
voor Juda's onafhankelijkheid van de Perzen op te komen.  
 Misschien was er een gevoel van nationale trots dat Nehemia motiveerde. Zij die in vreemde 
landen hebben gewoond, weten hoe het voelt om slecht nieuws van 'thuis' te horen, ofwel over 
politieke problemen ofwel, zoals in Nehemia's geval, over tegenspoed, zoals berichten over 
neergehaalde bouwwerken of over complicaties wat betreft nieuw gebouwde constructies. Trouw 
aan zijn goddelijke opdracht ondanks tegenstand, maakte Nehemia er gebruik van dat hij zich in de 
nabijheid van de koning bevond en vroeg om financiële bijstand voor de bouw van de muren van 
Jeruzalem. 
 
Denk over het volgende na: Er is geen twijfel dat de bouw een afschrikwekkend karwei was‒niet 
voor lafhartigen. Nehemia begon het werk met vastberadenheid en overtuiging. Zijn toewijding 
motiveerde anderen om mee te doen. Welke macht ook zou hem niet van de opdracht afhouden. 
Zo zou het met ons moeten zijn bij de bouw van het koninkrijk van God in ons. Niets moet boven 
onze voorbereiding op Gods koninkrijk voorrang krijgen. Op grond waarvan smeekt Nehemia God, 
volgens Nehemia 4:5, om bij de verwoesting van Jeruzalem tussenbeide te komen?   
 



Les 6 Overwinning in de woestijn 
30 januari-5 februari 
 
Kerntekst: Lucas 19:10 
 
Stap 1─Toepassen 
 
God heeft ons als gelovigen niet aan onszelf overgelaten te midden van de verleidingen die ons 
omringen. Het is alleen omdat we een relatie met God hebben die alles heeft gedaan om bij ons te 
zijn, dat we verleidingen kunnen weerstaan. 

 
Stap 2─Toepassingsvragen en inductieve vragen 
 

19. Hoe wordt het gebed '… breng ons niet in beproeving' (Matteüs 6:13) toepasselijk in het 
licht van de studie van deze week? 

20. Wat zegt het feit dat de duivel misbruik maakt van Jezus' blootstelling in de woestijn‒waar 
hij hongerig en alleen was‒van de manier waarop de duivel elke gelegenheid aangrijpt om 
ons tot zonde te verleiden? 

21. Hoe verschaft de bredere context van Lucas 19:10 hoop voor degenen die worden verleid 
of voor degenen die zichzelf als zondaar zien? 

 
Activiteit: Vraag elk groepslid te delen hoe deze studie hem/haar zal helpen bij de manier waarop 
hij/zij en medegelovigen deze week over en weer op elkaar zullen reageren. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Hosanna voor de zoon van David 
(Herhaal Matteüs 1:21-23 met uw groep) 
 
De uitroep 'Hosanna' komt van het Hebreeuwse woord dat 'Schenk ons heil!' betekent. Dit is 
dezelfde stam als voor 'Jezus' of  'Yeshua' in het Hebreeuws. Toen de menigte, volgens Matteüs 
21:9, 'Hosanna voor de Zoon van David!' riep, waren zij, misschien onbewust, bezig Jezus als een 
koninklijke Messias te erkennen. Hij kwam om de heerschappij te herstellen die in de hof van Eden 
verloren was gegaan en dus was dit een toepasselijke manier om zijn koningschap te erkennen. Hij 
was gekomen om de heerschappij weg te nemen van Satan die zich als de vorst van de wereld had 
voorgedaan. Nu was de ware Vorst gekomen‒Jezus, de Heiland. Hij zou zijn volk van hun zonden 
bevrijden (Matteüs 1:21). Dat betekende een directe confrontatie met de aanstichter van alle 
zonde. Christus was een kosmische aanval begonnen tegen de auteur van zonde en dood‒de duivel 
zelf. 
 
Denk over het volgende na: Het is geruststellend dat de opdracht van Christus in de Schrift helder 
onder woorden wordt gebracht. Christus is gekomen om zondaars te redden. In Christus verlangde 
en verlangt God ernaar met gevallen mensen te zijn om ze te verlossen. Op welke manier 
inspireert deze gedachte u misschien voor de manier waarop u evangeliseren of getuigen aanpakt? 
 



II. Hij is voor het oordeel naar deze wereld gekomen 
(Herhaal Matteüs 3:7-12 met uw groep) 
 
Johannes de Doper gebruikt de taal van de oogst om over het oordeel te spreken. Het oordeel 
heeft te maken met de beslissing wie het leven of de dood ontvangt. Het heeft ook te maken met 
het bijleggen van conflicten en geschillen. 
 Johannes de Doper bereidde de weg voor Christus die de grote strijd voor eens en altijd zou 
beëindigen. Hij zou bewijzen dat de duivel de leugenaar en bedrieger was die hij altijd geweest 
was, terwijl hij liet zien dat God zich had verlaagd om bij mensen te zijn door verlossing aan te 
bieden die tegen zo'n grote prijs voor zichzelf zou zijn. Die prijs was zijn enige Zoon. Alleen zo'n 
groot offer zou garanderen dat wie ook in hem gelooft verlost zou worden. Daarentegen zou wie 
ook niet in hem gelooft zonder verontschuldiging blijven, waarbij diegene liever de de dood dan 
het leven kiest. Het oordeel heeft aldus te doen met de rechtvaardiging van Gods karakter, een 
karakter van zelfopofferende liefde. Hierin ligt het uiteindelijke karakter van de grote strijd. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor conclusie kunnen we trekken uit het feit dat veel farizeeën en 
sadduceeën naar Johannes kwamen om in de Jordaan gedoopt te worden? Waarom is het 
belangrijk dat deze factor niet voorbij gaat aan lezers van het Oude Testament? De indruk wordt 
bijvoorbeeld vaak gewekt dat de farizeeën allemaal vijandig tegenover Jezus stonden. 
 
III. Voorstander en tegenstander komen elkaar onder ogen  
(Herhaal Matteüs 4:1-10 met uw groep) 
 
Jezus werd in de woestijn rechtstreeks door de duivel geconfronteerd, waarbij laatstgenoemde 
hoopte dat Jezus hoe dan ook niet in zijn opdracht zou slagen. Er stond veel op het spel. 
 Bijbelvertalingen geven de indruk dat het doel waarmee Jezus door de heilige Geest in de 
woestijn werd geleid was dat hij misschien door de duivel op de proef gesteld zou worden 
(Matteüs 4:1, vergelijk met Lucas 4:1). Dit is echter niet de enige manier waarop het gelezen kan 
worden. Het Griekse werkwoord peirazo wordt gebruikt in de vorm die 'om op de proef gesteld te 
worden', peirasthenai, betekent, wat inderdaad misschien een doel uitdrukt, maar het kan ook een 
gevolg uitdrukken. Met andere woorden: Als we voor 'gevolg' kiezen ging Jezus niet naar de 
woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden, maar in plaats daarvan had het feit dat 
hij daar was tot gevolg dat de duivel hem op de proef stelde (wat het doel ook geweest mag zijn). 
 Het verslag van Marcus (1:13) kan worden gelezen als: 'Hij was veertig dagen in de woestijn, 
terwijl hij door Satan op de proef werd gesteld' of 'Hij was veertig dagen in de woestijn en werd 
door Satan op de proef gesteld' (vers 13); voor beide is geen doel vereist. Deze interpretatie sluit 
goed aan bij die van Ellen G. White. Zij verklaart: 'Toen Jezus in de woestijn werd geleid om 
verzocht te worden, werd Hij geleid door de Geest van God. Hij daagde de verzoeking niet uit. Hij 
ging naar de woestijn om alleen te zijn, om na te denken over zijn zending en zijn werk. Door 
vasten en gebed moest Hij zich sterken voor het met bloed bevlekte pad dat Hij moest gaan. Maar 
Satan wist, dat de Heiland naar de woestijn was gegaan en hij meende, dat dit de beste 
gelegenheid was om Hem te benaderen.'‒De Wens der Eeuwen, blz. 84. 
 
