
Les 1 
29 juni-5 juli 

 

SAMENVATTING 
 

Verwondering en ontzag zijn onmisbaar voor een compleet leven. Als we het 

Scheppingsverhaal lezen in Genesis, de hoofdstukken 1 en 2, raken we verwikkeld in 

het toekijken hoe God de kosmos in het bestaan roept. We zien daarna hoe hij is 

gefocust op het vormen van het mensdom met zijn eigen handen en het maken van 

man en vrouw als zijn evenbeeld. We staan in verwondering en ontzag bij het 

mysterie van de schepping. Net als de psalmist verklaren we: 'Zie ik de hemel, het 

werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd (SV: 'bereid'), wat 

is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet 

(SV: 'bezoekt')?' (Psalmen 8:4, 5). 

     In deze les verwonderen we ons over het karakter van de Schepper en zijn we 

dankbaar voor zijn voltooide schepping. Omgekeerd huilen we bij de gevolgen van 

onze gebroken met relatie God en de natuur. Deze les daagt ons uit rentmeesters van 

Gods handwerk te zijn, aangezien hij ons roept tot een bestaan van liefde, medelijden 

en rentmeesterschap in deze gebroken wereld. 

 

Doel van de leraar: 
Als u deze week de les onderwijst, onderzoek hoe onze focus op het wonder van Gods 

schepping en onze roeping om te zorgen voor zijn aarde, en alles wat daarin is, onze 

houdingen en daden beïnvloedt.  

 

COMMENTAAR 
 

Illustratie 
 

. . . . 

 

De Schrift: Albert Einstein mijmerde dat degene 'die niet langer met verbazing en 

verrukt van ontzag kan stilstaan, zo goed als dood is: zijn ogen zijn gesloten'. 

(Noot:  https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121255.html) 

De pracht van de schepping is duidelijk een teken van een Intelligente Maker: 'En 

God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed' (Genesis 1:31). 

 Het mensdom is deel van Gods volmaakte schepping (Genesis 1:31). God zei: 

'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken' / SV: 'En God 

zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis' (Genesis 1:26). 

Bespreek in de groep: Wat betekent het om naar het beeld van God gemaakt te zijn?  

 'Toen Adam uit de hand van de Schepper kwam, droeg hij in zijn lichamelijke, 

verstandelijke en geestelijke natuur een gelijkenis met zijn Maker.'–Ellen G. White, 

Karaktervorming (1e Druk, Boekenhuis 'Veritas'), blz. 12, 13 (cursivering 

toegevoegd). 

 Gods beeld in het mensdom wordt ook weerspiegeld in Genesis 1:28: 'En God 

zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 

aarde.' God kan scheppen; hij heeft iets van dit vermogen aan het mensdom gegeven. 

 

Bespreek in de groep: Hoe gebruikt God  u en uw kerk om 'het beeld van God' 

holistisch te herstellen in gebroken mensen in de gemeenschap rondom uw kerk?  

 

Bespreek in de groep: Hoe goed is werkelijk Gods 'zeer goed'? Geef enige 

https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121255.html


voorbeelden.  

 Hier is een voorbeeld van hoe goed 'zeer goed' is: Als aan Adam, bij zijn 

schepping, niet twintig keer zoveel vitale kracht was geschonken als mensen nu 

hebben, zou het ras, hun huidige gewoonten waarbij ze in hun leven de wet van de 

natuur overtreden, zijn uitgestorven.'—Ellen G. White, Testimonies for the Church, 

vol. 3, blz. 138, 139 (cursivering toegevoegd). 

. . . . 

 Aan Adam en Eva was niet alleen grote vitale kracht geschonken, maar we leren 

ook: 'Toen Adam uit de hand van zijn Schepper kwam, had hij een edele lengte en een 

prachtige symmetrie. Hij was meer dan twee keer zo lang als mensen die nu op aarde 

leven en was goed geproportioneerd.'—Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 3, blz. 34 

(cursivering toegevoegd).  

 Wanneer God zegt dat zijn schepping 'zeer goed' is, is het ZEER goed!  

 

Bespreek in de groep: Hoe zou het zijn om in Adams aanwezigheid te zijn—iemand 

met twintig keer keer vitale kracht dan we nu hebben. Hoe zou het zijn om met hem te 

wandelen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Bespreek in de groep: Stel het 'zeer goede' handwerk van God en het mensdom, naar 

zijn beeld gemaakt, tegenover een evolutionair perspectief waarin het mensdom een 

product van tijd + materie + toeval is. 

 

Bespreek in de groep: Hoe beïnvloedt het evolutionair perspectief de manier waarop 

we mensen zien?  

 In onze gebroken toestand hebben we 'oogcorrectie' nodig. Zo'n geestelijke 'bril' 

zal ons in staat stellen alle mensen te zien als menselijke wezens die naar het beeld 

van God zijn gemaakt (Genesis 1:26, 27), al zijn we allemaal gebroken en lijken of 

handelen sommige mensen niet zoals u zou willen. Het is belangrijk mensen door 

ogen van liefde en respect te zien—niet per definitie zoals zij nu zijn, maar zoals zij 

kunnen zijn als God in hun leven werkt om hen te herstellen.  

 'De Here is teleurgesteld wanneer Zijn kinderen een geringe dunk van zichzelf 

hebben. Hij verlangt dat Zijn uitverkoren erfdeel zichzelf schat naar de prijs die Hij 

voor hen heeft betaald. God wilde hen hebben, anders zou Hij Zijn Zoon niet hebben 

gezonden om hen tegen zulk een hoge prijs te verlossen.'—Ellen G. White, De Wens 

der Eeuwen, blz. 585.  

 

Bespreek in de groep: Waarom zijn alle mensen waardevol? Wat is het verschil 

tussen trots en eigenwaarde in het licht van schepping en verlossing? Hoe beïnvloedt 

de belangrijke waarde van elke persoon het dienstwerk van uw kerk? 

 

De Schrift: 'God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons 

lijken; zij moeten heerschappij voeren (HSV: 'en laten zij heersen') . . . over de hele 

aarde' (Genesis 1:26). 'En God zegende hen, en God zeide tot hen . . . hebt 

heerschappij over . . . al het gedierte, dat op de aarde kruipt!' (Genesis 1:28, SV) ' Zo 

nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen 

[bewerken], en dien te bewaren [erover te waken].' (Genesis 2:15). 

 Heerschappij of zeggenschap over Gods schepselen en de aarde maakt deel uit van 

het naar Gods beeld gemaakt zijn. God bezit (Psalmen 24:1) en heerst over de aarde, 

en we zijn zijn bestuurders/managers—de rentmeesters van zijn aarde en van zijn 

schepselen. Het is verbazingwekkend dat de Heerser/Vorst mensen medeheersers met 

hem heeft gemaakt!  

