
Les 1 De kosmische strijd
31 maart-6 april

Kernteksten: Ezechiël 28:14, 15; Openbaring 12:17

Stap 1—Toepassen

Praat met uw studenten over de complementaire relatie tussen het kruis en het koninkrijk van God. 
Stel de vraag: 'Hoe weet u dat u bent gered?' Daag elk van uw studenten uit zorgvuldig over hun 
antwoord na te denken. Waarom is het zonder het kruis onmogelijk toegang tot Gods koninkrijk te 
hebben? Onderzoek verder uw antwoord op de op één na laatste vraag die aan het einde van het 
commentaargedeelte wordt gesteld: Waarom is het kruis genoeg om gered te worden? 

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Praat over dit praktische principe: het einde van de reis weten helpt om ons op die reis te 
oriënteren.

2. Wat is de relatie tussen gehoorzaamheid aan de geboden van God en 'het geloof van Jezus' 
(Openbaring 14:12, SV), die ons door genade redt?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De oorsprong van het kwaad
(Herhaal Ezechiël 28:2, 11–17; Jesaja 14:12–14; 2 Tessalonicenzen 2:7 met uw groep)

Er zijn erg weinig bijbelse teksten die spreken over de oorsprong van het kwaad en ze zijn beknopt. 
Ezechiël vertelt ons eenvoudig dat het kwaad plotseling voorkwam, maar hij geeft geen verklaring: 
'Er is ongerechtigheid in u gevonden [Lucifer, in Ezechiëls passage gesymboliseerd door de koning 
van Tyrus]' (vgl. Ezechiël 28:15, SV). God had niets te maken met de schepping van die 
ongerechtigheid. Niets in dit engelachtige wezen had een voorbode kunnen zijn van zijn val. In feite
had God Lucifer 'onberispelijk geschapen' (vgl. Ezechiël 28:15) en 'vervuld van wijsheid' (Ezechiël 
28:12). God had hem zelfs geplaatst in het hemelse 'Eden, in de tuin (andere vertalingen: 'hof') van 
God' (Ezechiël 28:13), wat betekent dat God Lucifer had 'aangesteld' (HSV) 'op de heilige berg van 
God' in de hemelse tempel waar hij 'heen en weer wandelde' (vgl. Ezechiël 28:14).  

Het absurde proces van de manier waarop het kwaad ontstond, wordt ingegeven door de bijbelse 
tekst. Het kwaad begon in de intimiteit van Lucifers gedachten; zijn 'hart verhief zich' (vgl. Ezechiël
28:17, SV; vergelijk met Ezechiël 28:2). Hij dacht dat hij een god was (Ezechiël 28:2). De profeet 
Jesaja beschrijft hetzelfde gedachteproces in Lucifer (Jesaja 14:13); ook hier heeft Lucifer de 
eerzucht om zich op de heilige berg te zetten, en zelfs 'den Allerhoogste gelijk' (Jesaja 14:13, 14, 
SV) te worden.

Wat in de hemel gebeurde, werd de blauwdruk voor het begin van ongerechtigheid op aarde 
onder mensen. De eerste mensen, Adam en Eva, werden volmaakt geschapen, zoals Lucifer dit was.
Zij werden gemaakt 'naar het beeld van God'. God plaatste hen in Eden. Het argument dat door de 
slang, i.e. Satan, werd gebruikt om Eve tot de zonde over te halen, herinnert ons aan het zelfbedrog 
en verleiding door trots die tot Satans eigen val hebben geleid: '… gij als God zult zijn' (Genesis 
3:5, NBG). Zo hielden mensen zichzelf voor de gek en koesterden de illusie dat zij de goddelijke 
status van wijsheid zouden bereiken (Genesis 3:6). In de hemel en op aarde gebeurde de komst van 
het kwaad tegen Gods plannen in—een anomalie waarvoor geen enkele verklaring is en die je niet 
kunt begrijpen. Zoals Paulus het noemt: Het bestaan van het kwaad is 'het geheimenis der 
wetteloosheid' / 'de verborgenheid der ongerechtigheid' (2 Tessalonicenzen 2:7, resp. NBG en SV). 



Denk over het volgende na: In welke zin is de oorsprong van ongerechtigheid een mysterie? Aan 
wat voor voorbeelden in de geschiedenis kunt u denken die het 'absurde' karakter van het kwaad 
illustreren? Op kleinere schaal: Op wat manieren heeft u het irrationele karakter van het kwaad in 
uw eigen gedrag waargenomen? Deel een voorbeeld van een moment waarop u het slachtoffer was 
van de irrationele onrechtvaardigheid van het kwaad.

II. Het gevolg van het kwaad
(Herhaal Openbaring 12:1–17 en Genesis 3:15 met uw groep)

Zodra het kwaad uitbrak, brak er oorlog uit in de hemel en daarna op aarde. Het boek Openbaring 
doet beknopt verslag over de oorlog in de hemel tussen de engelen van Satan en Gods engelen 
(Openbaring 12:7). De tekst weidt niet uit over het karakter en het scenario van deze hemelse 
oorlog. Er wordt ons eenvoudig verteld dat het kamp van Satan de strijd verloor en van de hemel op
de aarde werd geworpen (Openbaring 12:13; vergelijk met vers 4). De oorlog, ook bekend als de 
grote strijd, verplaatst dan haar belangrijkste focus naar de aarde, waar het volgende conflict 
plaatsvindt tussen Satan ('de draak') en Gods volk ('de vrouw'), die het leven schenkt aan de Messias
(Openbaring 12:13). Dan valt Satan 'de vrouw' opnieuw aan. Ze vliegt naar de woestijn en verdraagt
vervolging 'voor  een tijd en tijden en een halve tijd' (NBG) (Openbaring 12:6, 14; vergelijk met 
Daniël 7:25). Satan richt zich daarna tegen 'de rest' van Gods volk en valt hen aan (Openbaring 
12:17). 

Denk over het volgende na: Waarom is de Bijbel zo terughoudend over het scenario betreffende de 
oorsprong van het kwaad in de hemel? Waarom is de geschiedenis van de gemeente de focus van 
het profetische gezicht in Openbaring 12?

III. De oplossing voor het kwaad
(Herhaal Genesis 3:15 en Filippenzen 2:6–8 met uw groep)

Het vervolg van de grote strijd hier op aarde gaat ook om de God van de hemel. Het kwaad begon 
met de afdwaling/misstap van een wezen dat Gods plaats in wilde nemen. Ironisch genoeg was de 
oplossing waarmee God ervoor koos om het kwaad het hoofd te bieden, door middel van een 
omkering van goddelijke status. God, de Almachtige en Eeuwige, werd mens—zoon van een 
timmerman—en stierf de dood van een misdadiger om de mensheid te redden. Het goddelijk 
voornemen om de mensheid te redden wordt beschreven in de eerste profetie van de Bijbel waarin 
God de slang krachtens een oorlog toespreekt (Genesis 3:15). De apostel Paulus vangt de essentie 
van het hele plot: Christus, 'die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof 
heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, 
en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich 
vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises' (Filippenzen 2:6–8, 
NBG). 

Denk over het volgende na: Waarom is, in het proces van redding, de gebeurtenis van het kruis 
genoeg om ons te redden? Wat is de relatie tussen het evangelie van het kruis, dat Gods liefde en 
genade voor ons laat zien, en onze hoop op het toekomstige koninkrijk van God? 



Les 2 Daniël en de tijd van het einde
7-13 april

Kerntekst: Daniël 1:20

Stap 1—Toepassen

Het is verontrustend hoe onze tijd van moderne kennis en scepticisme in verband is gebracht met 
naïeve bijgeloven en allerlei vreemde geloofsovertuigingen. Aan de andere kant heeft de opkomst 
van godsdienstig fanatisme geweld voortgebracht en illusies doen ontstaan en valse zekerheden en 
hoopvolle verwachtingen gekoesterd. Terwijl ze de ware God van de hemel hebben verworpen, 
zoeken mensen in zichzelf een oplossing voor de tragische omstandigheden waarin ze zich 
bevinden.

Stap 2—Toepassingsvragen

Pas de beginselen toe die we tot nu toe uit het boek Daniël hebben geleerd, op de situatie in onze 
tijd en praat over de volgende vragen: 

1. Waarom is het boek Daniël relevant voor onze tijd? Waarom is de kwestie van eten en 
drinken een belangrijke kwestie?

2. Wat is de profetische betekenis van de aanspraak die de kleine horen maakt op aanbidding? 
Hoe kunnen we deze lastige openlijke veroordeling vanuit het boek Daniël communiceren 
zonder mensen te vervreemden?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Geliefd zijn door de vijand 
(Herhaal Daniël 1:9 met uw groep)

Toen Daniël besloot trouw aan God te blijven, vond er een wonder plaats: 'God gaf Daniël genade 
en barmhartigheid voor het aangezicht van den overste der kamerlingen (NBV: 'hoofdeunuch')' 
(Daniël 1:9, SV). Het is interessant dat God liefde en respect in het hart van de vijand opwekte, 
onmiddellijk nadat Daniël besloot geen compromis te sluiten. 

Dit vers geeft twee lessen in. Ten eerste: God liet geen wonder gebeuren voordat Daniël en de 
drie Hebreeën hun leven op het spel zetten. Daniël vond dus niet plotseling perfecte maaltijden op 
zijn tafel vanwege de test van zijn loyaliteit aan God. Hoewel God soms misschien onze 
levenswandel met hem verlicht en '[ons] in de rechte sporen leidt' (vgl. Psalmen 23:3, NBG/SV: 'het
spoor der gerechtigheid), is, in veel gevallen, de realiteit dat het leven, meer dan eens, ons 
confronteert met situaties die tegengesteld zijn aan onze principes. 

Ten tweede: Trouw zijn aan God betekent niet dat je de mannen en vrouwen van de wereld 
onvriendelijk behandelt. Hoewel Daniël besloot anders te zijn en de uitnodiging van de koning te 
weigeren, bleef hij respectvol en aardig tegen de overste van de hovelingen, en hij benaderde hem 
met bescheidenheid (Daniël 1:8, 12). Het is ook intrigerend dat het vers niet verwijst naar Daniëls 
liefde en respect ten opzichte van zijn meester. Het is niet genoeg om onze vijanden lief te hebben; 
we zouden ook liefde in hun hart moeten opwekken, wat bewijst dat onze liefde oprecht is. 

Denk over het volgende na: Waarom verschaffen de positieve gevoelens van onze medemensen ten 
opzichte van ons vaak de meest vruchtbare grond van waaruit we aan diezelfde medemensen 
kunnen getuigen?

II. De stille getuige
(Herhaal Daniël 3:26–28; 2:11, 21 met uw groep)



Het meest welsprekende getuigenis van iemands geloof in God is het leven dat men leidt. Het enige 
getuigenis van de drie Hebreeën was hun overleving uit het vuur van de oven. Merk op dat zij niet 
de aandacht op zichzelf vestigden. Zij spraken zelfs niet. De tekst vertelt ons eenvoudig dat zij 'uit 
het midden des vuurs' kwamen (vgl Daniël 3:26, SV). De focus lag op God. Deze les is de 
voornaamste die Nebukadnessar van dat dramatische wonder is bijgebleven: 'Geloofd zij de 
God . . . Die . . . Zijn dienaren heeft verlost' (Daniël 3:28, HSV). De verwijzing naar het getuigenis 
was ten tweede: 'die op Hem hebben vertrouwd' (Daniël 3:28, HSV). En zelfs dan ligt de nadruk op 
'Hem'. Dit geval illustreert de methode van getuigen die in het boek Daniël wordt gepropageerd. Het
gaat niet over jezelf, maar over God. De drie Hebreeën schepten niet over zichzelf op ('Kijk wat 
God voor mij heeft gedaan!'). God alleen ontving de roem (1 Korintiërs 1:31). 

Denk over het volgende na: Denk aan een moment waarop u zich gefrustreerd voelde dat iemand 
werd beloond voor werk dat u had gedaan, of waarop zijn of haar werk, dat minder belangrijk was 
dan het uwe, erkenning kreeg, terwijl het uwe werd genegeerd. Hoe voelde u zich door die 
ervaring ? Denk na en praat met de groep over deze kwestie in het kader van Prediker 9:11.

III. Aanbidding op het spel
(Herhaal Daniël 3:7, 8:11 met uw groep)

Juist omdat Daniël in ballingschap leeft (tot nu toe uit Jeruzalem) en aan een heidens hof dient, staat
de kwestie van 'aanbidding' in het boek Daniël centraal. Deze kwestie is al duidelijk in de eerste test
van trouw die om eten en drinken gaat. Het is erg veelbetekenend dat Daniël zinspeelt op een vers 
van de bijbelse tekst over de Schepping, wanneer hij zich zorgen om zijn voeding maakt (Daniël 
1:12; vergelijk met Genesis 1:29).  