Discussievragen:  
1. Wat waren de implicaties van iedere verzoeking waarmee de Heiland werd geconfronteerd? 
Hoe zien we onze eigen strijd in deze verzoekingen weerspiegeld? 
2. Wat zou u iemand antwoorden die zegt: 'Goed, Jezus heeft verleidingen weerstaan, alleen 
omdat hij God was!' Bespreek dit idee in het licht van Hebreeën 2:14, 17, 18 en 4:15. 



Les 7 Het onderwijs van Jezus en de grote strijd 
6-12 februari 
 
Kerntekst: Matteüs 11:28 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Deze studie zou elk lid van de groep ertoe moeten brengen om in Christus te rusten. Dit komt erop 
neer dat men in geloof zijn gerechtigheid als die van zichzelf of haarzelf aanvaardt. Dit is wat het 
betekent om op de rots te bouwen, rust te vinden en de wil van God te doen. De wil van God is dat 
u 'gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft' (Johannes 6:29, NBG). 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

22. Denk aan personen waarover hardvochtig en oneerlijk geoordeeld is door anderen die 
hebben gecorrigeerd wat zij als dwalend gedrag beschouwden. Wat gebeurde er als gevolg 
hiervan? 

23. Hoe heeft iemand het vertrouwen dat hij of zij de gerechtigheid van Christus persoonlijk 
heeft aanvaard? 

24. Welke plek nemen goede werken in het leven van een christen in? 
 
Activiteit: Herinner u een verhaal waarin iemand oneerlijk door collega's werd beoordeeld. Heeft 
iemand die u kent de kerk verlaten vanwege valse beschuldigingen en lasterpraat of onvriendelijke 
behandeling, zelfs al waren de beschuldigingen waar? Wat gebeurde er en wat kunnen wij hiervan 
misschien leren over het oordelen over anderen en de manier waarop we in zulke gevallen moeten 
handelen? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Rust vinden in Christus 
(Herhaal Matteüs 11:28 met uw groep) 
 
De uitnodiging van Christus in Matteüs 11:28-30 is alleen door Matteüs opgetekend. Hoewel de 
nadruk vaak op het thema van 'rust' wordt gelegd, is het nog belangrijker om het 'mij' in de 
uitnodiging te benadrukken: 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt' (Matteüs 11:28, NBG). 
Hier is de reden om dit te doen: In de voorafgaande tekst (Matteüs 11:27) heeft Jezus juist 
verklaard: 'Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader' (NBG) en dat niemand werkelijk God 
kan kennen behalve door de Zoon. Dit klinkt erg als het thema dat zo vaak in het boek Johannes 
voorkomt (zie Johannes 14:9, 10). Daarom komen wij tot hem, omdat hij alles heeft dat wij ooit 
nodig nodig zullen hebben. Elke rechtmatige zoektocht van de mens vindt zijn vervulling in hem. 
Hem vinden betekent rust vinden voor de rest van ons leven, dat wil zeggen: het hele wezen 
(Matteüs 11:29). 



 Het Griekse zelfstandige naamwoord anapausis, 'rust' (en de werkwoordsvorm hiervan in vers 28: 
'Ik zal u rust geven', NBG) wordt in het Oude Testament gebruikt in verband met de sabbatdag, als 
een dag van anapausis, '(volstrekte) rust'  (Exodus 16:23, 23:12, 31:15). We kunnen verwachten 
dat de mensen die naar Jezus luisterden, waarvan de meesten Joden waren, deze relatie met de 
sabbat niet misten. Matteüs 11:28-30 bereidt de weg voor de verklaring van Jezus in het volgende 
hoofdstuk dat de Mensenzoon heer en meester over de sabbat is (Matteüs 12:1-8). We hoeven per 
slot van rekening niet ingespannen te lezen om de relatie te leggen tussen de rust die Jezus volgens 
ons tekstgedeelte geeft en de sabbatrust. Om die reden leert Matteüs ons dat geloof in Jezus de 
ware betekenis van de sabbatrust is. 
 
Denk over het volgende na: Hoe staat het idee van rust in verband met het idee van 
rechtvaardiging door het geloof? Praat hierover in het licht van Romeinen 4:1-8. 
 
II. Over het worden van de goede of de slechte grond  
(Herhaal Matteüs 13:18-23 met uw groep) 
 
In de gelijkenis van de zaaier stelt het zaad dat op de weg viel degenen voor die er niet in slagen 
het evangelie te begrijpen. In deze toestand kan de duivel hen gemakkelijk in de war brengen en, 
voordat ze het weten, hebben ze het geloof verlaten. Deze wetenschap legt een 
verantwoordelijkheid op zowel de lezers van de Bijbel als op degenen die hieruit onderwijzen om 
studenten te helpen Gods Woord te begrijpen. 
 Het zaad dat op de rotsachtige grond viel, waar de wortel niet kan groeien, stelt de tweede 
groep gelovigen voor. Zij zijn gelovigen die niet in de waarheid van Gods woorden geworteld zijn, 
gedeeltelijk omdat ze voor zichzelf geen tijd in de studie van het Woord hebben doorgebracht. 
Voor hen gaat het niet om een gebrek aan begrip, maar ze hebben nagelaten in het Woord 
gegrond te raken. Er zijn maar weinig zorgen of problemen nodig of wat ook waardoor het woord 
ongelegen komt en ze verlaten het geloof. 
  Het zaad dat op de dorens viel stelt de derde groep voor. Zij hebben het Woord misschien 
begrepen. Zij hebben misschien ook de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God aanvaard. Er 
is echter voor deze groep druk van buitenaf die hun geloof in God aan het wankelen brengt. Wat 
hen bezighoudt is het najagen van weelde (ze willen na hun pensioen comfortabel leven) of de 
zoektocht naar wereldse kennis in de wetenschap en de geesteswetenschappen of het verlangen 
naar politieke macht en invloed. De druk kan misschien ook komen van strijd in familierelaties, 
zoals met kinderen of een echtgenoot/echtgenote, of het is misschien strijd op de werkvloer. Dit 
absorbeert al hun energie totdat er weinig over is om te proberen een levende relatie met de Heer 
Jezus Christus te krijgen. 
 Het zaad dat op de goede aarde viel stelt de vierde groep voor. Zij begrijpen niet alleen hun 
roeping tot het discipelschap, zij brengen ook tijd door om hun ware identiteit in Christus te 
cultiveren en zijn geworteld in zijn Woord. Deze vierde groep plaatst ook het najagen van weelde 
in het juiste perspectief. Doordat ze op de Heer vertrouwen (door het vinden van rust in Christus, 
zoals we hierboven hebben gezien), leren ze zich aan de druk van het leven aan te passen, zij het 
van familie of vrienden. Ze begrijpen wat het ware doel voor hun leven is. Ze dragen veel vrucht, 
de vrucht van de Geest: 'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing' (Galaten 5:22, 23). 
  
Denk over het volgende na: Wat of wie bepaalt wat voor soort grond iemand is? 
 