Elk mens is niet alleen met elk mens verbonden; de hele schepping is met elkaar 



verbonden. God zelf is met zijn schepselen verbonden. (Zie Handelingen 17:24-26.)  

Denk na over de overeenkomsten in de Schrift tussen mensen en dieren, waardoor ze 

nauw met elkaar zijn verbonden. Zowel mensen als dieren (teksten verwijzen naar alle 

levende schepselen, tenzij anders genoteerd): 

 Zijn door God uit de aarde geschapen [landdieren (Genesis 1:24, 25; Genesis 

2:19); mensen (Genesis 2:7); gevleugelde vogels (Genesis 2:19)]. 

(Noot: Hoewel er geen Bijbeltekst is die zegt dat zeedieren uit de aarde zijn 

geschapen, zijn zeedieren en vogels op dezelfde dag geschapen: 'Toen schiep God de 

grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen 

(SV: welke de wateren overvloediglijk voortbrachten), naar hun aard, en allerlei 

gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.' (Genesis 1:21). 

Ofwel de zeedieren zijn ex nihilo geschapen ofwel uit de aarde. Omdat zeedieren en 

vogels, zoals alle levende wezens, tot de aarde terugkeren als zij sterven, kunnen we 

aannemen dat zij uit de aarde zijn geschapen, hoewel ex nihilo schepping mogelijk is.)  

 Hebben de levensadem/een levensgeest in zich (Genesis 2:7, Genesis 7:15). 

 Ontvangen Gods zegen [waterdieren en gevleugelde vogels; mensen (Genesis 

1:21, 22, 28)] en goddelijke bevestiging [alle levende wezens (Genesis 1:31)]. 

 Zijn oorspronkelijk een vegetarisch dieet gegeven [mensen (Genesis 1:29); 

dieren op de aarde; gevleugelde vogels (Genesis 1:30)]. 

 Zijn in staat om te doden [mensen (Genesis 4:8); wilde dieren (Genesis 37:33; 

2 Koningen 2:23, 24; Daniël 6:24); huisdieren (Exodus 21:28–32)] reptielen 

(Numeri 21:6).  

 Zijn opgenomen in Gods verbond (Genesis 9:12). 

 Hebben recht op sabbatsrust [mensen; huisdieren (Exodus 20:10)]. 

 Worden de Heer gewijd, indien zij eerstgeboren mannelijk zijn [mensen; 

huisdieren (Exodus 13:12, Numeri 3:13)]. 

 Wordt gezegd vruchtbaar te zijn en talrijk te worden [waterdieren; vogels 

voorzien van vleugels (Genesis 1:22); mensen (Genesis 1:28)]. 

(Noot: Bewerkt vanuit Jo Ann Davidson, 'Who Cares? Environmental Ethics 

and the Christian' in de Adventist Review, 25 juni 2009, blz. 51-54.) 

 

Hoe is uw theologie verbonden met uw ecologie? (Noot: Bewerkt vanuit een 

verklaring gedaan door Jo Ann M. Davidson: 'We must link our theology with our 

ecology.') Wat omvat ons rentmeesterschap over 'de hele aarde'? Hoe beïnvloedt uw 

zorg voor het milieu, de hele schepping en ook het zijn van uw 'broeders hoeder' 

(Genesis 4:9) uw levensstijl en dienstwerk? Laat groepsleden delen wat zij al met 

deze belangrijke waarheden doen. 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Denk eraan dat het doel van een sabbatschoolgroep niet enkel is om gezellig bij elkaar 

te zitten en een leuke discussie over boeiende historische en theologische kwesties te 

hebben. In deze les hebben we opgemerkt dat de zonde de relaties heeft kapot 

gemaakt, die God oorspronkelijk voor ons had bedoeld. We hebben echter nog steeds 

een rol te spelen als rentmeesters van de goedheid van de schepping en als 

zorgdragers voor onze medemensen. Met dat in gedachten: 

1. Observeer en wees dankbaar voor wat over is van het 'zeer goede' in de natuur. 

Maak deze week een wandeling buiten in de natuur. Kijk om u heen en merk al het 

'goede' op wat u ziet. Neem een mooie steen of schelp, veer of blad mee naar huis. 

Hou het als aandenken dat we dankbaarder voor Gods schepping moeten zijn. 

 



2. De volgende keer dat u of uw kerk betrokken raakt bij het dienen van de armen, 

vraag uzelf af: 'Veroorzaakt wat wij doen dat zij slaven van onze gulheid worden?' 

Met andere woorden: biedt u diensten die de armen helpen vooruit te komen van 

hulp/ondersteuning naar individuele/persoonlijke ontwikkeling en hen helpen om zich 

een betere toekomst voor te stellen, terwijl u in hen een geest van rentmeesterschap 

voedt? Praat over uw antwoord in het licht van deze overweging: als we ons vangnet 

beperken tot het op elke woensdag uitdelen van brood van een dag oud en ander 

voedsel, en dezelfde mensen komen terug, maand na maand, jaar na jaar, tien jaar 

lang, schieten we als kerk tekort om de armen te helpen zich te richten op holistische 

heerschappijk over hun leven en omgeving. Denk na over parallele bedieningen die 

voorzien in vaardigheden als budgetteren, alfabetisme, taal, beroepsvaardigheden, 

enzovoort, die zullen voorzien in een horizon aan mogelijkheden voor een beter leven. 

 



Les 2 
5-11 juli 

 

SAMENVATTING 
 

Tijdens onze studie van de les van vorige week vierden we Gods schepping en 

erkenden de trieste realiteit dat, met de intrede van de zonde, zijn volmaakte wereld 

een gebroken wereld is geworden. God stelde onmiddellijk een herstelplan in om de 

manier te weerspiegelen waarop zijn wereld 'zou moeten' zijn. 

 We leven in het 'nu, maar nog niet' stadium van dit herstelplan, wat betekent dat het 

volledig herstelde koninkrijk van God pas zal worden verwezenlijkt wanneer Jezus 

komt om een einde aan de zonde te maken. We kunnen echter nu enige van de 

zegeningen van zijn koninkrijk omarmen en voorleven. 

 Het bijbelse-gerechtigheid thema voor dit kwartaal weerspiegelt Gods blauwdruk 

voor een betere wereld, terwijl we wachten op het 'nog niet'. Recht kan worden 

gedefinieerd als het bewijs van Gods gerechtigheid door rechtvaardig handelen. In 

feite worden 'gerechtigheid' en 'recht' vaak onderling verwisselbaar gebruikt, wanneer 

ze uit zowel het Hebreeuws als het Grieks worden vertaald. Samen kunnen 

'gerechtigheid' en 'recht' 'goedheid' betekenen. 