De tweede test van trouw vindt plaats wanneer de Israëlieten wordt bevolen het gouden beeld te 
aanbidden dat de koning heeft opgericht. Het gouden beeld dat Nebukadnessar heeft 'opgericht' 
verwijst terug naar het beeld van zijn droom, die eindigde met de goddelijke belofte dat God 'een 
koninkrijk [zal] oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan' (Daniël 2:44, NBG). In 
Nebukadnessars gedachten heeft het koninkrijk van Babylon dus het koninkrijk van God vervangen.
Deze ideologie herinnert ons aan de dwaasheid van de bouwers van de toren van Babel, die Gods 
plaats wilden innemen (Genesis 11:4). Verderop in het boek Daniël zullen de 'kleine horen' en de 
'koning van het Noorden' dezelfde mentaliteit tentoonspreiden (Daniël 8:11, 11:31). Als contrapunt 
tegen deze gevallen van valse aanbidding, wordt het boek Daniël onderbroken door zeven gebeden 
door Daniël, de drie Hebreeën en koning Nebukadnessar. Het boek Daniël eindigt met een zegen 
(Daniël 12:12), een kenmerk dat specifiek is voor veel bijbelse gebeden (Psalmen 1:1, 119:1; 
Openbaring 1:3).  

Denk over het volgende na: Noem de kenmerken van valse aanbidding en ware aanbidding op, op 
basis van de tekst van Daniël 3. Hoe speelt muziek een rol in valse aanbidding? Hoe staat gebed in 
verband met de studie van Gods Woord (Daniël 9:2, 3)?



Les 3 Jezus en het boek Openbaring
14-20 april

Kerntekst: Openbaring 1:1

Stap 1—Toepassen

Het boek Openbaring is vol bloed en lijkt God als een wraakzuchtige God voor te stellen. Hoe 
kunnen we deze wrede beschrijvingen verenigen met het begrip van een goede en liefhebbende 
God? Luther verwierp het boek Openbaring. Hoe zouden zulke waarnemingen van geweld hebben 
kunnen bijdragen aan zijn verwerping? Wat voor belangrijke ethische les kunnen we uit het boek 
Openbaring leren? Waarom is het belangrijk te weten dat God de mensen zal oordelen?       

Stap 2—Toepassingsvraag

Waarom, en hoe, zou het boek Openbaring uw leven moeten beïnvloeden? 

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het meest Hebreeuwse boek van het Nieuwe Testament
(Herhaal Openbaring 1:4 en Exodus 3:14 met uw groep)

Het boek Openbaring zou kunnen worden beschouwd als het boek in het Nieuwe Testament dat het 
dichtst bij het Oude Testament staat. We kunnen 2000 zinspelingen op het Oude Testament tellen, 
inclusief 400 expliciete verwijzingen en 90 aanhalingen van de Pentateuch en de Profeten. Dit boek 
is zo in het Hebreeuws verankerd dat er is gezegd dat het 'nauwelijks [kan] . . . worden begrepen . . .
door degenen die helemaal geen verstand van het Hebreeuws hebben' (Ernest Renan, AntiChrist: 
Including the Period from the Arrival of Paul in Rome to the end of the Jewish Revolution (Boston: 
Joseph Henry Allen, editor and translator, 1897), blz. 17. Johannes begint zijn  boodschap aan de 
zeven gemeenten met een groet die haar oorsprong vindt in de God van het Oude Testament. Het 
shalom komt van 'Hem die is', een uitdrukking die een definitie geeft van de God Yahweh, die 
zichzelf in de brandende struik aan Mozes openbaart (Exodus 3:14).  

Het boek dat echter verreweg het meest aanwezig is in Openbaring is het boek Daniël. Het eerste
woord van het boek, 'Openbaring', is een sleutelwoord in het boek Daniël, waar het ook zijn 
profetische gezichten inleidt (Daniël 2:19, 28, 29, 30, 47; 10:1). Het boek Openbaring begint op de 
manier waarop Daniël eindigt, met een zegen, alsof Openbaring door Johannes werd opgevat als het
vervolg op Daniël. Het boek Daniël eindigt met een zegen die is geworteld in het wachten dat wijst 
op 'het einde van de dagen' (Daniël 12:12, 13), en het boek Openbaring begint met een zegen die 
dezelfde horizon heeft: 'Want de tijd is nabij' (Openbaring 1:3). Zelfs de manier waarop Johannes 
naar zichzelf verwijst om zijn gezicht in te leiden: 'Ik, Johannes' (Openbaring 1:9), echoot Daniëls 
technische uitdrukking 'ik, Daniël' die zijn gezichten inleidt (Daniël 2:19, 22, 28, 29, 30, 47; 10:1). 
Al deze waarnemingen in de eerste verzen van het boek Openbaring zouden ons moeten 
aanmoedigen om het boek in nauwe samenhang tot het Oude Testament en tot het boek Daniël te 
bestuderen. 

Denk over het volgende na: Wat zijn de gevaren van het lezen en bestuderen van het Nieuwe 
Testament zonder rekening te houden met zijn relatie tot het Oude Testament? Hoe schoot de 
christelijke gemeente op dit gebied tekort? Waarom was het boek Daniël het meest geliefde boek 
van de eerste christenen? Wat voor groet creëerden de eerste christenen door het lezen van het boek 
Daniël?

II. De structuur die licht werpt



(Herhaal Openbaring 11:19–14:5 met uw groep)

Op dezelfde wijze als het boek Daniël is het boek Openbaring in twee delen verdeeld, en op 
dezelfde wijze als het boek Daniël plaatst het boek Openbaring Gods oordeel in de eindtijd en de 
komst van de Mensenzoon in het midden (Openbaring 14; vergelijk met Daniël 7). Het eerste deel 
van het boek Openbaring focust op de geschiedenis op aarde van de tijd van Johannes tot de komst 
van Christus, terwijl het tweede deel van het boek focust op de geschiedenis in de hemel van de tijd 
van de komst van Christus tot het neerdalen van het hemelse Jeruzalem. 

Behalve deze verdeling in twee delen heeft de structuur van het boek Openbaring ook betrekking
op de ruimte en de tijden van het heiligdom. De ruimte van het heiligdom wordt ingegeven door de 
voortgang van het apocalyptische gezicht van het offer van Christus, dat het altaar oproept 
(Openbaring 1:5); tot de kandelaar, die het eerste vertrek van het heiligdom oproept, het 'heilige' 
(Openbaring 1:10–18); en dan tot de ark van het verbond, die het tweede vertrek van het heiligdom 
oproept, het 'heilige der heiligen' (Openbaring 11:19). De tijden van het heiligdom worden 
ingegeven door de zinspelingen op de zeven Joodse feesten die het ritme markeren van de 
voortgang van de gezicht, van het Pascha (Openbaring 1:12–20) tot het Loofhuttenfeest 
(Openbaring 21:1–8). Deze meervoudige structuur van het boek Openbaring verklaart de rijke en 
betekenisvolle boodschap die daar wordt duidelijk gemaakt.

Denk over het volgende na: Wat voor lessen kunnen we afleiden uit de relatie tussen het heiligdom 
en de verschillende delen van het boek Openbaring? Waarom bevindt de gebeurtenis van Gods 
oordeel zich in het midden van de boeken Openbaring en Daniël? (vergelijk met de functie van 
Leviticus 16 in het midden van de Pentateuch.)  

III. Christus in het middelpunt
(Herhaal Openbaring 1:5, 18; 3:21 met uw groep)

Jezus is overal in het boek Openbaring aanwezig. Hij verschijnt aan het begin om de essentie van 
het boek te erkennen: 'Openbaring van Jezus Christus' (Openbaring 1:1), en om de absolute 
oorsprong ervan na te gaan: 'van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit 
de doden' (Openbaring 1:5, SV). En hij verschijnt aan het einde van het boek in de afsluitende 
genade (Openbaring 22:20), waarin we hem, opnieuw, als een getuige horen spreken van zijn komst
en waarin we ondertussen zijn genade ontvangen (Openbaring 22:20, 21). Binnen het boek wordt 
naar de verschillende aspecten van Jezus Christus' dienstwerk verwezen, namelijk: zijn rol als het 
Paaslam, dat in redding voorziet; zijn overleving uit de dood; zijn rol als de Ene die binnen in zijn 
gemeente wandelt; en zijn uiteindelijke overwinning op het witte paard als een glorieuze koning 
(Openbaring 19:11–16). 

Denk over het volgende na: Waarom staat Jezus Christus in het boek Openbaring centraal? Wat is 
het belangrijkste symbool dat in het boek Openbaring wordt gebruikt om Jezus Christus af te 
beelden?



Les 4 Verlossing en de eindtijd
21-27 april

Kerntekst: Daniël 12:13

Stap 1—Toepassen

De verleiding voor Zevende-dags Adventistische gelovigen wat betreft identiteit is tweevoudig. We 
leggen misschien teveel nadruk op het 'Zevende-dags' aspect van onze naam, wat teveel belang  
toekent aan onze tijdelijkheid en aan onze wereld hier en nu, of we overbenadrukken misschien het 
'Adventistische' aspect van onze identiteit, wat ons van de wereld afsluit en ons verandert in 
fanatiekelingen of dromers. Benadruk voor uw groep hoe essentieel het is dat we de spanning tussen
de twee componenten van onze identiteit in evenwicht houden.

Stap 2—Discussie-activiteiten

1. Praat over het verschil tussen Gods beloften van zijn koninkrijk en de beloften van een 
politicus.

2. Hou u bezig met enkele twijfels die leden van de groep misschien hebben over de realiteit en
belangrijkheid van het koninkrijk van God. Hoe kunnen we de realiteit van Gods koninkrijk 
verkondigen en nog steeds contact blijven houden met de realiteit van deze wereld? Wat is 
het effect van onze hoop op ons dagelijks leven? 

Praat over de relatie tussen de twee koninkrijken van God, die zijn genoemd het 'al' (het goede 
nieuws van huidige zekerheid van redding) en het 'nog niet' (het goede nieuws van de Wederkomst).

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. God is liefde
(Herhaal 1 Johannes 4:8–10 en Exodus 34:5–7 met uw groep)

Gods redding begint in zijn liefde. Het is zinloos om te spreken van een koninkrijk van God en van 
de redding van God tot mensen die niet in God geloven en geen liefdevolle relatie met hem hebben 
ervaren. Een kennis en ervaring van de liefde van God is daarom essentieel. En voor die kennis van 
God richten we ons op zijn Woord.

De hele Bijbel definieert God als liefde. In het Oude Testament is Gods eerste daad de 
Schepping. Gods liefde is geen reactie op wat wij hadden kunnen doen. God had ons zelfs lief 
voordat wij bestonden. Deze voorrang van Gods liefde boven onze liefde, die eenvoudig onze 
reactie op zijn liefde is, is een bevestiging van de manier waarop hij ons redt. God redt ons niet 
vanwege wat wij doen, maar vanwege wie hij is. Deze geloofsovertuiging maakt deel uit van 
Daniëls smeekbede tot God: '...vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil' (Daniël 9:19, SV). God redt 
ons niet, omdat wij hem liefhebben of omdat wij hem gehoorzamen. Redding is niet gebaseerd op 
onze verdiensten, maar 'ook omwille van zichzelf'. Om deze reden gaat Gods verkondiging van zijn 
liefde vooraf aan het geschenk van de wet en is hiervan het fundament: 'Heere, Heere, God, 
barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid' (Exodus 34:6, SV). En 
zelfs in de wet gaat Gods daad van redding vooraf aan de geboden: 'Ik ben de HEERE, uw God, Die
u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft' (Exodus 20:2, HSV). 

We ontdekken deze zelfde eigenschap van goddelijke liefde in het Nieuwe Testament: 'God 
bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren' 
(Romeinen 5:8, SV). Christus is voor ons gestorven en heeft ons liefgehad, zelfs toen we niet 
beminnelijk waren. He heeft ons liefgehad, ondanks ons. Liefde is ook het kenmerk van de heilige 
Geest, die de 'pleitbezorger' (andere vertalingen: 'Trooster') wordt genoemd (Johannes 14:16)-dat 



wil zeggen: de Ene die ons troost en omarmt wanneer we verdriet hebben en wanneer we lijden. Het
Griekse woord parakletos, 'Trooster', wordt in de Griekse Septuaginta gebruikt om het Hebreeuwse 
woord nakham te vertalen, dat 'troosten' betekent (Jeremia 16:7, Hosea 13:14, Jesaja 57:18). 