III. De wil van God doen 
(Herhaal Matteüs 7:21-27 met uw groep) 
 
Wanneer we de nadruk leggen op gerechtigheid door het geloof alleen, als het tegenovergestelde 
van gerechtigheid die men nastreeft door te proberen de wet te houden, zeggen we niet dat wat 
christenen doen en hoe ze leven niets met hun eeuwige verlossing te maken heeft. Paulus had 
mogelijk met deze verkeerde opvatting te kampen toen hij poneerde: 'Stellen wij door het geloof 
de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist' (Romeinen 3:31). 'Het geloof 
zonder de werken is dood,' verklaarde Jacobus (vgl. Jacobus 2:20). Onvervalst geloof werkt door 
liefde en wanneer iemands geloof door liefde werkt, dan is hij of zij de wijze bouwer die zijn of 
haar geestelijke huis op de vaste rots van Christus zélf bouwt. 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het belangrijk het onderwijs van Jezus over goede werken 
in nauw verband met de paulinische leer over gerechtigheid door het geloof te begrijpen? 
 
IV. Niet oordelend ten opzichte van anderen zijn 
(Herhaal Matteüs 7:1-5 met uw groep) 
 
In Matteüs 7:1-5 waarschuwt Jezus tegen het oordelen over anderen. Hier is een uitnodiging om 
aan meedogenloos zelfonderzoek naar onze daden en motieven te doen. We kijken zelden naar 
onszelf op een eerlijke, kritische en oprechte manier. We laten onszelf als de maatstaf voor 
iedereen doorgaan. Het probleem hiermee is dat er zo veel is dat we niet van andere mensen 
weten of begrijpen. Het is voor ons maar al te gemakkelijk om de fouten in hen te zien. Als gevolg 
van onze neiging om over anderen te oordelen is er van veel mensen een verkeerde voorstelling 
gemaakt. Hun karakters zijn op een oneerlijke manier in een kwaad daglicht gesteld.  
Helaas hebben deze personen in sommige gevallen de kerk verlaten. De geestelijke schade in 
aanmerking genomen die het oordelen over anderen kan kosten, is het onderwijs van Christus 
dringend. Aan de andere kant zijn er onder ons die de neiging hebben te hard en te weinig 
vergevensgezind ten opzichte van zichzelf te zijn. 
 
Denk over het volgende na: Wat betekent het om 'niet over anderen te oordelen'? 
 
 



Les 8 Wapenbroeders 
13-19 februari 
 
Kerntekst: Lucas 24:32 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Het is cruciaal voor de studie van deze week of we op de juiste manier beseffen wie Jezus is en hoe 
dat besef onze aanvaarding van Christus en zijn verlossingswerk voor ons beïnvloedt. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

25. Vergelijk de reactie van Petrus, nadat Jezus hem had opgedragen zijn net in het diepe te 
werpen, waarna het een grote visvangst voorttrok, met de reactie van hen die Jezus, in 
Johannes 9:24, een zondaar noemen. Wat is het verschil? 

26. Toen Petrus en zijn metgezellen alles achterlieten om Jezus te volgen, wat hield alles in? 
Wat voor bewijs hadden ze op dat moment wie Jezus was? 

27. Hoe moeten wij vandaag het principe dat we bij Jezus zijn op ons leven toepassen, voordat 
we uitgaan om de boodschap te verkondigen? 

28. Wat heeft u gedaan met het bewijs dat u heeft over wie Jezus werkelijk is? 
 
Activiteit: Vraag vrijwilligers in de groep verhalen te delen waar personen een verkeerde 
waarneming van andere mensen of ideeën hadden, alleen om later te ontdekken dat ze ongelijk 
hadden. Voor het geval dat we in de val lopen om van de aanvaarding van Christus louter een zaak 
van intellectuele instemming te maken, denk na over wat met de harten van de discipelen op de 
weg naar Emmaüs gebeurde. Hoe inspireert dit ons wat betreft onze reactie op de verkondiging 
van Gods Woord? We moeten de invloed van de duivel niet vergoeilijken om ons ervan te 
weerhouden de waarheid juist waar te nemen. Te meer een reden dat we God nederig moeten 
vragen om niet alleen zichzelf aan ons te openbaren, maar om ons ontvankelijke en berouwvolle 
harten te geven. 
 



Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Mensen met gebreken roepen tot een werk van kosmisch belang 
(Herhaal Marcus 3:14 met uw groep) 
 
Marcus 3:14 spreekt over Jezus die de twaalf benoemt en hen apostelen noemt. Het Griekse 
woord voor 'benoemd' of 'aangesteld' is poieo, wat letterlijk 'doen' of 'maken' betekent. Met 
andere woorden: Jezus maakte hen tot wat zij waren. In de huidige context kunnen we ook zeggen 
dat Jezus de apostelen tot een speciale groep van twaalf vormde. De tekst drukt ook het doel, 
evenals het resultaat uit waarvoor ze werden aangesteld, namelijk: 1) dat ze bij Jezus zouden zijn 
en 2) dat hij hen misschien zou zenden om te prediken. 
 Jezus riep de twaalf apostelen uit een grotere pool van discipelen. We zouden kunnen 
verwachten dat deze de beste mensen waren die men kon vinden. Per slot van rekening is het 
Jezus die hen uitkoos. Vanuit menselijk perspectief waren de twaalf in vele opzichten echter een 
teleurstelling. Misschien zouden we door de keuze van de twaalf ons de volgende keer bedenken, 
als we geneigd zijn te mopperen over degene die is gekozen of aangesteld om in een 
verantwoordelijke positie in de kerk te dienen. Wat een man of vrouw tot de beste keuze maakt is 
bovenal of de Heer deze persoon kan gebruiken of niet. Wat Jezus toen nodig had en vandaag 
nodig heeft, zijn individuën met een leerbare en ontvankelijke geest en hart. Dit is wat we in Petrus 
zien. 
 Nadat Petrus een lange nacht op zee had doorgebracht zonder één vis te vangen, beveelt Jezus 
hem zijn net in diep water te gooien (Lucas 5:4-8). Wat volgde was een grote visvangst. Op deze 
wonderbaarlijke openbaring van Christus' macht antwoordde Petrus: 'Ga weg van mij, Heer, want 
ik ben een zondig mens (vers 8).' Hij erkende zijn zondigheid en was bereid van Jezus een rein hart 
te ontvangen. Deze nederigheid is wat ons uiteindelijk geschikt maakt om dienaren van Christus te 
worden. 
 
Denk over het volgende na: Praat over de betekenis van de aanstelling van de apostelen om bij 
Jezus te zijn en hen daarna uit te zenden om te prediken. 
 
II. Wie is deze man? Ware identiteit van Jezus onthuld 
(Herhaal Matteüs 8:23-27 met uw groep) 
 
Matteüs 8:23-27 (zie ook Marcus 4:35-41, Lucas 24:19-35) is het verhaal over Jezus die de storm 
stilt. In Matteüs 8:27 stonden de discipelen versteld, terwijl zij uitriepen: 'Wat voor Iemand is Dit, 
dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? (HSV)' Op dezelfde manier handelen de 
evangeliën over deze kardinale vraag: Wie is Jezus? 
 De schrijvers van de evangeliën vonden de verhalen die zij hadden uitgezocht duidelijk 
overtuigend als demonstratie van het Messiasschap van Jezus. Het zijn inderdaad krachtige 
verhalen, waardoor het gebrek aan geloof van de discipelen voor ons zo moeilijk te bevatten lijkt. 
 Voordat we echter in welsprekendheid groeien bij het hekelen van de discipelen, vanwege hun  
gebrek aan geloof, of van de farizeeën, omdat ze hun eigen vooringenomen ideeën van de Messias 
(de meeste onbewust) hun zienswijze over Jezus laten beïnvloeden, moeten we ons verzoenen met 
de manier waarop onze eigen vooroordelen en vooringenomen ideeën van de realiteit ons ervan 
weerhouden de dingen in hun ware licht te zien. 
 