 

Doelen van de leraar: 
  

 Onderzoek met uw groep in deze les de implicaties van de relatie tussen 

gerechtigheid en recht.  

 Verheug u samen dat God de benarde toestand van de gebroken mensheid 

hoort en weet.  

 Daag de groep uit de diepere betekenis van de tien geboden te begrijpen in het 

licht van bijbelse rechtvaardigheid.  

 Breng Gods aansporing aan zijn volk naar voren om meer dan de tien procent 

tiende als offergaven te geven, ter ondersteuning van het rechtvaardige en 

billijke werk van de Heer.  

 Speur naar grotere inzichten in het door God ingestelde stelsel van het 

jubeljaar dat was bedoeld om de sociale en economische benarde toestand van 

de mensen te nivelleren. 

  

COMMENTAAR 
 

De Schrift: 'Gerechtigheid [tsedeq] en gericht (andere vertalingen: recht) [mishpat] 

zijn de vastigheid (HSV: 'het fundament') Uws troons; goedertierenheid en waarheid 

gaan voor Uw aanschijn henen' (Psalmen 89:15, SV). 'De rechtvaardige [en 

juiste/zuivere; dikaios] zal leven door geloof (andere vertalingen: 'uit (het) geloof 

leven')' (Romeinen 1:17).  

 Deze verzen zijn slechts twee van vele voorbeelden van hoe 'gerechtigheid' en 

'recht' in het Oude en Nieuwe Testament nauw zijn verbonden en onderling 

verwisselbaar kunnen worden gebruikt. Als iemand toegang tot een Grieks Nieuw 

Testament heeft, zoek naar andere verwijzingen naar 'gerechtigheid' en vertaal dat 

woord ook met 'recht'. Merk op hoe deze oefening licht werpt op de onderlinge 

verwisselbaarheid van deze twee woorden. Praat met uw groep over de implicaties in 

het dagelijks leven van de nauwe relatie tussen 'gerechtigheid' en 'recht'. Hoe passen 

we deze relatie tussen 'gerechtigheid' en 'recht' op mensen toe? 

 

De Schrift: 'Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun 



zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals 

de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten' 

(Genesis 18:20, 21, cursivering toegevoegd).  

     'Ik zal het weten' wil zeggen dat God 'kennis nam van; opmerkte; waarnam'. 

Andere passages schilderen 'weten' als vergelijkbaar in betekenis met 'save' 

(beschermen)' of 'show pity' (medelijden tonen) (zie Psalmen 1:6 and Amos 3:2). 

(Noot: The NET Bible: New English Translation (Biblical Studies Press, L.L.C., 

2001), blz. 141.) 

Amos 3:2 zegt: 'Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen.' In Het 

Hebreeuws wordt dat vers weergegeven als: 'U alleen heb Ik gekend' (NBG). Het 

Hebreeuwse werkwoord yāda' wordt hier gebruikt in de verbondsbetekenis van 'op 

een speciale manier erkennen'. (Noot: Ibid., blz. 1643.) 

 Nodig groepsleden uit ervaringen te delen toen zij aanvoelden dat God, op een 

duidelijk zichtbare manier, 'kennis nam van' hun kreten. Hoe had God medelijden met 

hen en redde hij hen? Vraag groepsleden voorbeelden te delen van mensen die zij 

'kennen', die kermen (Exodus 2:23, 24) en het uitschreeuwen tot God vanwege 

onderdrukking. Op wat voor tastbare manieren kunnen zij, samen met hun gemeente, 

partner zijn van God om deze onderdrukten medelijden te tonen en hun leed te 

verzachten?   

  

Illustratie 
 

God kent de werkelijke situatie van elke persoon in de wereld. . . . We moeten ervoor 

bidden dat God zijn perspectief op de situaties rondom ons voor ons zal openen. We 

moeten vooral zorgvuldig zijn om te vermijden dat we veroordelend zijn over de 

mensen die we ontmoeten. 

 

Bespreek met uw groep: Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we een 

betrouwbaar, nauwkeurig begrip van de noden en wanhopige situaties rondom ons 

hebben? Hoe zal 'goed op de hoogte zijn' ons helpen om relevanter, efficiënter en 

doeltreffender te zijn bij het dienen van anderen? 

 

De Schrift: 'U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. . . . U zult niet 

begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch 

zijn dienaar, noch zijn dienares (Of: zijn slaaf, noch zijn slavin.), noch zijn rund 

(SV: 'os'), noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is' (Exodus 20:3, 17. HSV). Het 

eerste en laatste gebod zijn als boekensteunen die de andere acht omvatten 

(Exodus 20:4–16) en een fundament voor de gehele decaloog leggen. Bijvoorbeeld 

geen andere goden voor het aangezicht van de Heer (NBV: naast de Heer) en niet 

coveting wat belongs to iemand anders may help identificeren dingen we put before 

God. Deze twee geboden duiden ook op alles wat egoïstisch is en wat het houden van 

de andere acht geboden zal tegenwerken.  

 Praat over voorbeelden die laten zien hoe de verschillende andere geboden in 

verband staan met de van de decaloog 'boekensteunen'—het eerste en tiende gebod. 

Hoe is Jezus' samenvatting van de tien geboden—het zogenaamde 'eerste' en 'tweede' 

gebod (Matteüs 22:37-40)—vergelijkbaar met de 'boekensteunen'? 

 Ga door elk van de laatste zes geboden en leg uit hoe elk betrekking heeft op 

bijbelse recht. Bijvoorbeeld: hoe sterven mensen die onrechtvaardigheid ervaren, een 

beetje van binnen, elke keer dat we een gebrek aan respect voor hen hebben of hen 

kansen ontzeggen, die hen rechtens toebehoren? Praat over voorbeelden van groepen 

mensen onder ons, die mogelijk rechtvaardig zijn, die elke dag een beetje van binnen 

sterven, omdat zij een gebrek aan respect ervaren of omdat hen toegang tot kansen 



ontbreekt? Op wat voor manieren kunnen de eerste vier geboden ook met bijbelse 

rechtvaardigheid zijn verbonden? 

 

Illustraties 
 
.  .  .  .

 

 Kerkleden die als 'spons-gevers' kunnen worden gecategoriseerd, voelen zich 

verplicht tien procent van hun inkomen te geven vanwege het Maleachi 3:10 mandaat. 

Zij 'knijpen' echter geen extra offergaven méér 'uit' dan de tien procent tiende die is 

bepaald. Vers 8 waarschuwt echter Gods volk waarvan hij zowel tienden als 

offergaven verwacht om zijn werk te ondersteunen. De 'honingraat'gevers geven blij 

offergaven boven de vereiste tiende om degenen in nood te ondersteunen. (Lees 

Deuteronomium 26:1-12.) Als gevolg hiervan worden zowel gever als ontvanger 

gezegend. 