 
Denk over het volgende na: Wat voor les kunnen we leren over het proces van redding uit het feit 
dat God ons eerst heeft liefgehad? Waarom heeft God de sabbat aan mensen gegeven, ondanks dat 
ze tijdens de scheppingsweek niet met hem werkten? Op wat voor manieren is de sabbat een teken 
van Gods redding door genade? 

II. Jezus is borg
(Herhaal Hebreeën 7:22 en Romans 10:13 met uw groep)

De reden waarom iemand zeker kan zijn van redding is omdat redding van God afhangt. In zekere 
zin staat onze toekomstige redding in verband met de ervaring van onze redding in ons huidige 
leven. Deze dubbele toepassing van het koninkrijk van God wordt ontdekt in Jezus' toespraak tot de 
farizeeën en tot zijn discipelen. Voor de farizeeën benadrukt Jezus de huidige en persoonlijke 
dimensie van redding: '… het Koninkrijk Gods is binnen u' (SV) / '… het Koninkrijk van God is 
binnen in u' (Of: 'in het midden van u') (HSV) / 'het Koninkrijk Gods is bij u' (NBG), Lucas 17:21. 
Wanneer Jezus echter tot zijn  discipelen spreekt, verwijst hij naar redding als een toekomstige en 
universele gebeurtenis: '... gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het 
andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag' (Lucas 17:24, 
SV). De reden voor deze paradox is dat de discipelen, die Jezus al in hun hart hebben, uitzien naar 
zijn toekomstige komst. Aan de andere kant vinden de farizeeën, die het koninkrijk nog niet in 
zichzelf hebben ervaren, eenvoudig dat zij het toekomstige koninkrijk van God niet nodig hebben. 
In feite: hoe dichter Jezus in ons huidige leven bij ons is, hoe zekerder we zullen zijn van zijn komst
en hoe meer we ernaar zullen verlangen.

Denk over het volgende na: Waarom is het onmogelijk een goed christen te zijn die Jezus liefheeft 
en niet op de Wederkomst te wachten? Waarom en hoe zou de hoop op het toekomstige koninkrijk 
van God ons huidige leven moeten beïnvloeden?  

III. God, van eeuwigheid tot eeuwigheid
(Herhaal Psalmen 90:2 en Openbaring 14:6, 7 met uw groep)

Johannes ziet een engel 'in het midden des hemels' vliegen, die 'het eeuwige Evangelie' predikt (vgl.
Openbaring 14:6, SV). Het evangelie wordt gekwalificeerd als 'eeuwig', juist omdat het is ontleend 
aan 'onze Here Jezus Christus . . . , die alleen onsterfelijkheid heeft' (1 Timoteüs 6:14–16, NBG). 
Van een 'eeuwig evangelie' spreken is spreken over God, een manier om het evangelie te beamen als
het hoogste geestelijke doel dat we kunnen omarmen. De apostel Paul gebruikt deze zelfde 
redenering wanneer hij zijn volgelingen aanspoort om te strijden 'voor een onvergankelijke 
erekrans' (vgl. 1 Korintiërs 9:25), de enige beloning die het waard is om voor te vechten (1 
Korintiërs 9:26). Dit eeuwige evangelie, waarvan door Johannes in Openbaring wordt gesproken, 
wijst op de twee goddelijke daden die de menselijke geschiedenis omlijsten-het oordeel, aan het 
einde, en de Schepping, in het begin (Openbaring 14:7). De menselijke geschiedenis, die op goed 
geluk af naar de afgrond lijkt te lopen, heeft nu een betekenis van doel en richting: dit doel komt 
van de God van de eeuwigheid en is op hem georiënteerd.

Denk over het volgende na: Waarom is de hoop op eeuwig leven het enige antwoord op onze 
menselijke ervaring van de absurditeit van het leven? Praat met de groep over hun ervaringen met 
de dood. Wat ging er door hen heen toen zij werden geconfronteerd met de dood? Waarom is de 
dood geen normaal einde?



Les 5 Christus in het hemels heiligdom
28 april-4 mei

Kerntekst: Hebreeën 9:12

Stap 1—Toepassen

Waarom is de bijbelse waarheid van het oordeel vaak moeilijk te begrijpen en te onderwijzen? 
Vergelijk deze met andere belangrijke waarheden, zoals wetenschappelijke waarheden 
(natuurkunde, geneeskunde, et cetera). Waarom is het noodzakelijk dat sommige van deze 
waarheden moeilijk te vatten zijn? 

Stap 2—Toepassingsvraag

Hoe zouden we de belangrijke en diepgaande waarheid van het oordeel aan mensen van vandaag 
kunnen overbrengen? 

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. het Lam van God
(Herhaal Johannes 1:29 met uw groep)

Het offer van het lam tijdens het Pascha was een 'type' dat op het offer van Christus wees. Het is 
dankzij het bloed van dit lam dat de engel van de dood de deuren van de Israëlitische huizen 
'voorbijging' en zo voorbereidingen trof voor de redding tijdens de Exodus (Exodus 12:13, 14). 
(Red.: 'Exodus 12:13, voorbijgaan–In het Hebreeuws is er een woordspel tussen het werkwoord 
pasach, 'voorbijgaan', en pèsach als naam van het met de uittocht verbonden feest.) In dezelfde lijn 
vergelijkt Jesaja het verzoenende 'lam' met de lijdende Knecht, die de wereld zal redden door hun 
zonden op zich te nemen (Jesaja 53:7; vergelijk met Handelingen 8:32). 

Dezelfde associatie van gedachten wordt in het Nieuwe Testament ontdekt. Lucas gebruikt het 
woord 'levenseinde' (SV; NBG: 'uitgang'), oftewel exodus in het Grieks, om naar Jezus' dood te 
verwijzen (Lucas 9:31) en zinspeelt zo op het geestelijk bevrijdende en verlossende effect van zijn 
dood. Toch, toen Johannes de Doper Jezus als 'het Lam van God' (HSV), erkende, voegde hij aan 
het Paaslam een andere verrassende dimensie toe: goddelijkheid. Want dit lam was van een 
goddelijk karakter. De uitdrukking 'Lam van God' betekent in het Hebreeuwse taalgebruik 'het 
goddelijke lam'. Voor Johannes was God dit Lam geworden dat tijdens het Pascha werd geofferd. 
Het is veelbetekenend dat het 'Lam' het belangrijkste en meest frequente symbool in het boek 
Openbaring is, waar het van het begin tot het einde voorkomt (Openbaring 5:6, 22:3, et cetera). Om 
de mensheid te redden identificeerde de grote God van het universum zichzelf met het meest 
kwetsbare slachtoffer. 

Denk over het volgende na: Praat over de volgende vragen, in het licht van Jezus' verklaring in 
Lucas 9:22:

1. Waarom was het voor God noodzakelijk om voor onze zonden te sterven?
2. Zou het voor God niet mogelijk kunnen zijn geweest om onze zonden te vergeven zonder 

aan het kruis te moeten sterven? Leg uit.
3. Wat is de logische verklaring voor het offer van Christus? 

II. De Priester in eeuwigheid
(Herhaal Psalmen 110 en Hebreeën 7:20–28 met uw groep)

Paradoxaal genoeg wordt Jezus niet alleen erkend als het 'Lam' dat wordt geofferd; hij wordt ook 



erkend als de Priester die het Lam slacht. De auteur van de brief aan de Hebreeën, gebruik makend 
van Psalmen 110, vergelijkt Jezus met Melchisedek 'Priester in eeuwigheid' (Hebreeën 7:21, HSV; 
vergelijk met Psalmen 110:4), een manier om de eeuwige en universele reikwijdte van het 
Priesterschap van Christus te bevestigen (Hebreeën 7:24). De auteur van Hebreeën verwijst hier 
naar de priesterlijke functie van Christus in de hemel. Volgens dit nieuwe verbond zijn redding en 
vergeving niet langer beperkt in tijd en in ruimte; zij zijn nu beschikbaar voor iedereen en hebben 
een blijvend effect. 

Dat het goddelijk Priesterschap, dat zich in de hemel bevindt, in de handen van de eeuwige Zoon 
van God is, heeft een geweldige betekenis. Het betekent dat we nu directe toegang tot God hebben 
en geen offers hoeven te brengen. Wat echter belangrijker is: het betekent dat Jezus' Priesterschap 
een effect op de geschiedenis van de hele wereld heeft: Jezus' Priesterschap in de hemel betreft de 
voorbereiding voor het hemelse koninkrijk van God. Jezus' offer heeft, aan het kruis, de oude 
levitische offers vervangen en zo het proces van vergeving en redding naar de hemel verplaatst. Nu 
is de nieuwe horizon kosmisch en gericht op het toekomstige koninkrijk van God in de hemel. 

Denk over het volgende na: Waarom heeft de priesterlijke bemiddeling zich van de aarde naar de 
hemel verplaatst? Leg uit waarom de gebeurtenis van het kruis het proces van redding niet voltooit. 
Waarom zag Stefanus Jezus 'aan Gods rechterhand' in 'de hemel' (andere vertalingen: 'de hemelen') 
(Handelingen 7:56; vergelijk met Psalmen 110:1)? Wat betekent dit gezicht met betrekking tot het 
nieuwe verbond (Daniël 9:27)?

III. De Verzoendag in de hemel
(Herhaal Hebreeën 9:26–28 en Daniël 8:14 met uw groep)

De laatste fase van het proces van redding wordt door de auteur van Hebreeën en door middel van 
bijbelse profetie voorgesteld als een dag van oordeel/verzoening (in het Hebreeuws Kippur). Nadat 
hij naar het offer van Christus heeft verwezen, wiens functie was om 'de zonde teniet te doen' 
(Hebreeën 9:26; vergelijk met Daniël 9:24), verwijst de auteur van Hebreeën duidelijk naar die 
gebeurtenis van 'oordeel', die hij parallel doet lopen aan de Wederkomst: 'Eens moeten mensen 
sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de 
zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem 
verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde' (Hebreeën 9:27, 28). 

Voor de auteur van Hebreeën loopt, net zoals de menselijke dood parallel loopt aan Christus' 
dood, het oordeel parallel aan Jezus' tweede komst. Het boek Daniël projecteert/toont dezelfde 
historische baan. Terwijl de profetie van 70 weken naar het offer van Christus leidt (Daniël 9:26), 
leidt de profetie van de 2300 avonden en morgens naar de Dag van oordeel of de Verzoendag aan 
het einde van de tijd, vlak voor de komst van de Mensenzoon (Daniël 8:14; vergelijk met Daniël 
7:9–14). Gods plan van redding stopte niet bij het kruis. De profetie verwijst ook naar de 
Verzoendag/het oordeel in de hemel die de tijd van het einde zou moeten markeren, vlak voor Jezus'
komst. 

De extra gebeurtenis van het pre-Advent oordeel komt voor veel christenen misschien als een 
verrassing. Toch is deze gebeurtenis een zeer belangrijke en cruciale stap in het proces van redding. 
Want het is deze gebeurtenis die uiteindelijk toegang geeft tot het koninkrijk van God, de ultieme 
historische manifestatie van redding. Het is vooral veelbetekenend dat bijbelse profetie dit speciale 
moment in termen van de Verzoendag beschrijft. Net zoals de levitische Verzoendag nodig was voor
'heel het volk' (Leviticus 16:33 (HSV); vergelijk met vers 17), zodat 'al hun zonden' verzoend 
zouden worden (Leviticus 16:34), is deze uiteindelijke Verzoendag noodzakelijk gemaakt voor de 
redding van de wereld. De boodschap van de Verzoendag is dat redding in wezen een kosmische 
gebeurtenis is. Redding kan niet plaatsvinden, tenzij er een 'nieuwe hemel en een nieuwe aarde' is 
(Openbaring 21:1; vergelijk met Jesaja 65:17).

Discussievraag:



Waarom zijn het kruis en het oordeel twee complementaire gebeurtenissen? 



Les 6 De 'verandering' van de wet
5-11 mei

Kerntekst: Exodus 20:8–11

Stap 1—Toepassen

Praat over de redenen waarom de kerkvaders niet de sabbat van de zevende dag wilden houden. 
Laat de relatie zien tussen het ontstaan van het antisemitisme en de verwerping van de sabbat.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe zouden we de sabbat moeten houden om deze dag werkelijk tot het teken van God te 
maken?

2. Praat over deze vergelijking door een rabbijn: Jullie Zevende-dags Adventisten houden 
sabbat, terwijl wij Joden sabbat vieren.