Denk over het volgende na: Veel Joden verwierpen Jezus als de Zoon van God, ondanks het 
overweldigende bewijs, wat toe te schrijven is aan verkeerde verwachtingen van wat de Messias 
zou moeten zijn of doen. Wat vertelt ons dit over de macht van vooringenomen ideeën of 
vooronderstellingen en vooroordelen? 
 
III. De dienende leiders 
(Herhaal Marcus 9:33-37 met uw groep) 
 
In Marcus 9:33-37 leerde Jezus: 'Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, 
en aller dienaar' (Marcus 9:35, SV; zie ook Matteüs 20:20-28. Dit principe van dienend leiderschap 
heeft ingang gevonden bij theoretici in managment en leiderschap. Voor lezers van het 
evangelieverhaal is dit principe niets nieuws. Jezus onderwees precies dit principe aan de radeloze 
apostelen die zich verdrongen om superieure posities in het aardse koninkrijk van de Messias 
waarop zij hoopten. Zelfs de discipelen die bij Jezus geweest waren, individuën die zorgvuldig 
waren gekozen en opgeleid, zouden de ware opdracht van Jezus niet begrijpen en nog veel minder 
de aard van zijn koninkrijk of wat voor grootheid zorgt. Hoe kun je deze verkeerde voorstellingen 
anders uitleggen dan ze in de context van de grote strijd te plaatsen! 
 
Denk over het volgende na: Wat vertelt het feit dat de discipelen de opdracht van Jezus verkeerd 
begrepen, nadat ze ongeveer drie jaar bij hem waren geweest, ons over het al te overtuigd zijn van 
onze eigen voorstelling van wie Jezus is of van waarheid in het algemeen? Wat voor waarheid we 
ook kennen, we hebben nederigheid nodig om te beseffen dat we nog steeds zeer beperkt zijn in 
wat we begrijpen. 



Les 9 De grote strijd en de eerste gemeente 
20-26 februari 
 
Kerntekst: Handelingen 4:13 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Wanneer Gods volk met de heilige Geest wordt vervuld, krijgen ze vrijmoedigheid om het 
evangelie te verkondigen, ondanks tegenstand en andere belemmeringen. Vooroordelen worden 
afgebroken en de boodschap van het evangelie heeft overtuigingskracht op de mensen die het 
horen. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

29. Wat zou u vandaag als de belangrijkste nood of noden van gelovigen beschouwen om het 
evangelie op een doeltreffende manier te verkondigen? Neem juist op dit moment tijd om 
te bidden dat de heilige Geest uw hart zal vullen en in die noden zal voorzien. 

30. Wat voor vooroordelen en vooringenomen ideeën beïnvloeden de manier waarop wij, als 
Zevende-dags Adventisten, omgaan met onze opdracht om de boodschap van de derde 
engel aan de hele wereld te brengen? 

31. De verscheidenheid aan culturen en talen in aanmerking genomen die met Pinksteren zijn 
afgebeeld, wat is de rol van diversiteit in de kerk vandaag? Wat doet uw kerk om 
verscheidenheid in haar denken aan te brengen? 

 
Activiteit: Noem enige manieren op waarop u zich zou kunnen inspannen om vooroordelen in uw 
verhouding tot andere mensen te overwinnen en op te geven, en praat hierover. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Nog steeds in afwachting van een aards koninkrijk 
(Herhaal Handelingen 1:6-8 met uw groep) 
 
De vraag die de apostelen in Handelingen 1:6 stellen: 'Here, herstelt Gij in deze tijd het 
koningschap voor Israël?' (Handelingen 1:6, NBG) moet Jezus hebben teleurgesteld, hoewel zijn 
antwoord dit niet laat zien. Jezus staat juist op het punt naar de hemel op te stijgen. Hij dringt er 
bij de discipelen op aan te wachten op de enige macht die zij nodig hebben om zijn getuigen te 
zijn. Toch is het enige wat de discipelen kunnen vragen of hij op het punt staat een aards koninkrijk 
op te richten! Terwijl ze voor de laatste keer met Jezus samenkomen en terwijl Jezus hen dringend 
verzoekt in Jeruzalem te blijven totdat de belofte van de heilige Geest gekomen is, houden de 
gedachten van de apostelen zich bezig met dromen over het veronderstelde aardse koninkrijk. 
Deze verkeerde opvatting geldt vandaag als waarschuwing voor ons. 
 
Denk over het volgende na: We onderschatten hoe groot het risico van vooringenomen ideeën 
voor ons is. Welke hulpmiddelen hadden de discipelen tot hun beschikking om hun  
vooringenomen ideeën te overwinnen? 
 



II. De komst van de Trooster 
(Herhaal Handelingen 2:5-12 met uw groep) 
 
Handelingen 2 beschrijft de vervulling met de heilige Geest zoals Jezus had beloofd (Handelingen 
1:4, 8; Johannes 16:7, 13). Ellen G. White schrijft: 'De Heilige Geest rustte in de vorm van vurige 
tongen op hen die samengekomen waren. Dit was een symbool van de gave die toen aan de 
discipelen werd geschonken, en die hen in staat stelde om talen die hun voorheen onbekend 
waren, vloeiend te spreken. De verschijning van vuur kenmerkte de brandende ijver waarmede de 
apostelen hun taak zouden verrichten en de kracht die hun werk zou begeleiden.'‒Van Jeruzalem 
tot Rome, blz. 27, 28. 
 
Denk over het volgende na: Wat is het gevaar als je veronderstelt het evangeliewerk te doen 
zonder op de heilige Geest te vertrouwen? Praat erover hoe de volgende verklaring van Ellen G. 
White vandaag van toepassing is: 'De op zichzelf duidelijke en overtuigende argumenten der 
apostelen alleen zouden het vooroordeel, dat zo veel tekenen van waarheid wederstond, niet 
hebben kunnen wegnemen. Maar de Heilige Geest deed deze argumenten met goddelijke kracht in 
de harten der toehoorders doordringen.'‒Van Jeruzalem tot Rome, blz. 33. 
 
III. Met kracht de opstanding aan alle naties verkondigen 
(Herhaal Handelingen 4:1-30 met uw groep; vergelijk met Handelingen 7:54) 
 
De priesters en heersers van Israël zouden de prediking van het evangelie in de weg staan 
(Handelingen 4:1-3, 26, 27). Ze dreigden en dwongen in de hoop dat de apostelen bang zouden 
worden en zouden stoppen in de naam van Jezus te prediken. 
 Onder de tegenstanders van het evangelie waren de sadduceeën die niet in de opstanding 
geloofden. De apostelen zagen in het verzet van de leiders terecht een onderliggende strijd tegen 
Christus die duidelijk door Satan en zijn kwade machten werd uitgelokt (Handelingen 4:26, 27). 
Deze machten, grotendeels onbekend bij de menselijke middelen waar ze gebruik van maakten, 
probeerden de snelle verbreiding van het evangelie tot stilstand te brengen (Handelingen 4:17). 
Jezus had verklaard dat het evangelie in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de 
aarde zou worden verkondigd (Handelingen 1:8). Zelfs de vooroordelen van de apostelen die niet-
Joden als onrein beschouwden, zouden de verkondiging van het evangelie niet tegenhouden. 
 De Geest brak de muren af die scheiding maakten (zie Handelingen 8, het verhaal over de 
Ethiopische eunuch en Handelingen 10,  het verhaal over Cornelius). Op dit front woedde de grote 
strijd. De vrijmoedigheid waarmee de discipelen het evangelie verkondigden, was echter 
rechtstreeks een werking van de vervulling met de heilige Geest (Handelingen 4:29, 31). Van zo'n 
vrijmoedigheid getuigde Stefanus die tot de dood trouw bleef (Handelingen 7:60). 