. . . . 

 

Illustratie 
  

. . . . 

 In Leviticus 25 onthult God een alternatief voor bankroet—het jubeljaar. Het 

jubeljaar was als reboot van de samenleving bedoeld, een economische-stimulus 

pakket. Het is een manier van leven, een mandaat voor de samenleving om in het 

onderhoud te voorzien van de gemarginaliseerden en misdeelden, terwijl het ongelijke 

verdeling van rijkdom vermijdt. 

 Hoe zag deze reboot/reset knop eruit? Om uw groep te helpen een begrip te krijgen 

van wat dit plan inhield, maak op een bord, indien beschikbaar, een lijst van 

elementen van het jubeljaar, zoals:  

 De teruggave van eigendom aan de oorspronkelijke eigenaar ervan. 

 Kwijtschelding van schuld.  

 Bevrijding van gevangenen en slaven.  

 

Praat over: Hoe zijn schuld, eigenaarschap en onderdrukking vandaag vergelijkbaar 

met de scenario's geschilderd in Leviticus 25? Hoe kan Gods kerk de principes van 

het jubeljaar vandaag voorleven? Nodig groepsleden uit verhalen te delen over hoe de 

Heer de God van frisse start en nieuw begin in hun leven is geweest. Vraag hen daarna 

te delen hoe zij partner van God waren om andere mensen een frisse start en nieuw 

begin te brengen. 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

God daagt kerkleden uit om, uitsluitend wat betreft hun eigen situatie, verder na te 

denken over de noodzaak voor rechtvaardigheid en hervormingen. Vaak hebben deze 

situaties misschien ras-gerelateerde en godsdienstvrijheidkwesties die hen persoonlijk 

treffen, als middelpunt, zoals het recht om op sabbat vrij te hebben of het recht om 

een principiële dienstweigeraar in het leger te zijn. Bijbelse rechtvaardigheid voor alle 

mensen zou echter een automatische manier van leven moeten zijn, die in ons een 

zorg voedt voor wat met anderen, niet alleen maar met onszelf, zal gebeuren. 

 Zoek naar manieren om uw groepsleden te helpen de principes van deze les op hun 

leven toe te passen. Gebruik voorbeelden die met persoonlijke ervaringen zijn 

verbonden of met de kwesties die de les bestrijkt. Terwijl u dit doet, denk na over het 

volgende: 

 



 Nodig groepsleden uit een persoonlijk getuigenis te geven over de toepassing 

van dit citaat in hun leven: 'De Hebreeën moesten ruim een vierde deel van 

hun inkomsten geven voor godsdienstige en liefdadige doeleinden. Men zou 

verwachten, dat zulk een zware belasting op het bezit van het volk hen tot de 

bedelstaf brengen zou; maar de getrouwe waarneming van deze geboden was 

juist een van de voorwaarden voor hun welvaart.'—Ellen G. White, 

Patriarchen en Profeten, blz. 477. (Zie Maleachi 3:8-12.) 

 

 Het jubeljaar ging over herstel en nieuw begin: financieel, geestelijk en sociaal 

(zie Leviticus 25:8-17). Het jubeljaar was ook verbonden met  de 

Verzoendag—een moment van geestelijk herstel en ook verlossing (lees 

Leviticus 25:9). Stel dat er onder uw aandacht wordt gebracht dat er een gezin 

is dat net alles bij een brand is verloren, één van hun kinderen inbegrepen. Hoe 

zou uw kerk zich inspannen om dit beroofde gezin een nieuw begin te geven 

—een jubeljaarervaring—zowel financieel als geestelijk?



                        

 

Les 3 
12-18 juli 

 

SAMENVATTING 
 

De zevende dag van de scheppingsweek—Adam en Eva's eerste volledige dag dat ze 

leefden—was een dag van rust. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt 

had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 

(Genesis 2:2, cursivering toegevoegd). De sabbat is een monument dat God als onze 

grote Schepper eert. De herhaling van het vierde gebod in Deuteronomium 5:15 verbindt 

sabbatviering met Gods werk van verlossing. Om die reden bestemde God de sabbat als 

een gedenkteken van zijn scheppende en verlossingswerk. Zij is niet bedacht om een 

beloning te zijn voor ons eigen werk en gezwoeg door de hele week.  

 

Doelen van de leraar:  
 

 Herinner uw studenten eraan dat God veertig jaar lang een mannawonder 

verrichtte, voordat Mozes Gods wet aan de grenzen van het Beloofde Land 

herhaalde (zie Deuteronomium 4:1, Deuteronomium 5:6–21). Dit wonder omvatte 

niet alleen een dagelijkse voorziening in manna (zondag tot en met vrijdag), maar 

ook een voorziening voor de sabbat die op vrijdag werd gegeven.  

 Merk op dat het vierde gebod Gods volk oproept overeen te stemmen met het 

universele, gelijke voorrecht van sabbatsrust voor alle mensen, slaven en 

vreemdelingen inbegrepen. Gods bevel tot sabbatsrust breidt zich ook tot onze 

huisdieren uit. Ons geloof in het gelijke voorrecht van sabbatsrust voor alle 

mensen en huisdieren moet ook ons denken bepalen, onze houdingen naar 

anderen toe en onze persoonlijke daden op de andere zes dagen van de week.  

 Herinner uw studenten eraan dat zelfs het land onder leiding van het Israëlische 

volk werd toegestaan elke zeven jaar te rusten.  

 Vestig de aandacht van uw studenten op Jezus' houding ten opzichte van genezing 

op de sabbat. Herinner uw studenten eraan dat Jezus' houding ten opzichte van 

genezing ook hun houdingen en daden op de andere zes dagen moet bepalen.  

 

COMMENTAAR 

  

Illustratie 
 

. . . . 

 Het verhaal van het manna illustreert het principe om alleen te nemen wat we nodig 

hebben van onze door God gegeven voedselvoorraad om aan onze noden te voldoen en 

daardoor verspilling te voorkomen. Dit principe zou de manier moeten bepalen, waarop 

we ook aan al onze andere noden voldoen. De Israëlieten hadden aanvankelijk moeite om 

op dit principe te vertrouwen. In plaats van te geloven dat God het wonder de volgende 

dag zou herhalen, hamsterden sommige mensen extra manna dat zij niet nodig hadden en 

ruilden Gods wonder voor maden. Deze les van het manna geeft de essentie weer van een 

bijbelse grondregel die steeds opnieuw in andere contexten in de hele Schrift wordt 

herhaald. Nodig de groep bijvoorbeeld uit Leviticus 19:9, 10 en Marcus 6:34-44 te lezen.  