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De genade van de wet
(Herhaal Genesis 2:16 en Psalmen 119:29 met uw groep)  

Het is opvallend dat Gods eerste woord tot de mensen (Adam en Eva) een gebod was: '… de 
HEERE God gebood de mens' (Genesis 2:16, SV). Dit werkwoord 'gebood' gaat over meer dan 
morele verplichtingen of rituele nalevingen. Want, zoals we zien, 'gebood' God de schepping van de
wereld (vgl. Psalmen 33:9, Jesaja 45:12). Op dezelfde manier is Gods wet niet alleen gemaakt van 
verzoeken, dwingende/autoritaire bevelen, dingen die wij zouden moeten doen, of verboden: in 
plaats hiervan is zij een geschenk. God zelf verwijst naar zijn wet als zijn geschenk aan mensen 
(Exodus 24:12, Nehemia 9:13) voor hun eigen geluk en wijsheid (Psalmen 19:9; Deuteronomium 
4:5, 6). Bovendien wordt de wet van God in de Bijbel opgevat als de uitdrukking van zijn genade. 
Zoals de Psalmist zingt: '… verleen mij genadig Uw wet' (Psalmen 119:29, SV).

Genade is, zoals door deze Psalm wordt ingegeven, niet onverenigbaar met de wet. Sterker nog: 
genade wordt met de wet in verband gebracht. Gods eerste gebod is een goed voorbeeld. Het is 
veelbetekenend dat zijn eerste gebod een geschenk van alle bomen met zich meebrengt: 'Van alle 
bomen . . . moogt gij vrij eten' (Genesis 2:16, NBG). Het bevat echter ook een verbod, oftewel wet, 
dat het leven veiligstelt, want het eten van de vruchten (andere vertalingen: 'de vrucht') zal de dood 
veroorzaken. Dus zijn, zoals de Schrift toont, Gods wetten een geschenk van God aan ons, een 
uitdrukking van zijn genade en zijn liefde voor de mensen.

Denk over het volgende na: De wet is een geschenk van God, een uitdrukking van zijn liefde voor 
ons. Waarom, en hoe, zouden we, dan, de wet moeten gehoorzamen? Op wat manieren is de sabbat 
een uitdrukking van Gods liefde voor ons? Waarom noemen de Psalmist en Paulus zelf de wet van 
God een 'verlustiging' (Psalmen 119:92, Romeinen 7:22, NBG)? Waarom wordt de wet van de 
sabbat een 'verlustiging' genoemd (Jesaja 58:13)? 

II. De verandering van de wet
(Herhaal Daniël 7:25 met uw groep)

De bijbelse tekst over de Schepping doet er verslag van dat God de Ene is die de tijden heeft 
bepaald (Genesis 1:14, 17). Deze daad was alleen zijn voorrecht als de Schepper van het universum.



De profeet Daniël bevestigt deze zelfde waarheid van schepping wanneer hij benadrukt dat het 
God is die 'de tijden en stonden verandert' (vgl. Daniël 2:21, SV). Toch ziet Daniël in zijn 
profetische gezicht van de menselijke geschiedenis de komst van een macht, voorgesteld door een 
'kleine horen' met menselijke kenmerken, die 'er op uit [zal] zijn tijden en wet te veranderen' (vgl. 
Daniël 7:25, NBG). De verwijzing naar 'tijden', in verband met de 'wet' van God, wijst, in feite, op 
een specifieke tijd: de sabbat; want de sabbat is de enige wet die het domein van tijden betreft. We 
kunnen dus uit de tekst opmaken dat de macht van de kleine horen er op uit zal zijn de sabbat te 
veranderen. De menselijke kenmerkende eigenschap van deze macht, die haar godsdienstig-
geestelijke identiteit symboliseert (vergelijk met Daniël 7:4, 13) en haar plaats in de opeenvolging 
van de koninkrijken (na het heidense Rome), geeft in dat het de Rooms-Katholieke Kerk is. De 
profetie van Daniël heeft zo de aanspraak van de kerk voorspeld om Gods plaats als de Schepper in 
te nemen.

De Rooms-Katholieke Kerk deed precies zoals de profetie had voorspeld en verving de 
heiligheid van de sabbat door zondagaanbidding. De voornaamste historische reden die de 
Romeinse keizers, samen met de Katholieke autoriteiten, motiveerde in de richting van de naleving 
van de zondag, was dat deze verandering de integratie van de meeste volken in het Romeinse Rijk 
zou vergemakkelijken. Zij aanbaden de zon en hielden dus de zondag, de dag van de zon. Deze 
'evangelische' strategie en compromis hielpen buitengewoon mee aan het politieke succes van de 
Rooms-Katholieke Kerk.

Toch gebruikten de kerkvaders het theologische argument dat Jezus op zondag was herrezen, om 
deze verandering a posteriori te rechtvaardigen. Deze theologische verdediging drukte in feite de 
oude Griekse dualistische filosofie uit, die de lage fysieke wereld van schepping van de hoge 
geestelijke wereld scheidde.

 
Denk over het volgende na: Waarom is de sabbat het meest kwetsbare gebod en het makkelijkste 
gebod om te worden veranderd? Wat zijn de misvattingen die worden geopenbaard door middel van
de historische en ideologische redenen voor die verandering? 

Activiteit
Bespreek en ontmantel de verkeerde redenering achter de voornaamste teksten die veel christenen 
als bewijs gebruiken om de verandering ter ondersteunen van de naleving van de zaterdag in die van
de zondag.

III. Een teken van de tijden
(Herhaal Openbaring 12:17; 14:9, 12 met uw groep)

Het boek Openbaring informeert ons dat, behalve de aarzelende verandering van de sabbat door de 
'kleine horen', de sabbat in de eindtijd als de test voor trouw zal dienen. Al in het Oude Testament 
werd de sabbat gegeven als een teken tussen God en zijn volk, een zichtbaar teken dat God de Ene 
is die hen heiligt (Exodus 31:13, Ezechiël 20:12). De plaats die de sabbat in het middelpunt van de 
Decaloog inneemt—wat precies de plaats was van het zegel in verbondsverdragen uit de oudheid—
bevestigt die functie van de sabbat.

Het boek Openbaring maakt gebruik van het oudtestamentische symbool van trouw aan de Wet 
van God, een teken op het voorhoofd en op de hand (Deuteronomium 6:8), om degene te 
beschrijven die zich aansluit bij het kamp van de vijand van God en 'het beest aanbidt' (Openbaring 
14:9, SV). Dit symbool geeft in dat de persoon in kwestie zich heeft onderworpen aan een vervalste 
wet die de wet van God heeft vervangen. Het feit dat de aanbidding van het beest tegenover de 
aanbidding van de Schepper wordt gesteld (Openbaring 14:7) geeft in dat het de sabbat is die hier 
op het spel staat, want de sabbat drukt het geloof in de Schepper uit (Exodus 20:11). Inderdaad legt 
het volgende vers uit dat deze opmerking van toepassing is op de 'heiligen' die 'de geboden Gods 
bewaren en het geloof van Jezus' (Openbaring 14:12; vergelijk met Openbaring 12:17). 



Denk over het volgende na: Als u aan een Zevende-dags Adventist zou vragen wat de sabbat voor 
hem of haar betekent, zou hij of zij misschien antwoorden: 'Het is niet de zondag.' Hoewel dit 
antwoord een belangrijk element van waarheid bevat, is het niet de hele waarheid. Waarom?



Les 7 Matteüs 24 en 25
12-18 mei

Kerntekst: Matteüs 25:13

Stap 1—Toepassen

Een van de redenen waarom Jezus in gelijkenissen over het hemelse koninkrijk onderwees, is dat hij
niet alleen wilde dat zijn discipelen de diepgaande en rijke waarheden naar waarde zouden schatten;
hij wilde ook dat zij deze waarheden in hun dagelijks leven op zouden nemen.

Stap 2—Toepassingsvragen

Hoe is de gelijkenis van de maagden en de gelijkenis van de talenten op ons dagelijks leven van 
toepassing? Vind voorbeelden in uw baan of in uw persoonlijke leven die de lessen van deze twee 
gelijkenissen illustreren.

Activiteit
Nodig uw groep uit om de twee gelijkenissen te vergelijken en noem de lessen tussen de twee op 
die vergelijkbaar of verschillend zijn. Hoe vullen de verschillende lessen elkaar aan?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De grote verdrukking
(Herhaal Matteüs 24:15–28 met uw groep)

Vanaf de oudste tijden stelde het heiligdom, en later de tempel, de kosmos voor. Toen Mozes het 
boek Exodus schreef, beschreef hij het proces van de bouw van het heiligdom (Exodus 25–40) in 
parallel met het scheppingsverhaal (Genesis 1:1–2:4). Beide verhalen gebeuren in zeven stadia en 
beide eindigen met dezelfde technische bewoordingen: 'voltooide al het werk' (vgl. Genesis 2:2, 
Exodus 40:33). 

Op dezelfde wijze ontwikkelt de bouw van de tempel door Salomo zich in zeven stadia en 
eindigt met de bewoordingen: 'al het werk … voltooid' (1 Koningen 7:40, 51). Deze specifieke 
bewoordingen komen alleen in deze drie passages voor. De parallel tussen de bouw van het 
heiligdom/de tempel en de schepping van de wereld geeft duidelijk aan dat er, voor Mozes, een 
relatie tussen de wereld en het heiligdom/de tempel was (zie ook Psalmen 78:69; vergelijk met 
134:3; 150:1, 6). Toen Jezus over het einde van de tempel sprak, begrepen de discipelen dus 
onmiddellijk dat hij naar het einde van de wereld verwees.

De bewoordingen 'verwoestende gruwel' zijn een zeer zeldzame uitdrukking die Daniël gebruikt 
om de verwoesting van Jeruzalem te voorspellen die in A.D. 70 plaatsvond (Daniël 9:27, Daniël 
12:11). En inderdaad: Jezus past deze uitdrukking op die gebeurtenis toe. Jezus past deze echter ook
toe op de uiteindelijke verwoesting van de wereld, waarvan de tempel als een zinnebeeld werd 
beschouwd. Jezus spreekt dus tot beide soorten toeschouwers—zijn discipelen die uit dezelfde tijd 
als de verwoesting van Jeruzalem zullen zijn, en zijn discipelen in de eindtijd, die uit dezelfde tijd 
zullen zijn als de gebeurtenissen die in de tijd van het einde zullen plaatsvinden—ons.   

Op dezelfde wijze als Jezus' discipelen en de Joden uit die tijd is het nodig dat we eerst begrijpen
dat er een einde zal zijn. Jezus stelt het feit eenvoudig vast zonder er een tijd voor aan te duiden. 
Deze boodschap is daarom op een algemene manier relevant voor elke generatie christenen. Jezus 
heeft echter specifiek de generatie christenen in gedachten, die feitelijk gedurende deze 
gebeurtenissen zal leven. Deze discipelen zijn de enigen die in staat zullen zijn om die laatste 
gebeurtenissen te herkennen en te 'zien' (Matteüs 24:15). Zij zullen in staat zijn om Jezus als hun 



Messias te 'zien' en te herkennen, omdat hij hen van tevoren voor valse messiassen (andere 
vertalingen: 'valse christussen') heeft gewaarschuwd (Matteüs 24:25). 

Denk over het volgende na: Praat over Jezus' pedagogische methode. Hoe zouden we deze methode 
op onze evangelistische strategieën kunnen toepassen? Wat is Jezus' eerste focus? Wat kunnen we 
leren over Jezus' benadering van de Schriften? Hoe hebben de Schriften betrekking op ons leven en 
op de geschiedenis? Hoe kunnen we voorkomen dat we in de val van valse messiassen en valse 
interpretaties van profetieën lopen?

II. Het koninkrijk van de hemel
(Herhaal Matteüs 25:1–30 met uw groep)

Hoewel Jezus aankondigt dat hij over het 'koninkrijk van de hemel' zal spreken (andere vertalingen: 
'Koninkrijk der hemelen') (Matteüs 25:1, 14), is hij er niet op uit om het te beschrijven. Het 
koninkrijk van de hemel wordt ingegeven door middel van een vergelijking; het is 'gelijk … aan' 
(SV). Dan focust Jezus zich op de situatie op aarde in ons dagelijks leven. De eerste gelijkenis, de 
'meisjes' (andere vertalingen: 'maagden'), behoort tot het persoonlijke domein. De tweede gelijkenis,
de 'talenten', behoort tot het zakelijk domein. Wanneer we de twee gelijkenissen vergelijken, kunnen
we vergelijkbare, maar ook verschillende lessen vinden, die ons zouden moeten helpen bij onze 
voorbereiding voor 'het koninkrijk van de hemel'.