Denk over het volgende na: De heilige Geest gaf de apostelen vrijmoedigheid om de opdracht van 
de eerste gemeente te volbrengen. Wat leert dit feit ons over de noden waarin de heilige Geest 
vandaag onder Christus' volgelingen in wisselende omstandigheden, tijd en plaats zal voorzien? 
 
 



Les 10 Paulus en het verzet 
27 februari-4 maart 
 
Kerntekst: 1 Korintiërs 15:54 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De studie van deze week is gericht op de thema's van eenheid en het belang van verschillende 
functies binnen het lichaam van gelovigen. Hoe leert de metafoor van het lichaam ons sommige 
verantwoordelijkheden niet als belangrijker dan andere te beschouwen? 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken en toepassingsvragen 
 

32. Hoe wordt de overwinning van Christus over Satan die van ons? 
33. Waarom is het belangrijk dat ieder van ons behoort tot een kerk, een plaatselijke gemeente 

of een organisatie of denominatie zoals de kerk van de Zevende-dags Adventisten? Waarom 
maakt het uit tot welke kerk men behoort? 

34. Wat voor bewijs is er dat Paulus de kerk in het leven van een christen als belangrijk 
beschouwde? Praat hierover. 

35. Wat zouden mensen moeten doen als zij voelen dat de plaatselijke kerk waarvan zij lid zijn 
haar missie niet uitleeft? 

 
Activiteit: Wat maakt eenheid in de kerk van de Zevende-dags Adventisten noodzakelijk? Hoe zou 
de symboliek van de gemeente als lichaam invloed moeten hebben op de manier waarop we in de 
kerk van de Zevende-dags Adventisten elkaar behandelen en ons tot elkaar verhouden? Wat voor 
rol zou diversiteit in de eenheid kunnen spelen? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Christus is geslaagd waar Adam heeft tekort is geschoten 
(Herhaal Romeinen 5:12-21 met uw groep) 
 
Adam heeft, door de overtreding van hem en Eva, de zonde in de wereld gebracht. Daarmee is 
ongehoorzaamheid, de dood, het oordeel en veroordeling gekomen. Jezus heeft, aan de andere 
kant, het gratis geschenk van genade gebracht en daarmee rechtvaardiging, gerechtigheid, 
gehoorzaamheid en eeuwig leven voor allen die hem door het geloof ontvangen. 
 De vergelijking tussen de gevolgen van Adams zonde en de uitwerking van Christus' gerechtigheid 
kan niet duidelijker zijn: 'Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot 
veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot 
rechtvaardiging ten leven' (Romeinen 5:18. NBG).Wanneer we geloof in Jezus hebben, rekent God 
de gerechtigheid van Jezus als de onze. Dit wordt gerechtigheid door het geloof genoemd en voor 
Zevende-dags Adventisten is dit waar de derde engelboodschap allemaal om draait. In 1905 
schreef Ellen G. White: 'Christus en zijn gerechtigheid‒laat dit ons platform zijn, datgene wat juist 
het leven van ons geloof is.'‒Evangelism, blz. 190. In een artikel dat in 1890 is gepubliceerd, 
schreef ze: 'Verschillende mensen hebben me geschreven en nagevraagd of de boodschap van 
gerechtigheid door het geloof de derde engelboodschap is, en ik heb geantwoord: 'Het is in 
waarheid de derde engelboodschap.' '‒Evangelism, blz. 190. 
 



Denk over het volgende na: Veel mensen in onze postmoderne wereld spotten met het bestaan 
van Satan. Hoe dringt het onderwijs van Paulus aan op de realiteit van Satan en hoe Christus hem 
heeft overwonnen? 
 
? Op welke manieren was Adam een type van Christus (Romeinen 5:12-14)? 
 
II. De kracht van de opstanding 
(Herhaal 1 Korintiërs 15:12-19 met uw groep) 
 
Zonder de opstanding van Christus is de prediking van het evangelie tevergeefs. Zonder deze is er 
geen bestaansreden voor de kerk of voor het christelijke geloof als geheel (1 Korintiërs 15:14). 
Geen wonder dan dat Satan op alle mogelijke manieren individuën probeert te overtuigen dat er 
geen opstanding is. 
 In de tijd van Christus geloofden aanhangers van de Joodse sekte van de sadduceeën niet in de 
opstanding, zelfs al was dit idee in het Oude Testament aanwezig (Daniël 12:2, 13; 1 Samuel 2:6 et 
cetera). 
De scherpzinnige verklaring van Paulus is hier voor herhaling vatbaar:'Als wij alleen voor dit leven 
op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn' (1 Korintiërs 15:19). Voor 
Paulus is Christus echter inderdaad uit de dood opgewekt  (1 Korintiërs 15:20). Van alle tragedies 
die na de ongehoorzaamheid van de mens in onze wereld zijn gebracht, is de dood het ultieme 
gevolg van de zonde en is de laatste vijand die overwonnen zal worden (1 Korintiërs 15:26). 
 
Denk over het volgende na: Satan begrijpt volledig dat hij zijn zaak zal verliezen als mensen in de 
opstanding, en daarmee in de opgestane Heiland, zouden geloven. Hoe wordt de grote strijd 
uitgevochten wat betreft de kwestie van de opstanding? 
 
III. De kerk als lichaam komt haar vijand onder ogen 
(Herhaal 1 Korintiërs 15:14-26 met uw groep) 
 
Eerst maakt 1 Korintiërs 12:12-31 gebruik van het menselijk lichaam als metafoor voor de kerk. Net 
zoals het lichaam één is, met verschillende delen en organen, is de kerk één lichaam met 
individuele leden die de verschillende delen en organen van het lichaam van gelovigen vormen. 
Het symbool van de kerk als lichaam benadrukt, voor een deel, de eenheid; en ook hoe diversiteit 
het grotere doel van eenheid kan dienen.  
 Paulus' begrip van eenheid is gegrond in de Drieeenheid (zie zijn verwijzing naar de Geest, de 
Heer en God in 1 Korintiërs 12:4-6). De kwestie voor Paulis is hoe verschillen in etniciteit (1 
Korintiërs 12:13) en verschillen in bekwaamheden en in geestelijke gaven (1 Korintiërs 12:28) het 
enige doel kunnen dienen om Gods koninkrijk te bouwen. 
 Zoals we konden verwachten kan Satan niet gelukkig zijn als christenen verenigd zijn in de 
betekenis die Paulus op het oog heeft. Satan is vastbesloten het zaad van tweedracht, 
verdeeldheid, spanning, vooroordeel en zelfs haat onder ons te zaaien. Het gevolg is dat leden van 
het lichaam van Chrisus, de kerk, harrewarren over verschillen in vorm (wie of wat we als mensen 
zijn) en functie (wat we doen, wie wat doet en hoe we dingen doen). 
 
Discussievragen: Hoewel eenheid essentieel is voor de opdracht van de kerk, kunnen verschillende 
mensen eenheid misschien op verschillende manieren opvatten. Wat vormt eenheid? Hoe kan de 
kerk van de Zevende-dags Adventisten haar eenheid laten zien? 
 