 



                        

 

Praat over: Wat vraagt de Heer ons, in Leviticus en Marcus, om voor de armen achter te 

laten? Is het voedsel? Geld? Tijd?  

 Hoe beschouwt God hamsteren? (Zie Lucas 12:16-21.)  

 Wat voor extra sabbatprincipes zien we geopenbaard in de voorziening van manna 

voor de sabbat?  

 Hoe leert de afwezigheid van manna op de sabbatdag, en het gebrek aan maden in 

de extra voorziening van manna die voor de sabbat werd verzameld, ons lessen 

over (1) vertrouwen in God en (2) het belang van voorbereiding voor de sabbat?  

 Hoe versterkt Gods mandaat voor zijn volk om op de sabbat van gewone arbeid te 

rusten, het principe van gelijkheid?  

 Wat voor andere bijbelse principes leren de afwezigheid van manna en het gebrek 

aan maden ons? 

 

De Schrift: Schepping en verlossing gaan samen. De Bijbel verbindt Christus' creatieve 

activiteit met zijn verlossende activiteit. Hebreeën 1:1-3 beschrijft Christus als de Ene die 

'het heelal (andere vertalingen: 'de wereld') geschapen heeft' (vgl. Hebreeën 1:2, GNB96). 

Onmiddellijk na deze verklaring vermeldt Paulus Christus als de Ene die 'de reiniging 

van zonden . . . tot stand had gebracht' (Hebreeën 1:3, HSV). Kolossenzen 1:16, 20 toont 

een vergelijkbaar patroon en draagt Christus voor als Schepper en Verlosser. Om dit te 

bekronen noemde Paulus de christen 'een nieuwe schepping' (2 Korintiërs 5:17). 

Verlossing is werkelijk een creatieve handeling. 

 Deuteronomium 5:15 toont verlossing van slavernij als de reden om de sabbat te 

houden. Voor slaven is dat fantastisch nieuws! Zij hoeven niet langer te werken voor hun 

vroegere meesters, en vrijheid maakt voorgoed deel uit van hun leven. Slaven kunnen 

geen dag  werk overslaan, maar vrije mensen kunnen dit. De sabbat houden betekent dat 

iemand zijn/haar vrijdom uitoefent. Op de sabbat betekent vrijheid van werk dus vrijheid 

van slavernij. 

 

Praat over: Hoe oefent u uw vrijheid op de sabbat uit? Wat voor richtlijnen gebruikt u? 

Wat is het verschil tussen principes en regels? Deel in de groep enige principes van 

sabbatviering en enige regels die aan deze principes ontleend kunnen zijn. Deel en 

evalueer enige regels die zijn niet gebaseerd op principes. Hoe doeltreffend en goed zijn 

deze regels? 

 

Illustratie 
 

Ja, de sabbat is een dag van genezing. Zeven van Jezus' wonderen van genezing vinden 

plaats op de sabbat. De schrijvers van de evangeliën doen verslag van deze wonderen als 

een getuigenis van Gods bedoeling voor de sabbat als een moment voor genezing. 

(Zie Matteüs 12:9-15; Marcus 1:21-28; Lucas 4:38, 39; Lucas 13:10-17; Lucas 14:1-6; 

Johannes 5:1-18; Johannes 9:1-41.) Door deze wonderen van genezing zorgt Jezus ervoor 

dat de gedachten van zijn volk over sabbatviering worden bijgeschoold. Zijn heilige dag 

was een dag geworden, die te maken had met de drukkende regels die haar opgelegd 

waren, een dag bedorven door de houding van de uitvinders van regels.  

 Jezus genas ook mensen op andere dagen die niet als sabbatdagen waren vastgelegd. 

De sabbat zet de toon voor het werk dat hij heeft gedaan—en dat hij ons oproept te 

doen—voor de rest van de week. Abraham Joshua Heschel zegt: 'De sabbat is de 

inspireerder, de andere dagen de geïnspireerden.' (Noot: Abraham Joshua Heschel, 



                        

 

The Sabbath: Its Meaning for Modern Man (New York: Harper & Row, 1952), blz. 22. 

De genezende vrede van de sabbat stroomt de nieuwe week in en doordringt onze 

houdingen en onze manier van leven. 

. . . . 

 

Praat over: Hoe beïnvloedt de genezende geur, of aroma, van de sabbat de manier 

waarop we ons elke dag verhouden tot de mensen om ons heen? Lees 2 Korintiërs 2:15 

voor verdere inzichten.  

 

De Schrift: De drie sabbatten 

1. De wekelijkse sabbat: Leviticus 23:3 echoot Exodus 20:8-11. Leviticus 25 laat 

ons zien dat de zorg op de sabbat zich uitstrekt van wekelijkse sabbatten tot 

sabbatsjaren: de jaarsabbat en het jubeljaar. 

 

2. De jaarsabbat volgt het patroon van de wekelijkse cyclus van zes dagen, gevolgd 

door de rustdag van de sabbat, en breidt het patroon uit tot een cyclus van zeven 

jaar. Het land, en niet alleen de pachters, werd mede in de sabbatsrust opgenomen. 

In de jaarsabbat daagt het patroon van de wekelijkse sabbat opnieuw op, want de 

wekelijkse sabbat 'stelt prioriteiten van bij het begin en niet bij de top die 

neerkijkt, waarbij eerst aandacht wordt gegeven aan de zwakste en meest 

kwetsbare leden van de samenleving. Degenen die het meest rust nodig hebben—

de slaaf, de inwonende vreemdeling en het lastdier—worden eruit gelicht en 

worden in het bijzonder vermeld.' (Noot: Sigve K. Tonstad, The Lost Meaning of 

the Seventh Day (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2009), 

blz. 126.) 

 

3. Jubeljaar: Het jubeljaar sluit zich aan bij het sabbatsjaar en voorziet in 

verantwoordelijkheid voor het land en zorg voor de sociaal zwakken. (Les 2 

bestreek deze sabbat.)  

 

Praat over: Hoe succesvol passen we, als Zevende-dags Adventistische christenen, de 

principes van de ideeën van 'drie sabbatten' vandaag op ons leven toe? Is deze vraag 

bedoeld om te suggereren dat we alle drie sabbatten letterlijk in acht moeten nemen? 

Waarom of waarom niet?   