Een gemeenschappelijke les: de olie symboliseert, op dezelfde wijze als de talenten, de gaven 
van God—de heilige Geest en de Schriften. Het idee is dat we van onszelf geen licht kunnen 
voortbrengen. We hebben het licht uit de externe goddelijke bron nodig. We zouden moeten leren 
om deze kostbare gaven serieus te nemen. We zouden met veel zorg de olie moeten bewaren. De 
dwaze meisjes verachtten hun oude olie, net zoals de slechte dienaar zijn talent verachtte.

Aan de les die aandringt op trouw en ons aanmoedigt om op onze erfenis te passen, voegt de 
gelijkenis van de talenten de les toe om creatief te zijn. We zouden niet alleen maar moeten 
behouden wat we hebben ontvangen; we zouden ook nieuwe manieren moeten ontdekken om onze 
gaven te vermenigvuldigen. Dit geldt ook voor het onderzoek van de Schriften. Het is niet genoeg 
om dezelfde oude waarheden te blijven herhalen; we zouden de bijbelse tekst moeten bestuderen 
om nieuwe juwelen te ontdekken. Deze les geldt ook voor het leven van de gemeente. Het is niet 
genoeg om onze leden te behouden. Het is nodig dat we hen helpen groeien, en het is nodig dat we 
nieuwe leden binnenhalen.

Discussievragen: 
Waarom beschreef Jezus het koninkrijk van de hemel niet? Hoe zijn de gemeenschappelijke lessen 
van de twee gelijkenissen van toepassing op onze voorbereiding voor het koninkrijk van God? 
Waarom worden niet alle meisjes en alle dienaren aanvaard? Hoe verenigen we het bijbelse idee van
een liefhebbende en genadige God met het beeld van de hardvochtige bruidegom of meester?  



Les 8 Aanbid de Schepper
19-25 mei

Kerntekst: Openbaring 14:6

Stap 1—Toepassen

Om te zeggen dat we vandaag in de tijd van de Verzoendag leven, zal geen gemakkelijke taak zijn. 
Leg de kenmerken van de Verzoendag uit. Laat de rijke lessen van deze waarheid zien. Benadruk de
existentiële en praktische aspecten van deze boodschap. Analyseer Daniël 12:12 en praat over de 
dimensie van geluk die de boodschap van de Verzoendag heeft.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe is de boodschap van de Verzoendag van toepassing op het dagelijks leven van de 
christen?

2. Betekent de boodschap dat van ons wordt verlangd dat we een ascetisch leven van ontbering
leiden?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De boodschap van oordeel
(Herhaal Openbaring 14:7 met uw groep)  

Beide betuigingen om 'God te vrezen' en 'Hem eer te geven' drukken dezelfde boodschap uit. We 
moeten God serieus nemen. Het bijbelse idee van 'vrees voor God' heeft niets te maken met 
bijgelovige gevoelens of met het absurde idee dat we God zouden moeten dienen door bang voor 
hem te zijn. De uitdrukking 'ontzag hebben voor God' (andere vertalingen: 'God vrezen') wordt vaak
gebruikt in de wijsheidsteksten om de discipel aan te moedigen bewust te zijn van de aanwezigheid 
van God bij alle zaken die hij of zij op de marktplaats doet (Spreuken 3:7). Het is het idee dat we 
niets voor God kunnen verbergen, omdat hij alles ziet. In feite lijken de twee werkwoorden 'zien' en 
'vrezen' van dezelfde wortel te komen (yra/raah). De twee begrippen staan met elkaar in verband: 
'Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen' (Psalmen 33:18, HSV). Omdat God alles kan 
zien, zelfs wat verborgen is, wordt hem het recht gegeven om te oordelen: 'Vrees God. . . . Want 
God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad' 
(Prediker 12:13, 14, SV). 

Het bijbelse idee van 'eer geven' verwijst naar het Hebreeuwse woord kabod, dat 'zwaar' 
betekent. De boodschap van de eerste engel is dus een oproep om 'gewicht' aan onze godsdienst te 
geven. De reden die wordt gegeven om deze oproep te rechtvaardigen, is de dag van oordeel. Toch 
gaat de boodschap van de eerste engel niet alleen over de aankondiging van de gebeurtenis—'de ure
van zijn oordeel' (NBG). In plaats hiervan is de boodschap een dringende oproep tot gerechtigheid. 
Later in dezelfde passage verwijst de tekst naar de 'heiligen', die worden gekenmerkt door hun 
gehoorzaamheid aan de geboden van God (Openbaring 14:12; vergelijk met Prediker 12:14). 

Denk over het volgende na: Waarom is de gebeurtenis van oordeel goed nieuws? 

II. De boodschap van Schepping
(Herhaal Openbaring 4:11; Psalmen 95:6, 7; en Psalmen 100:3 met uw groep)

Volgens de Bijbel is de Schepping de reden waarom we aanbidden. In het boek Nehemia wordt 



aanbidding op basis van de Schepping gerechtvaardigd: 'U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de 
hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin . . . . en de menigte aan de hemel buigt 
zich voor U neer' (SV: 'aanbidt U') (Nehemia 9:6, HSV). Evenzo in het boek Openbaring. Binnen de
context van een hemels toneel van aanbidding geven de 24 oudsten dezelfde reden voor aanbidding:
'U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen 
geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen' (Openbaring 4:11, HSV). Het is geen 
toeval dat de Psalmen—die het geestelijke leven van Israël weerspiegelen en hun gevoelens bij 
Israëls daad van aanbidding uitdrukken—de Schepping in het hart van aanbidding plaatsen. Het 
Hebreeuwse werkwoord voor aanbidden (hishtakhaweh), dat 25 keer in de Psalmen voorkomt, 
wordt altijd in de context van aanbidding gevonden. Voor de Psalmist kan alleen God worden 
aanbeden, omdat 'Hij heeft ons gemaakt (en niet wij)' (Psalmen 100:3, SV / NBG: 'Hij heeft ons 
gemaakt, en Hem behoren wij toe'). 

Het eerste bijbelse verslag van aanbidding is een rechtstreekse reactie op de goddelijke daad van 
schepping. Aanbidding was niet alleen de eerste menselijke daad; aanbidding was de eerste 
menselijke reactie op de Schepping (Genesis 2:3). Om deze reden zinspeelt de boodschap van de 
eerste engel op het sabbatsgebod, waarbij ze van precies dezelfde woorden gebruik maakt als het 
gebod zelf (Exodus 20:8–11). Voortaan zouden de mensen, van sabbat tot sabbat, eraan denken dat 
Schepping de fundamentale reden voor aanbidding was. Zoals Ellen G. White stelt: 'Het belang van 
de sabbat als het gedenkteken van de Schepping ligt in het feit dat het ons altijd aan de ware reden 
van onze godsaanbidding herinnert.'—de Grote strijd, blz. 407.

 
Denk over het volgende na: Waarom wordt aanbidding met de Schepping in verband gebracht? 
Omdat aanbidding de menselijke uitdrukking van ons geloof in de Schepping is, hoe zou die kennis 
de manier bepalen waarop we aanbidden? Op wat manieren is de sabbat van de zevende dag een 
reactie op de Schepping? Hoe beïnvloedt deze relatie tussen sabbat en aanbidding de sabbat?

 
III. De boodschap van oordeel en Schepping 
(Herhaal Prediker 11:1, 6; 12:13, 14; en Openbaring 14:6–13 met uw groep)

Het verband tussen oordeel en Schepping verwijst naar de Verzoendag, die het enige feest is dat de 
twee begrippen verbindt en ons in de context van Daniël 7 plaatst. Voor de Israëlieten 
symboliseerde de Verzoendag de zuivering/verlossing van de wereld, de ware herschepping. In de 
tekst van Leviticus 16, de voornaamste tekst over de Verzoendag, loopt de uitdrukking 'al hun 
zonden' als een leitmotif, of dominant terugkerend thema (Leviticus 16:21, 22, 30, et cetera). De 
Verzoendag is het moment waarop de zonden van 'heel' Israël vergeving ontvangen. De Verzoendag 
was het enige moment waarop het hele volk Israël en de hele ruimte van het heiligdom volledig 
werden gezuiverd/verlost (Leviticus 16:17, 33, 34). 

Met deze betekenis van herschepping in gedachten gebruikt Daniël de uitdrukking 'avonden en 
ochtenden' (andere vertalingen: 'morgens') om de uiteindelijke Verzoendag aan het einde van de 
2300 avonden en morgens aan te duiden (Daniël 8:14). Deze technische bewoordingen komen 
alleen voor in de context van de Schepping (Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Toch zinspeelt onze 
passage op meer dan alleen maar de Schepping. De onverwachte vermelding van de waterbronnen 
in tegenstelling met het vaste patroon met de drie traditionele componenten van de Schepping 
(hemelen, aarde, de zee) is in het bijzonder van grote betekenis. De waterbronnen van het leven 
duiden het nieuwe Jeruzalem aan waar het Lam zijn volk leidt (Openbaring 7:17, 22:17). Evenzo 
beschrijft het boek Ezechiël het nieuwe Jeruzalem waar waterbronnen van het leven in overvloed 
aanwezig zijn (Ezechiël 47:1–12). 

Een ander interessant kenmerk van de apocalyptische tekst met de boodschappen van de drie 
engelen, is dat de plaatsing ervan in het boek Openbaring parallel loopt aan die van de 
apocalyptische tekst in Daniël 7. Hoe opvallend dat het gezicht van de boodschappen van de drie 
engelen in het boek Openbaring parallel loopt aan het gezicht van het oordeel in Daniël. Om precies



te zijn: het gezicht van de boodschappen van de drie engelen is op dezelfde plaats in de voortgang 
van het gezicht geplaatst als het oordeel in Daniël is geplaatst, volgend op hetzelfde aardse gezicht 
van de vier dieren (Openbaring 13:2–18; vergelijk met Daniël 7:1–8) en voorafgaand aan de komst 
van de Mensenzoon (Daniël 7:13, 14; Openbaring 14:14). Deze plaatsing betekent dat de 
verkondiging van de boodschappen van de drie engelen op aarde parallel loopt aan de 
boodschappen van de Verzoendag in de hemel. 

Discussievragen:
1. Op wat voor lessen duidt het feit dat de menselijke verkondiging van de boodschappen van 

de drie engelen op de aarde parallel loopt aan de goddelijke Verzoendag in de hemel?
2. Wat betekent de boodschap dat de eindtijd een Verzoendag is?
3. Waarom voegt Johannes de ongebruikelijke uitdrukking 'waterbronnen van het leven' toe?



Les 9 Misleidingen in de eindtijd
26 mei-1 juni

Kerntekst: 2 Korintiërs 11:14

Stap 1—Toepassen

Volgens het getuigenis van de Griekse historicus Herodotus was het een gebruik van de oude 
Egyptenaren om aan een feestmaal te zitten en een beeldje te laten rondgaan dat op een mummie 
leek en een overleden persoon voorstelde, om zichzelf aan de dood te herinneren en mensen aan te 
moedigen om opnieuw de betekenis van het leven te doordenken. Hoewel het misschien morbide is,
wat voor lessen zouden we van dit gebruik kunnen leren? 

Stap 2—Toepassingsvragen

De ervaring van de dood van een geliefde is vaak de juiste gelegenheid om van uw geloof te 
getuigen. Praat over Prediker 7:1–4.  

1. Waarom kan het vooruitzicht van de dood wijsheid brengen?

2. Hoe zou u de misleiding van de onsterfelijkheid van de ziel aan de kaak stellen en toch 
degenen die rouwen troost brengen?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De meest verraderlijke valstrik van de duivel
(Herhaal Openbaring 12:9, 20:10 met uw groep)

Veel mensen in onze seculiere cultuur maken zich af van de realiteit van Satan. Ofwel brengen zij 
Satan in verband met sprookjes, ofwel maken zij gewoonweg, en doeltreffender, grappen over het 
bestaan van de duivel. De Franse dichter Baudelaire sprak met skeptische humor over de kwestie 
van het bestaan van de duivel: 'Zijne majesteit de duivel vertelde Baudelaire dat hij slechts eenmaal 
voor zijn macht had gevreesd, de dag dat hij een prediker, enigszins scherpzinniger dan de anderen, 
hoorde prediken: 'Mijn geliefde broeders, vergeet nooit, met betrekking tot het horen van de 
vooruitgang in deze verlichte eeuw, dat de meest verraderlijke valstrik van de duivel is om u te 
duperen door u te doen geloven dat hij niet bestaat.'—Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, 
oeuvres completes, Bibliothèque de la Pléiade, Parijs 1961, blz. 101. 