IV. Rechtstreeks gevecht met de boze 
(Herhaal Efeziërs 6:11-17 met uw groep) 
 
In Efeziërs 6:10-17 zien we een van de duidelijkste beoordelingen van de grote strijd als een 
geestelijke oorlogvoering die in de Schrift voorkomen. Hier wordt de duivel (Grieks: diabolos, 
vergelijk met Openbaring 12:9) als de aartsvijand genoemd (Efeziërs 6:11), die van bedrieglijke 
plannen gebruik maakt (Grieks: methodeia, wat aan de slimheid van de slang in Genesis 3:1 
herinnert). De aard van het gevecht met de duivel word ook beschreven als een 'strijd' of een 
'worsteling' (Grieks: pale, Efeziërs 6:12). 
 De machten van het kwaad worden als afschrikwekkend beschreven, waarbij de lezer de draak 
van Openbaring 12 in gedachten komt. De strijd in dit gedeelte van de Schrift is tegen 'de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen 
de geestelijke machten van het kwaad' (Efeziërs 6:12, HSV). Het is duidelijk dat Gods volk op eigen 
houtje niet kan beginnen een match voor zulke vastbesloten machten van het kwaad te zijn. En dit 
is waar de volledige wapenrusting van God op het toneel komt: de gordel van de waarheid om het 
middel, het borstharnas(HSV) van de gerechtigheid, voeten die zich haasten om het evangelie van 
de vrede te brengen, het schild van het geloof, de helm van de verlossing en Gods Woord als het 
zwaard van de Geest (Efeziërs 6:14-17). 
 
Denk over het volgende na: Hoe verschaft de geestelijke wapenrusting, beloofd in Efeziërs 6:14-17, 
ons bescherming tegen de machten van het kwaad en geestelijke duisternis? 
 
 



Les 11 Petrus over de grote strijd 
5-11 maart 
 
Kerntekst: 1 Petrus 4:1, 2 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Help leden van de groep de studie van deze week op hun persoonlijke leven toe te passen. Er is 
een duidelijk onderscheid tussen de levensstijl van een gelovige en die van een niet-gelovige, zoals 
we hebben gezien bij onze studie van 2 Petrus 1:5-8; vergelijk 1 Petrus 4:8, 9 met 1 Petrus 4:3 voor 
de tegen elkaar afstekende levensstijlen. De studie van deze week trekt de neiging in twijfel om de 
verschillen tussen de christelijke levensstijl en die van niet-gelovigen weg te vagen. Dit gebeurt 
zonder in de val terecht te komen om verlossing proberen te verdienen door een stricte naleving 
van de wet. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

36. Welke gebieden van mijn leven moet ik veranderen, waarbij ik op goddelijke genade en het 
gratis geschenk van gerechtigheid in Christus vertrouw, zodat mijn leven in 
overeenstemming met Gods zal zijn? 

37. Op welke manieren is sociale druk een belemmering om naar Gods wil te kunnen leven? 
38. Met wat voor uitdagingen worden christenen bij hun geloof in de tweede komst van 

Christus geconfronteerd? 
39. Wat is de relatie tussen onze zienswijze over Christus' tweede komst en ons handelen in 

ons dagelijks leven? 
40. Wat voor rol speelt profetie in ons begrip van de wederkomst? 

 
Activiteit: Druk vanuit de groep is niet alleen een tienerfenomeen. Terwijl tieners vaak onder druk 
staan om zich aan de normen te conformeren die worden opgelegd door hun gelijken, worstelen 
ook  volwassenen met de druk om zich aan de maatstaven te conformeren die worden opgelegd 
door de hen omringende culturen of door de sociale klassen waartoe zij behoren. Voor Zevende-
dags Adventisten zal er waarschijnlijk druk komen van medechristenen die op zondag naar de kerk 
gaan. Hoe zou u reageren op iemand die u vraagt waarom Zevende-dags Adventisten de sabbat 
houden, terwijl de het grootste deel van de christenen de zondag houden? 
 



Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Een volk met een doel: Gods speciale volk 
(Herhaal 1 Petrus 2:9 met uw groep) 
 
Het oude Israël werd als Gods speciale volk gekozen (Exodus 19:5, 6). Ten eerste past Petrus deze 
hoge roeping toe op de gelovigen die in Klein-Azië verstrooid zijn (1 Petrus 1:1, 2:9) en op de 
christelijke kerk in het algemeen. 
 Het thema van Israël als Gods speciale volk wordt in Deuteronomium herhaald binnen de context 
van het verbond tussen God en Israël (Deuteronomium 7:6; 14:2, 21; 26:18, 19, Hebreeuws: 
sᵉgullāh, 'kostbaar bezit'). Herinner u dat het boek Deuteronomium op basis van oude verdragen 
van suzereiniteit (opperleenheerschappij) in het Nabije Oosten is opgesteld. In deze verdragen 
sloot een sterke natie een overeenkomst met een zwakke natie. De sterke natie bood de zwakke 
natie bescherming tegen vreemde agressie. Op haar beurt was de zwakke natie de sterke natie 
trouw en dienstbaar. De zwakke natie betaalde belastingen, bijdragen en andere vormen van 
diensten aan de sterke natie. Sommige verdragsrelaties waren zo intiem dat de koning van de 
sterke natie de koning van de zwakke natie zoon noemde, terwijl de vazal de suzerein vader 
noemde. Dit idee van 'thuishoren' ligt ten grondslag aan de relatie tussen gelovigen en God. 
 Israël werd Gods speciale volk toen hij hen uit Egypte bracht. Israëls identiteit is dat zij Gods volk 
zijn en deze identiteit zou als inspiratie voor hun daden dienen (het houden van Gods geboden). 
Als christenen moeten wij Gods geboden houden; dat wil zeggen: naar zijn wil leven, niet zodat we 
Gods volk kunnen worden, maar omdat we Gods volk zijn. Dit is onze identiteit en dit is waar onze 
daden op zijn gebaseerd. 
 
Denk over het volgende na: Godsdienst/geloof is niet alleen maar een stel regels, maar ook zelf-
identiteit. Als wij onszelf als Gods heilige en bijzondere volk identificeren, zal deze identiteit als 
inspiratie dienen voor wat we doen. Wat voor verschil zou het maken als christenen meer zouden 
denken aan wat zij waren voordat ze toegaven aan de druk van familie, vrienden of de omringende 
cultuur? Evenzo, hoeveel verschil zou het maken als tieners vroegen wie zij waren voordat ze zich 
bij hun collega's aansloten om drugs te gaan gebruiken, et cetera? Hoe anders zou ons leven als 
christen zijn als we, voordat we zouden handelen, onszelf afvroegen: Wie zijn wij? 
 
II. Naar Gods wil leven: de roeping 
(Herhaal 1 Petrus 4:1-9 met uw groep) 
 
Ongelovigen geven zich vrijelijk over aan hun hartstochten ‒dronkenschap, feestvieren, 
drinkgelagen, losbandige afgoderij (1 Petrus 4:3). Christenen kunnen deze dingen met een goed 
geweten niet doen. In plaats hiervan zijn ze geroepen tot een heilig leven ('Wees heilig, want ik 
ben heilig.', 1 Petrus 1:16) en om hun geloof te ondersteunen met 'deugdzaamheid, uw 
deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw 
volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, uw liefde voor 
uw broeders en zusters met liefde voor allen' (2 Petrus 1:5-8; vergelijk met 1 Petrus 4:8, 9). Als 
christenen leven we naar de wil van God, in plaats van naar menselijke verlangens (1 Petrus 4:2). 
Christus heeft namelijk voor ons geleden (1 Petrus 4:1), waarbij hij zijn eigen vlees heeft ontzegd, 
zodat we vrijheid van de tyrannie van het vlees en de zonde zouden hebben. 
 