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

God gebiedt ons op de sabbat te rusten van onze wekelijkse arbeid en te stoppen met het 

najagen van onze eigen belangen, financieel of anders, tijdens deze heilige uren. Toch 

vertelt de pen van inspiratie ons dat we, zelfs op de sabbat, we Gods ononderbroken 

blijvende/ondersteunende macht ten behoeve van ons aanschouwen:  

'God zou geen ogenblik Zijn hand kunnen terugtrekken of de mens zou wegkwijnen en 

sterven. En ook de mens heeft een werk te doen op deze dag. Men moet zorgen voor de 

noodzakelijke dingen van het leven, de zieken moeten verzorgd worden, in de noden van 

de behoeftigen moet voorzien worden. Hij zal niet onschuldig gehouden worden die 

nalaat de lijdenden op sabbat te helpen. Gods heilige rustdag is gemaakt voor de mens, en 

werken der barmhartigheid zijn volkomen in harmonie met de opzet daarvan. Het is niet 

Gods verlangen dat Zijn schepselen een uur pijn zullen lijden die verlicht zou kunnen 



                        

 

worden op de sabbat of op enig andere dag.'—Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, 

blz. 166.  

 

 Hoe passen de 'werken der barmhartigheid' die we op de sabbat verrichten, in Jezus' 

onderwijs dat de sabbat er voor de mens is/voor de mens is gemaakt (vgl. Marcus 2:27)? 

Nodig groepsleden uit getuigenissen te delen, waarin zij Jezus' onderwijs in handelen 

hebben omgezet. Misschien hebben uw studenten, tijdens hun ervaringen, mensen in 

nood of in een noodtoestand ontmoet—mensen die zich in het zogenaamde 'os-in-de-put' 

scenario bevonden (Lucas 14:2-5). Hoe hielden uw groepsleden de heiligheid van de 

sabbat in stand, toen zij het leed van anderen op deze heiligste van de dagen probeerden 

te verzachten? 



                        

 

Les 4 
19-26 juli 

 

SAMENVATTING 
 

Muziek is een geheugensteuntje. We leren het alfabet het best door het te zingen. Evenzo 

is een van de beste manieren om de Schrift uit het hoofd te leren om deze op lied te 

zetten. De psalmisten begrepen impliciet deze relatie tussen geheugen en muziek, tussen 

de boodschap die God hen had gegeven en melodie als een middel om die waarheid over 

te brengen.  

 Geen wonder dan dat kreten en smeekbeden om Gods genade/barmhartigheid en zijn 

gerechtigheid in de Psalmen melodisch worden uitgedrukt. In deze goddelijk 

geïnspireerde tekst komen we uitdrukkingen tegen van vurig smachten en verlangen naar 

Gods aanwezigheid. We ontdekken vurige gebeden en oprechte/gewijde liederen van 

vreugde, van boosheid over onrechtvaardigheid, van lof, berouw, vertrouwen en zelfs van 

gelovigen die met wanhoop worstelen. Deze gebeden en liederen worden in prachtige en 

geïnspireerde bewoordingen uitgedrukt.  

 Evenzo ontdekken we in het boek Spreuken vergelijkbare thema's en aansporingen om 

van Gods gerechtigheid en genade/barmhartigheid afhankelijk te zijn. Door middel van 

figuurlijke spreuken en aforismen confronteert de pracht van Gods 

onbegrensde/oneindige wijsheid ons. In deze ontmoeting werpt God voor zijn volk licht 

op goddelijke instructies om medelijden te tonen aan de uitgeslotenen, onderdrukten en 

gemarginaliseerden.   

 Deze les brengt liederen van hoop naar voren voor degenen die onderdrukt worden en 

genade/barmhartigheid en rechtvaardigheid nodig hebben. 

 

Doelen van de leraar: 

 

 Daag groepsleden uit Gods liefde voor medelijden te erkennen en zijn opzettelijk 

oordeel ten gunste van degenen die lijden.  

 Nodig studenten uit naar de smekende lyrische gedichten van de stemlozen in 

Psalmen 82 te luisteren, die om Gods tussenkomst voor hen roepen, omdat aardse 

gerechtshoven hebben nagelaten aan hun geroep gehoor te geven. 

 Praat over de principes van rechtvaardig leiderschap, waarnaar koning David 

plechtig beloofde te zullen leven. 

 Spoor uw studenten aan deze principes in hun kleinere, meer persoonlijke 

invloedssfeer ten uitvoer te brengen.  

 Verzeker groepsleden ervan dat God de onderdrukten en de minder bevoorrechten 

zal dragen en bevrijden.  

 Benadruk het punt dat God ons oproept partners bij zijn pogingen te zijn.  

 Streef ernaar dat groepsleden de stap zetten om op God te gaan lijken.  

 Ten slotte: terwijl we de reis maken naar het begrijpen van de thema's van 

gerechtigheid en genade/barmhartigheid, probeer uw groep de vragen te laten 

beantwoorden: waarom bestaan wij en de kerk? 

 

COMMENTAAR 
 

De Schrift: Koning David was de enige persoon die God beschreef als 'een man naar 



                        

 

mijn hart' (Handelingen 13:22). Toch was David niet zonder zonde. David pleegde 

overspel met Batseba, waarbij hij buitengewoon tegen haar zondigde, regelde daarna dat 

Uria, haar man, gedood zou worden. Als reactie hierop benaderde de profeet Natan de 

koning met een overtuigend verhaal van de rijke man die het enige lam van een arme man 

nam.  

 Davids oordeel/vonnis in 2 Samuel 12:5, 6 over Natans gelijkenis was dat de man zou 

moeten sterven en viervoudig herstellen wat hij door moord had afgeperst. Toen David 

werd geconfronteerd met het feit dat hij de afperser was, zoch hij geen uitvlucht. Zijn 

antwoord was eenvoudig en oprecht: 'Ik heb gezondigd tegen de HEER' 

(2 Samuël 12:13). 

 David had diep berouw. Als gevolg hiervan betuigde God hem een even diepe genade, 

want David zelf hoefde niet te sterven voor zijn eigen zonde en God stond hem toe verder 

over Israël te regeren. De genade die God David betuigde, nam echter niet de terugslagen 

weg, die de dood van vier van zijn zoons omvatten. 

(Noot: #1 Babyzoon (2 Samuël 12:13-19), stierf zeven dagen na zijn geboorte; #2 Amnon 

(2 Samuël 13:28, 29), vermoord op bevel van zijn halfbroer Absalom; #3 Absalom (2 

Samuël 18:9-15), gedood door Joab; #4 Adonia (1 Koningen 2:19-25), geëxecuteerd op 

Salomo's orders.) 

 In de nasleep van zijn val en het berouw dat hierop volgde, schreef David Psalmen 51, 

een van zijn meest ontroerende gedichten. Het drukt zijn volledige wroeging en berouw 

uit. David vroeg God hem te vergeven en hem genade te betuigen: 'Wees mij genadig, o 

God! naar Uw goedertierenheid; . . . Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is 

steeds voor mij' (Psalmen 51:3-5, SV). 