In Openbaring ontmaskert Johannes duidelijk en ondubbelzinnig het kwaad van Satan en zijn 
realiteit; hij stelt expliciet de identiteit vast van 'namelijk de oude slang, die duivel en satan 
genoemd wordt, die de hele wereld misleidt (andere vertalingen: 'verleidt')' (Openbaring 12:9, 
HSV). Voor Johannes is Satan geen grappig, onbedreigend mythisch figuur met hoorns en een 
staart. He is echt en slecht, en hij is de meester in vermomming. Hij houdt ervan slechtheid met 
goedheid te bekleden en, omgekeerd, waarheden in dwalingen te veranderen. Hij gebruikte deze 
strategie tegen Eva, toen hij ongehoorzaamheid als een deugd voorstelde (Genesis 3:5). Voor het 
boek Openbaring is Satan een echt en gevaarlijk persoon.

Denk over het volgende na: Stel enige gevaarlijke misvattingen vast die als waarheid worden 
voorgesteld (bijvoorbeeld: vlees eten zal u kracht geven; rode wijn is goed voor uw hart; sigaretten 
roken is cool, etc.). Waarom zijn populaire ideeën zo geliefd en/of vermengd met dwaling? 



II. Evolutie en onsterfelijkheid 
(Herhaal Prediker 9:5 en Hebrews 11:1 met uw groep)

Vanaf het allereerste begin van de Bijbel, in de verslagen over de Schepping in Genesis 1 en 2, 
wordt ons de waarheid uitgereikt over onze oorsprong en menselijke natuur, die als 
waarschuwingen dienen tegen de twee grote dwalingen die veel mensen in de val laten lopen: de 
ideeën van evolutie en de onsterfelijkheid van de ziel. 

In strijd met het idee van evolutie, vertelt de bijbelse tekst ons dat God het universum schiep en 
de eerste mensen naar zijn beeld schiep. Bovendien zegende hij de sabbat en gaf deze aan mensen 
als een teken om hen te herinneren aan wat hij voor hen heeft gedaan toen zij nog niet bestonden 
(Genesis 2:1–3, Exodus 20:8–11). Het idee van evolutie is zeer oud en heeft de heidense 
Egyptenaren in de oudheid ertoe verleid waar te nemen dat het keverjong uit zichzelf uit de mest 
tevoorschijn leek te zijn gekomen, en zo werd van al het leven geloofd dat het uit zichzelf 
tevoorschijn was gekomen. Zo werd de kever kheper genoemd, wat 'geleidelijk ontstaan' betekent 
en de naam is geworden van de scheppingsgod Khepri, wiens naam het evolutionistische concept 
vangt. Khepri betekent 'hij die uit zichzelf ontstaat, de zelf-ontwikkelaar'. De Psalmist waarschuwt 
ons tegen dit zelfbedrog, wanneer hij zegt: '[God] heeft ons gemaakt (en niet wij)' (vgl. Psalmen 
100:3, SV / NBG: 'Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe').

In strijd met het idee van onsterfelijkheid geeft God de eerste mensen te kennen dat zij van 
nature niet onsterfelijk zijn. Hun leven hangt af van de goddelijke Schepper, en als zij zich van hem 
losmaken en ongehoorzaam zijn, zullen zij 'onherroepelijk sterven' (Genesis 2:17). Sinds die tijd 
heeft Satan alles gedaan wat hij kan om mensen wijs te maken dat zij onsterfelijk zijn: '… zei de 
slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven' (Genesis 3:4, HSV). De oude Egyptenaren 
veronderstelden dat hun geestelijke wezen hun lichaam kon overleven en de hemelen in kon gaan, 
waar het een god zou worden. Later weidde de Griekse filosoof Plato uit over de filosofie van de 
onsterfelijkheid van de ziel die, voor hem, los van het lichaam (voort)bestond. Dit 
vervalste/verkeerde denken heeft het traditionele Jodendom en het christendom beïnvloed. Vandaag 
geloven zelfs niet-godsdienstige mensen in het idee van de onsterfelijkheid van de ziel en 
propageren allerlei 'geestelijke' theorieën en zogenaamde experimenten om hun wishful thinking te 
ondersteunen.

Evolutie en onsterfelijkheid zijn de twee meest populaire en wijd verspreide ideeën die in 
culturen wereldwijd gangbaar zijn. In feite zijn ze geworteld in dezelfde denkfout dat mensen goden
zijn en zichzelf hebben voortgebracht door middel van het proces van evolutie, dat hen tot het 
stadium van goddelijkheid leidt. Ze gaan uit van de leugens van Satan zelf, die terugverwijzen naar 
Eden: '… u als God zult zijn' (Genesis 3:5, HSV). 

Denk over het volgende na: Waarom zijn deze twee ideeën—evolutie en de onsterfelijkheid van de 
ziel—zo belangrijk in de grote strijd? Wat zijn de bijbelse teksten die het idee van de 
onsterfelijkheid van de ziel ontkennen? Waarom duidt de gewoonte om de sabbat van de zevende 
dag te houden, op geloof in een historische zesdaagse Schepping? 

III. De andere drieëenheid
(Herhaal Openbaring 12:17–13:18 met uw groep)

Het boek Openbaring stelt op bijna satirische wijze Satan als een karikatuur van God voor. Zoals 
God presenteert Satan zichzelf als een drieëenheid: de draak, het beest uit de zee en het beest uit het
land. Deze beesten worden in verband met elkaar en in relatie tot de draak beschreven. Het beest uit
de zee is op een opvallende manier vergelijkbaar met de draak. Zoals de draak heeft het beest zeven 
kopen en tien horens (Openbaring 13:1). Dit beest heeft gezag (andere vertalingen: 'macht') van de 
draak ontvangen (Openbaring 13:4). Dit beest stelt een godsdienstige macht voor (zie volgende les).
Evenzo staat in de beschrijving van het beest  uit het land, dat volgt op het beest uit de zee, dat hij 



de aanbidding van het beest uit de zee propageert (Openbaring 13:12–14) en de draak ondersteunt 
(Openbaring 13:4). Het beest uit het land, dat een verbond sluit met het beest uit de zee, stelt een 
politieke macht voor (zie volgende les). 

Deze drie beesten behoren tot hetzelfde kamp, en hebben zich aan hetzelfde plan verbonden. 
Bovendien steken deze drie monsterachtige dieren af bij de drie schepselen die op een gunstige 
manier worden gedefinieerd en de godheid voorstellen: het lam, de leeuw, en de man. Deze 
vertekening van God zou ons moeten alarmeren. Wanneer Satan God imiteert, is het gevolg niet 
alleen bedrieglijk en misvormend; het is gevaarlijk en leidt tot de afgrond.

Discussievragen:
Waarom kiest Satan ervoor om te imiteren? Wat is de betekenis van deze drie symbolische 
voorstellingen: de draak, het beest uit de zee, en het beest uit het land? Hoe imiteert de draak God 
de Vader? Hoe imiteert het beest uit de zee Jezus? Hoe imiteert het beest uit het land de heilige 
Geest? Wat voor kosmisch element roept elk van deze drie beesten op? Hoe drukt wat zij 
respectievelijk voorstellen hun functie uit? 



Les 10 Amerika en Babylon
2-8 juni

Kerntekst: Openbaring 13:1-18

Stap 1—Toepassen

Het internet is vol lessen over profetie. Paradoxaal genoeg geloven mensen niet in God, omdat zij 
denken dat het een naief geloof is; maar zij graven in horoscopen en raadplegen gretig 
toekomstvoorspellers. Waarom?

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen vergezochte interpretaties van het boek 
Openbaring?

2. Waarom hebben we vandaag de dag zoveel diverse en zelfs tegenstrijdige interpretaties van 
het boek Openbaring?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Babylon en haar bondgenoten
(Herhaal Openbaring 13:12 met uw groep)

De kenmerken van het beest uit de zee roepen de vier dieren van Daniël 7 op—waarvan de eerste
drie de panter ((NBG: 'luipaard'), de beer, en de leeuw zijn (Openbaring 13:2; vergelijk met Daniël 
7:2, 3). De focus is hier echter vooral op het vierde beest (Openbaring 13:1, vergelijk met Daniël 
7:7). Het kenmerkende element van dit vierde dier waarop de aandacht van Johannes zich richt, is 
de kleine horen. Op dezelfde wijze als de kleine horen eigent het beest uit de zee zich Gods macht 
toe, en het maakt er aanspraak op om te worden aanbeden. De bewoordingen 'Wie is gelijk aan het 
beest' die door haar aanbidders worden uitgesproken (Openbaring 13:4) zijn gemodelleerd naar de 
traditionele uitdrukking die de aanbidding van God in het oude Israël kenmerkt: 'Wie is als Gij … 
HERE? (Exodus 15:11, NBG; Psalmen 35:10). Bovendien vervolgt dit beest, op dezelfde wijze als 
de kleine horen, Gods volk voor dezelfde tijdsduur, 42 maanden, die correspondeert met de tijd, 
tijden en een halve tijd van de kleine horen (Openbaring 13:5, Daniël 7:25), beginnen in 538 A.D. 
en eindigend in 1798 A.D. Het beest uit de zee stelt dus dezelfde macht voor als de kleine horen, dat
wil zeggen: de Rooms-Katholieke Kerk als een instituut.

Het gezicht in het boek Openbaring voegt nog een onderscheidende aanduiding toe voor ons 
begrip van de kleine horen: het beest uit de zee (kleine horen) zal worden verwond en zal een tijdje 
zijn prestige verliezen, waarna het zal herstellen en opnieuw eer zal ontvangen (Openbaring 13:8). 
De wond verwijst naar de druk die tijdens de Franse Revolutie werd uitgeoefend, en, meer 
specifiek, naar de slag die Napoleon de kerk toebracht, toen hij in 1798 de paus gevangen nam en 
hem in de gevangenis zette. De genezing van de wond verwijst naar het herstel van de kerk, dat in 
de negentiende eeuw begon, toen, naast veel andere zaken, het dogma van de onfeilbaarheid van de 
paus werd uitgesproken (1870). De populariteit en de politieke invloed van het pausdom zijn in 
moderne tijden nooit groter geweest dan ze nu zijn.

Denk over het volgende na:Wat zijn, volgens Openbaring, de kenmerken die het vierde beest tot een
vervolgende macht maken?



II. Aanbidding staat op het spel
(Herhaal Openbaring 13:16, 17 met uw groep)

Na het gezicht van het beest uit de zee ziet Johannes een beest uit het land opkomen. Dit beest uit 
het land zal het beest uit de zee ondersteunen en zal mensen zelfs aanmoedigen om het te aanbidden
(Openbaring 13:12), net zoals de draak de aanbidding van het beest al had gepropageerd 
(Openbaring 13:4). 

Nu wordt, met de komst van het beest uit het land, deze aanspraak van het beest uit de zee om te 
worden aanbeden opnieuw bevestigd. Het beest uit het land doet alles wat binnen zijn politieke 
macht ligt om de aanbidding van het beest uit de zee aan te moedigen. Het taalgebruik in het gezicht
van Johannes herinnert aan het verhaal van Daniël 3 waarin Nebukadnessar een beeld oprichtte dat 
de replica was van dat in zijn droom, in Daniël 2, en daarna beval hij alle volken om dit beeld te 
aanbidden. Degenen die weigerden zouden worden gedood (Daniël 3:4, 7). Evenzo zal het beest uit 
het land 'maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden 
worden' (Openbaring 13:15, SV).

De bijbelse tekst van Openbaring vermeldt precies hoe deze aanbidding van het beest uit de zee 
zichzelf zal manifesteren: de aanbidder van het beest ontvangt het merkteken op de hand en het 
voorhoofd (Openbaring 13:16). Voor de gelovige Jood roept dit taalgebruik het oude gebruik op 
(Deuteronomium 6:8) om de tefillin op de hand en het voorhoofd te binden om iemands totale 
onderwerping aan Gods geboden te symboliseren (zie Spreuken 3:3, 6:21, 7:3), waarbij het om 
zowel iemands daden (de hand) als iemands denken (het voorhoofd) gaat. Hetzelfde symbool komt 
voor in Openbaring 14:9, waar het in verband werd gebracht met het geloof in de Schepping en zo 
een meer specifieke verwijzing naar de sabbat suggereert (zie les 6). Een aantal aanwijzingen geeft 
in dat het beest uit het land naar de Verenigde Staten van Amerika verwijst. Deze profetie is nog 
niet volledig vervuld. De volgende aanwijzingen zullen helpen om de identiteit van het beest uit het 
land te bevestigen:

1. Deze macht verschilt van het beest uit de zee: zij is niet godsdienstig; zij wordt niet aanbeden 
(Openbaring 13:12, 15). Zij is slechts politiek; zij kan doden (Openbaring 13:15) en functioneert als
een economische macht; zij bepaalt wie kan kopen of verkopen (Openbaring 13:17).