Denk over het volgende na: Waarom is het onjuist en gevaarlijk te geloven dat groepsdruk alleen 
tot jonge mensen beperkt is? Wat zijn enige vormen van druk waarmee volwassenen van 
verschillende leeftijden van de kant van hun gelijken worden geconfronteerd? Wat zijn, tijdens 
onze christelijke levenswandel, de bijbelse beginselen om zulke vormen van druk op welke leeftijd 
ook onder ogen te zien en ermee om te gaan? 
 
III. Naar Gods wil leven: de belofte 
(Herhaal 2 Petrus 1:4-10 met uw groep) 
 
Naar Gods wil leven is niet verlossing door werken. Het is gebaseerd op de beloften van God op 
basis van wat Christus voor ons gedaan heeft. Dit is de verlossing waarover de profeten hebben 
geprofeteerd (1 Petrus 1:10, 11). Naar Gods wil leven is gebaseerd op het goede nieuws van de 
verlossing die we in Christus hebben (1 Petrus 1:12). En God heeft 'ons alles geschonken wat nodig 
is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en 
wonderbaarlijke kracht' (2 Petrus 1:3), opdat we zouden 'ontkomen aan het verderf dat de wereld 
beheerst als gevolg van de begeerte' (2 Petrus 1:4).  
 
IV. Spotters in overvloed 
(Herhaal 2 Petrus 3:3-14 met uw groep) 
 
Petrus spreekt over de zekerheid van de wederkomst en het laatste oordeel (2 Petrus 3:7, 10) en 
over het feit dat, tegen de tijd van het einde, sommigen bij deze ideeën zullen spotten. Hij stelt dat 
we zeker van de wederkomst kunnen zijn op basis van vroegere gebeurtenissen, te beginnen met 
de Schepping en de noachitische vloed (2 Petrus 3:6). Hij stelt ook, in vers 11 en 14, dat het 
bewustzijn van Christus' komst tot een leven van toewijding zou moeten leiden. 
 
Denk over het volgende na: Wat is de relatie tussen geloof in de tweede komst van Christus en 
moraliteit (goed en slecht gedrag)? 



Les 12 De strijdlustige kerk 
12-18 maart 
 
Kerntekst: Openbaring 3:20 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De boodschappen aan de zeven gemeenten bevatten een uitnodiging tot geestelijke 
zelfbeoordeling. Ze roepen gelovigen op zichzelf in het licht van Gods Woord te onderzoeken. De 
essentie van de boodschappen is dat ze oproepen tot geestelijke opwekking en reformatie. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

41. Wat vertelt de infiltratie van de gemeente in Efeze door valse leraren ons over de grote 
strijd? Wat openbaart dit ons over onze eigen vatbaarheid voor misleiding? 

42. Waarom doet doctrine ertoe, volgens Openbaring 2:14, 15? 
43. Wat betekent de oproep om de deur open te doen en Christus binnen te laten voor u? 

 
Activiteit: Hoe zou u reageren als een vriend u een openhartige geestelijke beoordeling van uzelf 
zou aanbieden, één waarvan u weet dat deze waar is? Wat zou u doen? Denk aan wat David deed 
toen hij met zijn zonde van overspel met Batseba werd geconfronteerd (2 Samuël 12:1-13, 
Psalmen 51:1-14). 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Ik ken uw werken: Christus' rapport voor Efeze 
(Herhaal Openbaring 2:1-7 met uw groep) 
 
Er wordt van de gemeente in Efeze gezegd dat ze te midden van moeilijkheden geduldig stand 
heeft gehouden; ze kan boosdoeners niet verdragen. De gemeente heeft te kampen met mensen 
die beweren apostelen te zijn. Ze is gedwongen hen te onderzoeken op de Schrift en van velen 
wordt ontdekt dat ze vals zijn. De gemeente heeft terecht de valse leer verworpen van een groep 
die bekend staat als de Nikolaïeten (Openbaring 2:6). Al deze eigenschappen en daden zijn 
prijzenswaardig. 
 Jezus heeft echter een zachte berisping voor de gemeente: ',… dat gij uw eerste liefde hebt 
verlaten' (Openbaring 2:6, SV). 
 
Denk over het volgende na: Wat betekent het om je eerste liefde te verlaten? 
 
II. Christus de voornaamste Lijder begrijpt het wanneer zijn kinderen lijden 
(Herhaal Openbaring 2:8-17 met uw groep) 
 
Christus wordt bij de gemeente van Smyrna naar voren gebracht als de Ene die gestorven en weer 
opgestaan is (Openbaring 2:8). Deze gedachte aan Christus in zijn lijden is wat de gemeente nodig 
had, omdat zij op het punt stond in vervolging gestort te worden. Sommigen van de leden zouden 
in de gevangenis worden geworpen en nood lijden. De gemeente wordt op het hart gedrukt trouw 
te blijven tot in de dood (Openbaring 2:10), als ze ernaar verlangt aan de tweede dood te 
ontkomen (Openbaring 2:11). En voor Pergamum is Christus de Ene die een tweesnijdend zwaard 
heeft. Dit symboliseert Gods Woord . Gods Woord is de verdediging tegen ketterij die uit Satans 



troon voortkomt (Openbaring 2:13). 
 Het ondergaan van vervolging maakt echter niet in en van zichzelf de kerk immuun voor valse 
leer. Er zijn onder hun eigen soort mensen die struikelblokken op het pad van andere gelovigen 
plaatsen. Hoe verdrietig dat een gemeente door vervolging heen zou gaan en Christus zich alleen 
maar tegen haar zou keren. Dit herinnert ons aan Matteüs 7:21-23 waar velen zullen beweren 
geweldige dingen in de naam van Christus te hebben gedaan en Christus alleen maar zal verklaren 
dat hij hen nooit heeft gekend. 
 
Denk over het volgende na: Hoe is het mogelijk dat iemand die de Heer diende tenslotte verloren 
kan zijn? 

III. Meer valse leringen bedreigen het voortbestaan van de ontluikende kerk 
(Herhaal Openbaring 2:18-3:6 met uw groep) 
 
Christus wordt bij Tyatira naar voren gebracht als de Zoon van God, van wie de ogen als vlammend 
vuur zijn (Openbaring 2:18) en de Ene die geest en hart onderzoekt (Openbaring 2:23). Daarom 
weet Christus hoe 'liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig' Tyatira is (Openbaring 2:19). 
 Het probleem in Tyatira is dat de gemeente te knus is met Izebel, de valse profeet en hoereerder 
(Openbaring 2:20), wat lijkt te verwijzen naar een groep valse leraren. Als gevolg hiervan zijn 
sommige leden door deze leer van 'de zogenaamde verborgenheden van Satan' meegesleurd 
(Openbaring 2:24). 
 Wat Sardis betreft is de gemeente zo goed als dood (Openbaring 3:1). De gemeente heeft 
allesbehalve vergeten wat ze 'ontvangen en gehoord' had, maar was hier des te minder 
gehoorzaam aan (Openbaring 3:3). Gelukkig zijn er enkelen in Sardis die 'hun klederen niet hebben 
bezoedeld' (Openbaring 3:4, NBG). Hoe kunnen de worstelingen waarmee deze gemeenten 
worden geconfronteerd‒van valse leringen en lethargie (loomheid) tot geestelijke schaarste en 
verbijstering vanwege 'de zogenaamde verborgenheden van Satan'‒ongetwijfeld anders worden 
verklaard als de gevolgen van de grote strijd? 
 