 

Bespreek met uw groep: Waarom zou God koning David zoveel genade tonen en toch 

toelaten dat de vreselijke gevolgen van zijn zonden gebeurden? Hoe staan genade en 

gerechtigheid met elkaar in verband? 

 

De Schrift & Illustratie 
 

'… bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep (andere vertalingen: 'hand') van 

wie kwaad wil (HSV: 'de goddelozen'). . . . Verhef u, God, spreek recht op aarde' 

(HSV: oordeel de aarde)' (Psalmen 82:4, 8).  

 De Psalmen onthullen dat mensen zich inspannen om wijs te worden uit 

onrechtvaardigheid en onrechtvaardigheid in de wereld (zie bijvoorbeeld Psalmen 73). 

Talrijke, continue en zinloze tragedies overal ter wereld brengen mensen ertoe vragen te 

stellen zoals: Waarom lijden onschuldige mensen door slechte mensen? Waarom 

voorkomt God niet dat het geweld plaatsvindt? Wanneer zullen de onderdrukking en het 

geweld, die alleen maar in intensiteit en frequentie lijken toe te nemen, ooit eindigen? 

. . . .  

 

 Nodig groepsleden uit Psalmen 73:2-16 en Psalmen 82 hardop te lezen. Wat leren deze 

Psalmen ons over de wrede realiteit van menselijke onderdrukking en onrechtvaardigheid 

in deze wereld?  

 Eindig uw discussie door de rest van Psalmen 73 te lezen. In vers 17 zegt de psalmist 

dat hij niet begreep waarom degenen die kwaad deden (andere vertalingen: 'de 

goddelozen') … succes hadden toen … 'tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun 

einde voor ogen bracht' (Psalmen 73:17). Hoe helpt de heiligdomsleer, haar onderwijs 



                        

 

van een oordeel waarin we het verslag van ons leven onder ogen moeten zien, dit leven, 

zijn onrechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, in het juiste perspectief te stellen? Lees 

ook 1 Korintiërs 4:5 en 2 Tessalonicenzen 1:3-10. Hoe helpen deze verzen u, samen met 

Psalmen 73, u uw vragen over de rechtvaardigheid van God en de onrechtvaardigheid in 

deze wereld? (voor verdere studie: lees Habakuk.) 

 

Illustratie 
 

Psalmen 146:7-9 beschrijft de daden van onze God. Als zijn volk worden we uitgenodigd 

ons bij hem in zijn werk aan te sluiten.  

 Denk, in het licht van deze psalm, na over het volgende: een plaatselijke predikant 

hield elk jaar een retraite voor kerkleiders. Tijdens de meest recente retraite worstelden 

zij met twee vragen: 

1. Waar is God actief in onze gemeenschap? 

2. Waar, en hoe, wil God dat we ons bij hem aansluiten? 

Als uw groep groot genoeg is, verdeel deze in kleinere groepen om te reageren op 

de twee vragen van de predikant. Hoe kan uw groep zich bij God aansluiten in wat hij al 

in uw gemeenschap doet door middel van andere mensen en organisaties? Maak op een 

bord, indien beschikbaar, een lijst van de goede dingen die in uw kerkgemeenschap 

gebeuren. Vraag uw groep hoe hun gemeente zich kan aansluiten bij de goede dingen die 

al gebeuren en deze kan ondersteunen. Begin plannen neer te leggen. Als u niet weet wat  

in uw gemeenschap bekend wordt, maak afspraken om leiders in de gemeenschap te 

bezoeken. Stel hen vragen over wat er gebeurt en hoe uw gemeente kan helpen.   

 

Illustratie 
 
. . . .

 

 

Bespreek met uw groep: Als een leider verdwaald is, hoe kunnen volgelingen op het 

juiste spoor blijven? In de nasleep van zijn zonde tegenover Batseba, hoe bleef koning 

David op het juiste spoor, terwijl hij met gerechtigheid en barmhartigheid/genade 

regeerde? Herhaal Psalmen 101 met uw groep.  

 

De Schrift: Geput uit Johannes Stott, een pleitbezorger voor rechtvaardigheid en 

genade/barmhartigheid etaleert een schildering van de armen, zoals ontdekt in het boek 

Spreuken. De schildering van de armen is gebaseerd op drie verzen in Spreuken: 

Spreuken 14:31, Spreuken 29:7, en Spreuken 31:8. Wijs, indien mogelijk, een paar dagen 

vooraf verschillende groepsleden aan voor een van deze drie passages; vraag enige 

aantekeningen voor te bereiden over wat dit vers voor hen betekent. Nodig hen uit hun 

aantekeningen met de rest van de groep te delen.   

1. Spreuken 14:31—'Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper 

(andere vertalingen: 'Maker'), wie zich over een arme ontfermt, eert hem.' 

Onze houding met betrekking tot de armen wordt weerspiegeld in onze houding met 

betrekking tot God. Onze houding met betrekking tot God, op haar beurt, wordt 

weerspiegeld in onze houding ten opzichte van de armen. De armen hebben door God 

gegeven waardigheid, en zijn van onschatbare waarde. Neem een papieren bankbiljet dat 

versleten is en laat het de groep zien. Vraag hen: 'Hoeveel is het versleten biljet waard? Is 

het minder waard, omdat het gekreukeld en vervaagd is?' 



                        

 

2. Spreuken 29:7—'Als je rechtvaardig [goed] bent, erken je [geef je om] het recht 

van de zwakken, een slecht mens heeft daar geen oog voor' (GNB96). / 'Een 

rechtvaardige [goede] erkent [geeft om] de rechten van de armen, een goddeloze 

is daar blind voor' (NBV). / 'Een rechtvaardige [goede] neemt kennis van [geeft 

om] de rechtszaak van de armen, maar een goddeloze heeft geen enkel inzicht 

(Letterlijk: 'begrijpt kennis niet')' (HSV). 

Lees dit vers samen, waarbij eerst de nadruk wordt gelegd op een rechtvaardige 

[goede], daarna op erkennen/kennis nemen van [geven om] en daarna op 

recht/rechtszaak. Praat erover hoe elk naar voren gebracht woord er in actie uitziet. Hoe 

maakt dit vers duidelijk wat het betekent om rechtvaardig of slecht/goddeloos te zijn?  

 Lees 2 Korintiërs 8:13, 14 in de groep. Merk op: 'evenwicht' (andere vertalingen: 

'gelijkheid/billijkheid') komt twee keer voor. Het Griekse woord isoteis wordt hier voor 

gelijkheid gebruikt en kan eerlijkheid of gerechtigheid betekenen—die, op haar beurt, 

voor alle mensen moet gelden. Laat een afbeelding van de weegschaal van de 

gerechtigheid zien om het idee te illustreren: gelijkheid = gerechtigheid. 