2. Deze macht wordt prominent na het beest uit de zee, en zij begint te handelen onmiddellijk 
nadat het beest uit de zee haar wond ontvangt (Openbaring 13:12); dus: tegen het einde van de 
achttiende eeuw.

3. Deze macht heeft een geruststellend karakter. Zij ziet eruit als het Lam (Openbaring 13:11) dat
het symbool van Jezus Christus in zijn kwetsbaarheid is. Toch spreekt zij als een draak; zij heeft 
enorme macht. Ook komt zij uit het 'land'—een dunbevolkt deel van de aarde, anders dan het beest 
uit de zee (zie Openbaring 17:15).

4. Deze macht oefent een belangrijke politieke en culturele invloed op de wereld uit; zij is een 
supermacht.     

De bijbelse profeet klaagt niet alleen de boze machten aan. Het geestelijke oogmerk achter de 
openbaring van de bewegingen in de geschiedenis is niet om de rechter te spelen en met de vinger 
naar mensen te wijzen.

In plaats hiervan is het oogmerk om ons aan te sporen uit Babylon weg te gaan (Openbaring 
18:2) en ons geloof en onze hoop te versterken (Openbaring 13:10). Het is om vertrouwen in Gods 
Woord en leiding over de geschiedenis op te bouwen, en om ons op te roepen de enige ware God te 
aanbidden.

Discussievragen: Wat voor kenmerken van het beest uit het land evenaren de kenmerken van de 
Verenigde Staten van Amerika? Wat voor hedendaagse gebeurtenissen wijzen in de richting van 
Amerika die haar profetische rol vervult zoals in Openbaring wordt geschetst? Wat maakt de sabbat 
tot de ideale test van aanbidding? Wat betekent het om uit Babylon weg te gaan? Wat is het effect 
van de vervulling van profetie op uw geestelijk leven? Hoe past de paradoxale verbinding van het 
lam en de draak bij het karakter van de Verenigde Staten in de profetie? Hoe herinnert deze 



paradoxale verbinding aan de kleine horen met menselijke kenmerken? 



Les 11 Gods zegel of het teken van het beest?
9-15 juni

Kerntekst: Openbaring 14:9

Stap 1—Toepassen

De sabbat van de zevende dag verwijst naar de Schepping, volgens het vierde gebod, terwijl de 
zondag van de Rooms-Katholieke traditie naar de opstanding verwijst. Praat er met uw groep over 
hoe deze twee verschillende verklaringen om welke dag na te leven, hun respectievelijke manier 
van denken hebben beïnvloed.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe zouden we de sabbat in ons gezin moeten houden om haar van betekenis te laten zijn en haar
functie als het zegel van God te weerspiegelen?

2. Wat is het verschil tussen wat op zondag door andere christenen wordt gedaan en wat door 
Zevende-dags Adventisten op de sabbat wordt gedaan?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het zegel van God
(Herhaal Openbaring 7:1–4, 9:4 met uw groep)

In de context van het gezicht van de zeven zegels (Openbaring 6:1–8:1)—onmiddellijk na het zesde
zegel, dat begint met de toorn van God (Openbaring 6:17)—ziet de profeet Johannes het 'zegel van 
God' dat degenen markeert die de toorn van God zullen overleven (Openbaring 7:3). Dit bijzondere 
zegel steekt af bij de andere zeven zegels. Terwijl de zeven zegels een boodschap van verwoesting 
en dood brengen, draagt dit zegel de belofte van redding en leven. Bovendien is dit een teken van 
eigenaarschap, terwijl de andere zegels op het idee van vertrouwelijkheid duiden.

De mensen uit de oudheid plaatsten vaak een zegel op koopwaar om officieel te bevestigen dat 
het hen toebehoorde. Dit zegel bestond uit een stuk metaal of een kostbare steen (Exodus 28:11, 
Ester 8:8) waarin de naam van de eigenaar of een symbool dat hem voorstelde was gegraveerd. Het 
zegel was ontworpen om te worden gedrukt op de klei die het document of de koopwaar afsloot. In 
Johannes' profetische gezicht wordt het zegel op de voorhoofden geplaatst om Gods volk uit de 
aanstaande/verwachte rampen te redden (Openbaring 7:3, 9:4). De profeet Ezechiël verwijst naar 
dezelfde beschermende functie van het teken op het voorhoofd (Ezechiël 9:4–6; vergelijk met 
Genesis 4:15). In deze passage in Ezechiël markeert het zegel alleen degenen die de levende God, 
de Schepper, aanbidden om ze te onderscheiden van degenen die 'zich naar het oosten neerbogen, 
voor de zon' (vgl. Ezechiël 8:16, HSV). 

Het gezicht in Openbaring 7 drukt dezelfde betekenis uit. Het bevat een opeenvolging die 
terugverwijst naar het Scheppingsverhaal. In feite is de opeenvolging 'de aarde, de zee, of de 
bomen' (vgl. Openbaring 7:3) dezelfde als in het Scheppingsverhaal zelf (vergelijk met Genesis 
1:9–13). De vermelding van deze opeenvolging wijst dus op het feit dat het zegel degenen markeert 
die God als hun Schepper erkennen, degenen die hem toebehoren (Psalmen 24:1, 2; 89:13, 14; 
100:3). Door God verzegeld zijn betekent dat wij, en alles wat we hebben en zijn, hem toebehoren, 
de Ene die alles heeft geschapen.

Denk over het volgende na: Wat is het zichtbare bewijs dat Gods volk het 'zegel van God' heeft 
ontvangen? 

II. Het merkteken van het beest



(Herhaal Openbaring 13:15, 16; 14:9 met uw groep)
 

Om met God te wedijveren en mensen te verwarren heeft ook de vijand van God, voorgesteld door 
'het beest', zijn eigen teken als een teken van loyaliteit voortgebracht. Het boek Openbaring 
beschrijft dat dit teken als waarmerk op de rechterhand of op het voorhoofd wordt gegeven 
(Openbaring 13:16). Dit symbool is ontleend aan het boek Deuteronomium waarin het trouw aan de
wet van God  symboliseert. Om ervoor te zorgen dat de kinderen van Israël niet vergeten om de 
woorden van God en zijn geboden in hun hart te bewaren, neemt God de toevlucht tot een beeld: '…
zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw 
ogen' (Deuteronomium 6:8, SV; vergelijk met Exodus 13:9). Vandaag nemen Joden dit 
geheugensteuntje nog steeds letterlijk en binden de tefillin ('gebedsriemen') op de hand en op het 
voorhoofd om zichzelf te herinneren aan hun totale onderwerping aan de wet van God, waarbij 
zowel het handelen (de hand) als het denken (voorhoofd) betrokken is.

Net zoals het 'zegel van God' op het voorhoofd een teken is dat Gods volk eraan herinnert om 
zichzelf aan zijn geboden te onderwerpen, is het 'merkteken van het beest' op de hand of op het 
voorhoofd een teken van toewijding dat de volgelingen van het beest kenmerkt. In feite is het, zoals 
de derde engel specificeert, de kwestie van aanbidding die hier op het spel staat. De waarschuwing 
'Als iemand het beest … aanbidt' wordt toegelicht in de parallelle verklaring 'en het merkteken op 
zijn voorhoofd of zijn hand krijgt' (andere vertalingen: 'ontvangt' (Openbaring 14:9). Het Griekse 
voegwoord kai, 'en', dat deze verklaring inleidt, correspondeert met het Hebreeuwse verklarende 
waw (epexegetisch), dat duidt op het directe verband tussen het aanbidden van het beest en het 
ontvangen van zijn merkteken.  

Denk over het volgende na: Waarom is het 'merkteken van het beest' een teken van aanbidding? 
Vergelijk het 'merkteken van het beest' met het 'zegel van God'. Waarom is aanbidding de cruciale 
kwestie in de laatste fase van de grote strijd?    

III. De sabbat, teken van aanbidding
(Herhaal Genesis 2:1–3 en Exodus 20:8–11 met uw groep)

De menselijke geschiedenis begon op sabbat, een tijd van aanbidding. De sabbat markeert daarom 
de eerste aanbidding door mensen in de geschiedenis, ja, de eerste menselijke reactie op Gods 
geschenk van de Schepping. Het is ook veelbetekenend dat de sabbat, die naar de Schepping 
verwijst, het geografische middelpunt van de Decaloog inneemt. Het innemen van deze plaats is 
ook in thematische zin juist: de sabbat verwijst naar zowel onze relatie met God (zoals de geboden 
1 tot en met 3 doen) als onze relatie met onze medemensen (zoals de geboden 5 tot en met 10 doen).

Het is interessant dat in verbondsdocumenten uit de oudheid het zegel in het middelpunt werd 
geplaatst om ervoor te zorgen dat niemand de overeenkomst kon manipuleren of uitwissen. De 
plaats die de sabbat in het middelpunt van de Decaloog inneemt, is een aanwijzing dat zij was 
bedoeld om het zegel van de Schepper te zijn (zie les 6, Step 3, onderdeel III. Een teken van de 
tijden). 

Vragen voor discussie:
2. De sabbat is het enige gebod van de Decaloog dat in het traditionele christendom in twijfel 

is getrokken (en veranderd). Waarom is de sabbat het enige gebod dat in twijfel is getrokken 
en dit nog steeds wordt?

3. Hoe heeft de verandering van de sabbat de relatie tussen christenen en Joden beïnvloed?



Les 12 Babylon en Harmagedon
16-22 juni

Kerntekst: Openbaring 14:8

Stap 1—Toepassen

De Bijbel verwijst vaak naar een bekende gebeurtenis in het verleden om te spreken over een 
toekomstige gebeurtenis die nog plaats moet vinden. Stel enkele voorbeelden vast van het gebruik 
dat daarvan in de Bijbel wordt gemaakt, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe. 

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat voor pedagogische les kan worden geleerd van dit gebruik om naar een bekende 
gebeurtenis in het verleden te verwijzen, als een manier om over een gebeurtenis te spreken 
die nog niet heeft plaatsgevonden?

2. Waarom gebruikt de bijbelse profeet de verleden tijd om over een toekomstige gebeurtenis 
te spreken? Wat voor andere voorbeelden kent u van het gebruik dat hiervan in de Bijbel 
wordt gemaakt?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het bijeenbrengen van Babylon
(Herhaal Openbaring 16:16 en Daniël 11:43 met uw groep) 

Het boek Openbaring verwijst naar de laatste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis als een 
strijd van gigantische proporties, een die alle boze machten 'bijeenbracht' (vgl. Openbaring 16:16), 
waarbij de draak en de twee beesten worden verenigd (Openbaring 16:13; vergelijk met 12:17; 
13:1, 11; zie onze vorige les). Dit triumviraat (driemanschap) als macht sleept 'de koningen van de 
aarde' (Openbaring 16:14, HSV) achter hen aan. Dit kamp wordt geïdentificeerd als 'de grote stad' 
(Openbaring 16:19), een naam die Babylon aanduidt (Openbaring 14:8). 

De profeet Daniël had hetzelfde gezicht. In zijn profetie van de koninkrijken, voorgesteld door 
een menselijk beeld, ziet hij aan het einde een grote verzameling van de koningen van de aarde 
(Daniël 2:43, 44). Hetzelfde scenario komt opnieuw voor in zijn profetie van de 'grote strijd' (Daniël
10:1), die ook hier afsluit met het bijeenbrengen van alle machten van het noorden, verenigd met 
het zuiden (Daniël 11:40). 

Volgens deze profetieën zullen de laatste symptomen van de menselijke geschiedenis worden 
gekenmerkt door bewegingen/ontwikkelingen van eenheid. Het is niet duidelijk hoe deze 
bewegingen/ontwikkelingen van eenheid tot stand zullen komen. Het is echter interessant dat dit 
scenario voor onze ogen opgevoerd begint te worden: alle machten van de wereld streven naar 
eenheid om onze wereld op ieder vlak één te maken—één cultuur, godsdienst, economie, politiek 
systeem en militair complex. Meer en meer hebben we de neiging om dezelfde taal te spreken, ons 
op dezelfde manier te kleden, dezelfde liedjes te zingen, hetzelfde voedsel te eten en zelfs op 
dezelfde manier te denken en te geloven. De wereld is nooit zo met elkaar verbonden geweest. Zij 
wordt meer en meer 'één global village'.