Denk over het volgende na: Christus zegt dat hij hun werken kent (Openbaring 2:19, 3:1). Naar 
welke werken wordt hier verwezen? Wat moesten de gelovigen doen zodat hun werken 'vol … voor 
mijn God' zouden zijn (vgl. Openbaring 3:2, NBG)? 
 
IV. Een 'open deur' en 'voor de deur staan' 
(Herhaal Openbaring 3:7-22 met uw groep) 
 
De gemeente in Filadelfia wordt geprezen omdat ze Gods Woord hebben bewaard (Openbaring 
3:8), ondanks hun beperkte vermogen. Zij worden verzekerd van Gods liefde (Openbaring 3:9) en 
er wordt hen beloofd dat ze, als ze overwinnen, de naam van Christus zullen dragen (Openbaring 
3:12). Het dragen van iemands naam suggereert een intieme relatie met die persoon, bijna zoals 
een kind de naam van zijn of haar ouders draagt. Het gaat aan lezers niet voorbij dat dit de enige 
gemeente is die geen negatieve beoordeling van Christus ontvangt. 
 Aan de andere kant biedt Christus, de getrouwe Getuige, aan de Laodicenzen een scherpe 
berisping voor hun zelfgenoegzaamheid. De gemeente is zich er niet van bewust dat ze volslagen 
verdorven is en verblind doordat ze zichzelf belangrijk vindt. De boodschap wordt echter in liefde 
gegeven, zoals een ouder aan zijn koppige kind doet (Openbaring 3:19). Christus hoopt dat de 
Laodicenzen zich zullen bekeren. Elke belofte die door de boodschappen aan de zeven gemeenten 
heen heeft weerklonken, geldt óók voor de Laodicenzen: Wie ook overwint zal met Christus op zijn 
troon zitten, zoals hij heeft overwonnen en met de Vader op zijn troon zit (Openbaring 3:20, 21). 
De taal van overwinning getuigt van de woedende strijd tussen Christus en Satan. 



Denk over het volgende na: Is de boodschap aan de gemeente van Laodicea de enige van de zeven 
boodschappen die op Zevende-dags Adventisten van toepassing is? Waarom of waarom niet? 
 
 
 



Les 13 Verlossing 
19-25 maart 
 
Kerntekst: Openbaring 21:4 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Ieder van ons moet zichzelf een simpele vraag stellen: Zal mijn naam in het boek van het leven 
worden gevonden wanneer de grote strijd eindelijk voorbij is? Moedig elk lid van de groep aan 
deze vraag voor zichzelf of haarzelf te beantwoorden. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken, toepassingsvragen en inductieve vragen 
 

44. Wat leert Openbaring 20:1-4 ons over de realiteit van Satan en zijn werk van misleiding? 
Waarom is het roekeloos als iemand het bestaan van Satan ontkent, zoals velen doen? 

45. Stel dat u een van uw buren een Bijbelstudie geeft. Ze vraagt u waarom God het kwaad in 
de wereld heeft toegelaten. Wat zou uw antwoord zijn? 

46. Als mensen de macht en de vrije wil tot kiezen hebben, waarom is het dan dat niet zoveel 
mensen als we misschien zouden verwachten, Jezus aanvaarden? 

47. Stel u voor dat uw naam in het boek van het leven wordt geschreven. Hoe voelt u zich 
daardoor? Heeft u de verzekering dat uw naam inderdaad  in het boek van het leven wordt 
geschreven? Waarom of waarom niet? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Duizend jaar lang met Christus heersen 
(Herhaal Openbaring 21:1-4 met uw groep) 
 
Johannes ziet een engel uit de hemel neerdalen; hij heeft de sleutel tot de onderaardse diepte en 
ketenen om Satan mee te binden. Het doel is om Satan met zijn voortdurende werk van misleiding 
te laten ophouden. Kennelijk is de duivel door de eeuwen heen druk geweest met mensen te 
misleiden, waarvan ze zich vaak niet bewust waren. 
 Intussen komen zij die werden gemarteld en zij die weigerden het beest en zijn beeld te 
aanbidden, tot leven en heersen duizend jaar lang met Christus. Aan deze groep heiligen wordt het 
oordeel gegeven. Toegegeven, uit het Grieks in Openbaring 20:4 wordt niet duidelijk of er 
onderscheiden groepen zijn die op tronen zitten om te oordelen, samen met hen die werden 
gemarteld, omdat ze het beest en zijn beeld niet aanbaden. Johannes zegt eenvoudig dat hij 
'tronen [zag], en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en … de zielen dergenen, 
die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en 
deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun 
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend 
jaren' (Openbaring 20:4, SV; vertaling van de auteur). 
 
Denk over het volgende na: Wat vertelt het feit dat Satan op een gewelddadige manier moet 
worden gestopt om 'de volken' te misleiden, ons over zijn huidige activiteiten? Hoe zijn we als 
individuën, zowel gelovigen als ongelovigen, ons bewust van en op onze hoede voor Satans huidige 
hoofdbezigheid? 
 



Op welke manier verschaft 1 Korintiërs 4:5 waarin wordt gezegd dat de Heer 'aan het licht zal 
brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt', troost 
met het oog op onbeantwoorde vragen? 
 
II. Het laatste oordeel en de tweede dood 
(Herhaal Openbaring 20:7-15 met uw groep) 
 
Nauwelijks is de duivel tijdelijk uit zijn gevangenis in de onderaardse diepte losgelaten (Openbaring 
20:7) of hij begint al aan zijn universele programma van misleiding. Hij is nog steeds vastbesloten 
om de volken aan de vier hoeken van de aarde te misleiden (Openbaring 20:8), degenen die bij de 
tweede opstanding zijn opgewekt, en verzamelt ze nu om de oorlog te verklaren. Satans talrijke 
leger omsingelt het kamp van de heiligen, het nieuwe Jeruzalem, en hoopt dit in te nemen 
(Openbaring 20:9). Zijn strijdkrachten maken echter een fatale vergissing: Juist dan daalt vuur neer 
uit de hemel en verteert hen, zowel Satan en zijn engelen als degenen die hij op aarde verleid 
heeft. Ze worden ‘tot in eeuwigheid’ in vuur en zwavel gepijnigd (Openbaring 20:10). Dit vers 
betekent niet dat Satan en zijn volgelingen onder oneindige pijniging zullen lijden, maar in plaats 
daarvan zullen ze branden totdat ze verteerd zijn. 
 Dan zal, als eenmaal de duivel en allen die niet in het boek van het leven bleken te staan 
(Openbaring 20:15) in de reinigende vuren van de tweede dood zijn verwijderd, eindelijk de dood 
zélf afgedaan hebben (Openbaring 20:14). De weg is vrij gemaakt voor een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, zoals Johannes nu in hoofdstuk 21 beschrijft. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor doel dient het oordeel in Openbaring 20:12? 
 
III. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
(Herhaal Openbaring 21:1-9 met uw groep) 
 
In Openbaring 21:1-4 beschrijft Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar het nieuwe 
Jeruzalem het middelpunt is. Waar het in deze beschrijving om gaat is te laten zien dat God zijn 
tent naast de verlosten opslaat. Hij woont in hun midden als hun God en zij als zijn volken. God 
wist elke traan uit hun ogen en verbant dood, rouw, jammerklacht en pijn.  
 
Denk over het volgende na: Wat is veelbetekenend voor het feit dat Johannes in de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde de zee niet ziet (Openbaring 21:1)? 
 
 
 