Denk over het volgende na: Wat zijn de wereldinstellingen die de trend van wereldwijde eenheid 
suggereren? Wat voor wereldinstellingen zijn duidelijk indicatief voor de mentaliteit van Babylon? 
Wat voor wereldinstellingen zouden onze goedkeuring kunnen ontvangen en waarom? Wat is uw 
persoonlijke ervaring met de 'global village'? 

II. De strijd van Babylon



(Herhaal Daniël 2:35, 45; 11:45 met uw groep)

In zijn beide profetieën plaatst Daniël het bijeenbrengen van de machten van het kwaad tegenover 
de heilige hemelse berg. Evenzo positioneert het boek Openbaring deze uiteindelijke verzameling 
tegenover de 'tempel in de hemel' (Openbaring 16:17, HSV); dat wil zeggen: ook op de heilige berg,
waarop wordt geduid in het voorvoegsel har ('berg') van de naam Harmagedon. Het woord 
Mageddon, de naam van Megiddo in de oudheid, drukt de herinnering aan vele conflicten uit 
(Rechters 7; 2 Koningen 10:11; 2 Koningen 23:29, 30). De profetie betreft het hemelse Jeruzalem 
en niet het aardse Jeruzalem van de moderne staat Israël. Zij verwijst niet naar militaire conflicten 
die aardse legers tegenover elkaar stellen, en zij heeft niets te maken met het Midden-Oosten 
conflict, zoals een aantal evangelische christenen geloven. 

De strijd van Harmagedon is van nature geestelijk en stelt twee geestelijke vijanden tegenover 
elkaar—Babylon en het hemelse Jeruzalem. Het kamp van Babylon wordt voorgesteld door de drie 
beesten: de draak, het beest uit de zee en het beest uit het land. Laatstgenoemde macht wordt nu met
de nieuwe naam 'de valse profeet' genoemd, een benaming die zijn rol bevestigt als voorvechter van
de aardse instelling van het pausdom (Jeremia 5:30, 31;  23:14) en als bedrieger (Jeremia 5:13, 
23:16). De profetie vermeldt precies dat deze machten paranormale methoden gebruiken, de 
'geesten van duivelen' (NBG), om de 'koningen van de aarde' te verleiden (Openbaring 16:14, 
HSV). 

Denk over het volgende na: Kijk op een kaart om de plaats van de stad Megiddo te bepalen. Hoe ver
is de berg Karmel van de stad Megiddo? Hoe begrijpt u het feit dat er geen berg Megiddo is? Wat 
voor veldslagen van Megiddo herinnert u zich, die in de Bijbel opgetekend staan? Waarom is het 
daarom onmogelijk om de strijd van Armageddon te laten plaatsvinden op de 'berg', of zelfs in de 
vallei van Megiddo? 

III. De val van Babylon
(Herhaal Daniël 2:35, 45; 11:45; Openbaring 16:17–21 met uw groep)

In de gezichten van Daniël is, net als in het gezicht van Johannes, de ontknoping hetzelfde: God 
daalt neer en vernietigt alle verzamelde machten van het kwaad. De auteur van het boek Openbaring
beschrijft deze verwoesting als een uiteenvallen van Babylon, die 'de grote stad' wordt genoemd 
(Openbaring 16:19; vergelijk met 14:8). De 'grote verzameling' is dan de kop ingedrukt, net zoals de
grote verzameling van de verenigde machten van de bouwers van Babel door taal uiteenviel en de 
kop werd ingedrukt (Genesis 11:7, 8).

Het oude verhaal van de val van het historische Babel dient als een blauwdruk voor de 
toekomstige val van het geestelijke Babylon. De waters van de Eufraat 'droogd[en] op, zodat de 
weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat (NBV: 'uit het 
oosten') (Openbaring 16:12, HSV). De Bijbel brengt de verovering van Babel door Cyrus, in 539 
B.C., in verband met het opdrogen van de Eufraat: 'Die tegen de diepte zegt: Word droog, uw 
rivieren zal Ik doen opdrogen; Die over Kores (NBV: 'Cyrus') zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al 
Mijn welbehagen volbrengen' (Jesaja 44:27, 28, HSV; Jeremia 50:38). De historicus Herodotus uit 
de oudheid (484–425 B.C.) bevestigt die strategie: '[Cyrus] stationeerde zijn leger op de plaats waar 
de rivier de stad binnenkomt, en een ander deel hiervan waar het water de stad uitkomt, en gebood 
zijn mannen de stad binnen te gaan via de bedding van de Eufraat, wanneer zij zouden zien dat deze
doorwaadbaar was. . . . Toen dit gebeurde, baanden de Perzen die met deze bedoeling waren 
gestationeerd hun weg, Babel in via de bedding van de Eufraat, die nu was gezakt ongeveer ter 
hoogte van het midden van een mans dij.'—Herodotus I, Books I and II, vertaald door A.D. Godley 
(Mass.: Harvard University Press, 1975), blz. 239.  

Openingsdiscussie: Merk de schrijfwijze op van de uitdrukking 'Babylon is gevallen', namelijk in 
de verleden tijd, om te verwijzen naar de toekomstige gebeurtenis van de val van het geestelijke 



Babylon. 

Vragen voor discussie:
1. Waarom was de val van Babylon zo belangrijk voor de Joden uit die tijd? Wie is de enige 

heidense koning die een messias werd genoemd, en waarom?
2. Wat  zijn de parallellen tussen de val van het historische Babel en het geestelijke Babylon?



Les 13 De wederkomst van Jezus Christus
23-29 juni

Kerntekst: Daniël 7:13

Stap 1—Toepassen

De schrijver van de Teachers Edition van dit kwartaal werd eens geïnterviewd op de Franse 
publieke radio. Tijdens het programma sprak hij over zijn hoop op Gods koninkrijk in de hemel. In 
tegenstelling tot zijn toelichting over hoop in de God van de hemel, zond de muziektechnicus, een 
atheïst, een populair liedje uit met als onderwerp een vogel die in de hemel vliegt, om te suggereren 
dat het geloof van de schrijver niet over echte dingen ging. Voor de technicus betekende de hemel 
slechts vogels en een letterlijke lucht. Ondanks wat men met dit liedje bedoelde te suggereren, 
waarom gaat een hoop op de Wederkomst over echte dingen, hoewel ze onzichtbaar zijn? 

 
Stap 2—Toepassingsvragen

1. Waarom is het niet mogelijk om over het hemelse koninkrijk van God als we niet als burgers
van het hier en nu leven?

2. Wat zijn vandaag de dingen in ons leven die ons van het hemelse koninkrijk van God 
afleiden?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het Koninkrijk van de toekomst
(Herhaal Daniël 2:34, 35 met uw groep)

De profetieën van Daniël maken het zeer duidelijk. Het hemelse koninkrijk van God zal 
verschillend zijn van alle andere aardse koninkrijken. De profetische geschiedenis van de 
koninkrijken van de aarde wordt beschreven als een ononderbroken opeenvolging van koninkrijken,
die het een na het andere verdwijnen, terwijl ze steeds iets van de voorafgaande koninkrijken 
handhaven.

Het koninkrijk van God, aan de andere kant, verschijnt abrupt uit de hemel en heeft geen enkele 
relatie met de voorafgaande koninkrijken. In feite brengt de oprichting van het koninkrijk van God 
de totale en radicale verwoesting van alle andere koninkrijken met zich mee: '…er geen spoor meer 
van te vinden was' (Daniël 2:35). Merk op dat deze handeling niet het gevolg is van menselijke 
oorlogen of zelfs van een ecologische ramp. Net zoals de schepping van de wereld Gods unieke 
handeling was, zal de verwoesting van de wereld gebeuren 'zonder dat er een mensenhand aan te 
pas kwam' (Daniël 2:45). Aan de andere kant:

'...de God des hemels [zal] een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan' 
(Daniël 2:44, NBG). Terwijl de aardse koninkrijken niet intact blijven en geen toekomst hebben, is 
het koninkrijk van God het enige waarmee de toekomst wordt geopend.

Dit toekomstige perspectief van het koninkrijk van God bevat het geheim van bijbelse wijsheid. 
Terwijl de wijsheid van de wereld op het heden is georiënteerd, is de wijsheid van het koninkrijk 
van God op de toekomst georiënteerd. Alles wat we doen met door deze vraag moeten worden 
getest. Zoals Ellen G. White adviseert: 'Geen zakelijk plan en ook geen levensplan kan gezond of 
volmaakt zijn, dat enkel de korte jaren van dit leven omvat en voor de eindeloze toekomst geen 
voorzieningen treft. Laat men de jeugd leren om met de eeuwigheid rekening te houden.'—
Karaktervorming, blz. 139, 140 (1e Druk)

Denk over het volgende na: Wat zijn de verschillen tussen de aardse koninkrijken (voorgesteld door 



de metalen) en het hemelse koninkrijk (voorgesteld door de steen) in het gezicht in Daniël 2? 
Waarom is de tweede komst van Jezus onverenigbaar met het idee van evolutie? 

II. Als een dief
(Herhaal 1 Thessalonians 5:4, Openbaring 3:3, 16:15 met uw groep)

De bijbelse opvatting van hoop verschilt radicaal van menselijke theorieën van hoop. Terwijl alle 
menselijke filosofieën van hoop verwachten dat de oplossing voor de menselijke ellende van deze 
wereld en van menselijke inspanning zal komen, belooft de Bijbel dat de oplossing voor ons 
probleem van God in de hemel komt. Om deze reden wordt de Messias onze Heiland afgebeeld als 
iemand die komt 'met de wolken van de hemel' (Daniël 7:13, Matteüs 24:30, Openbaring 14:14). 
We kunnen onszelf niet redden, net zoals we onszelf niet kunnen scheppen.

Noch kunnen we het moment van zijn komst voorspellen. Volgens de Bijbel is het 'einde' geen 
geleidelijk proces, het gevolg van een progressieve rijping. Het Hebreeuwse woord qets voor 'einde'
is ontleend aan het Hebreeuwse werkwoord qatsats, dat 'afhouwen' betekent (Deuteronomium 
25:12, SV) en duidt op een abrupte gebeurtenis, die geen verband met voorafgaande gebeurtenissen 
heeft. Daarom zal de komst van Jezus verrassen en zal als een hevige en onverwachte klap komen.

De Bijbel vergelijkt de komst van Christus met de komst van een dief. Deze vergelijking geeft in
dat de wereld die hij zal nemen op dit ogenblik niet in zijn handen is; zij is in de hand van een 
vijand (Matteüs 13:28, vergelijk met Job 1:11, 12). Om ons te redden is God verplicht om een 
doorbraak te maken en te stelen, net zoals hij deed toen hij Israël van de farao stal of toen hij de 
door demonen bezetene van de duivel stal (Matteüs 12:28, 29). 

Discussievragen:
1. Waarom kunnen mensen zichzelf niet redden?
2. Met wat voor menselijke filosofieën van hoop bent u bekend? Hoe en waarom schoten zij 

tekort of zullen zij tekortschieten?
3. Waarom zal Gods volk, zoals iedereen, door de tweede komst van Christus worden verrast
4. Waarom brengt Gods redding van de wereld geweld met zich mee?
5. Wat voor les brengt de vergelijking met een dief voor ons mee wat betreft ons wachten op 

zijn komst? (Lees Matteüs 24:44)

III. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
(Herhaal Jesaja 65:17–25 met uw groep)

God zal niet alleen 'stelen'. Hij zal nieuwe dingen geven. Het koninkrijk van Babylon wordt 
verwoest, en, in plaats hiervan, wordt het Nieuwe Jeruzalem geschapen. De dood wordt vervangen 
door het eeuwige leven. De opstanding van de doden zal de eerste manifestatie zijn van de 
Wederkomst. Daniël is het boek in het Oude Testament dat die hoop het meest resoneert (Daniël 
12:2, 3, 13). Het eeuwige leven zal ten volle worden geleefd in ons nieuwgemaakte lichaam. Gods 
koninkrijk zal een plaats zijn die we ons niet kunnen indenken (1 Korintiërs 2:7–9). 

Het feit dat Gods koninkrijk ons voorstellingsvermogen te boven gaat, betekent niet dat deze 
nieuwe orde aan ons begrip ontsnapt. In plaats hiervan betekent het dat Gods belofte echt is, zelfs al
kunnen we het ons niet voorstellen, want de 'dief' is niet uit onze gedachten of onze dromen 
voortgekomen. De hemel is een echte plaats die de 'Dief' voor ons heeft gereedgemaakt (Johannes 
14:2). Het leven in dit koninkrijk zal een echt leven zijn, precies zoals het in ons aardse leven nooit 
is geweest, omdat, voor de eerste keer na de hof van Eden, het een leven zal zijn zonder de schaduw
van de dood.