 

3. Spreuken 31:8 (NBV)— 'Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht 

van de vertrapten.' De Statenvertaling geeft het laatste deel van dit vers 

aangrijpend weer als: 'voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden.' 

Deze verzen schilderen duidelijk het derde hoofdkenmerk van de bijbelse schildering 

van de armen: De armen zijn machteloos en stemloos. Hoe kunnen wij, en onze kerk, 

spreken voor de machtelozen en stemlozen? Wat voor plaats heeft voorspraak ten 

behoeve van de armen en onderdrukten in de opdracht van de kerk? Merk op hoe de 

heilige Geest en Jezus de rol van Pleitbezorger spelen ten behoeve van de machteloze 

mensheid. (Noot vertaler: Advocate=pleitbezorger, Johannes 14:16/26 (andere 

vertalingen: 'Trooster'), GNB96: 'zal bijstaan') Zie Johannes 14:26 en 1 Johannes 2:1. 

Het Griekse woord paráklētos in Johannes 14:26 wordt soms vertaald met 

Advocaat/Pleitbezorger, Trooster of Helper. Voorspraak is een eigenschap van God en 

zijn kerk zou zijn karakter moeten weerspiegelen.  

(Noot vertaler: 1 Johannes 2:1 – GNB96: 'iemand die voor ons pleit'. (H)SV: 'Voorspraak' 

- Ook te vertalen als advocaat, pleitbezorger, verdediger; zie ook Johannes. 14:16. 

NBG: 'voorspraak') 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Terwijl u naar het toepassingsgedeelte gaat van de studie van de les van uw groep, zijn 

hier twee verhalen om te delen en toe te passen: 

 

1. Dietrich Bonhoeffer was een moedige verdediger van rechtvaardigheid en 

genade/barmhartigheid en werd als gevolg hiervan gevangen genomen. Hij schreef uit 

de gevangenis: 'Hier en daar vluchten mensen van publieke onenigheid in het 

heiligdom van besloten deugdzaamheid. Iedereen die dit doet, moet echter zijn mond 

houden en zijn ogen sluiten voor de onrechtvaardigheid om hem heen.' (Noot: 

Dietrich Bonhoeffer, Letters en Papers from Prison: The Enlarged Edition (New 

York: Touchstone, 1997), blz. 5.) 

 

Vraag uw groep: Wat betekent bovengenoemde verklaring door Dietrich Bonhoeffer 

voor u? Wat voor implicaties heeft deze voor het leven als een adventistische christen 



                        

 

waarin onrechtvaardigheid en een gebrek aan barmhartigheid voorkomen?  

 

2. Alex en verschillende mannen in zijn kerk brachten om beurten de nacht door in een 

daklozenopvang. Daar ontmoette Alex Greg. Greg was net vrijgelaten uit de 

gevangenis en zei: 'Vergeef me als ik niet veel glimlach; ik mis een tand door een 

gevecht in de gevangenis.' De Heilige Geest gaf Alex een duwtje in de rug om iets 

met Gregs glimlach te doen. Alex vertelde Gregs verhaal aan zijn sabbatschoolgroep 

en aan een medelevende tandarts in de gemeente. Door de gulheid van de groep en 

van de tandarts werd Gregs probleem opgelost. Greg zei huilend: 'Ik wil mijn nieuwe 

uiterlijk niet verknoeien, dus gebruik ik geen tabak meer.' Toen voegde hij toe aan 

zijn vriend: 'Kijk Alex! Ik heb mijn glimlach terug.' Alex concludeerde dat er een 

relatie is tussen sabbatschool en medelijden. Hoe kan uw groep ervoor zorgen dat een 

verhaal als dat zal gebeuren? 



                        

 

Les 5 
27 juli-2 augustus 

 

SAMENVATTING 
 

Oudtestamentische profeten zagen zichzelf vaak als wachters op de muren van Sion. Zij 

waakten over het welzijn van Gods volk en probeerden hen voor gevaar van buiten en 

binnen te waarschuwen. Zij werden door God geroepen om om gerechtigheid te roepen 

en Gods oordelen aan te kondigen. Deze plicht was een serieuze zaak voor profeten als 

Ezechiël, wiens orders om aan te rukken zeer duidelijk waren: 'Mensenkind! Ik heb u tot 

een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en 

hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood 

sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn 

goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal 

in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij 

den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen 

weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd' 

(Ezechiël 3:17-19, SV). 

 In deze les worden we ons bewust van Gods vasthoudendheid om zijn volk tot 

gerechtigheid op te roepen. De les opent onze ogen voor sociale en geestelijke 

hervormingen die worden bepleit door verschillende profeten, zoals: (1) de schaapherder-

profeet Amos die zijn volk tot recht en rechtvaardigheid oproept, (2) Micha wiens 

boodschap aan Achaz wordt gegeven in een tijd waarin het koninkrijk een dieptepunt in 

gerechtigheid bereikt, (3) Ezechiël die de bannelingen in Babel toespreekt en (4) Jesaja 

die Gods volk oproept om de Messiaanse hoop op een rechtvaardige natie voor te leven. 

Waar zijn de stemmen die vandaag om gerechtigheid en genade roepen?  

 

Doel van de leraar:  

 

Daag uw groep uit zich aan te sluiten bij de stemmen die vandaag nog steeds, in de 

traditie van de oudtestamentische profeten, om gerechtigheid roepen. 

  

COMMENTAAR 
 

Illustratie 
 

Er is zelden behoefte geweest aan pleitbezorgers voor gerechtigheid als er was in de tijd 

van de Amerikaanse slavernij en de nasleep van de Burgeroorlog in Amerika. Het 

adventisme kreeg haar kans te laten zien of het zich opgewassen zou tonen tegen de 

uitdagingen van die tijd en dienstwerk aan hun zwarte broeders en zusters serieus zou 

beginnen te nemen. Delbert Baker deelt hierover, in zijn reeks In Search of Roots: 

Adventist African Americans, een keerpunt in de adventistische geschiedenis: 

 

'Het beslissende keerpunt in de geschiedenis van het zwarte werk van de kerk was het 

jaar 1892, toen Ellen White een historische boodschap voordroeg: 'Our Duty to the 

Colored People'. Deze werd uitgesproken voor de afgevaardigden van de 

negenentwintigste zitting van de Generale Conferentie, die werd gehouden in Battle 

Creek, Michigan. Ellen White stond erop dat, na jaren van verzuim, de kerk haar zorg 



                        

 

voor het zwarte ras niet verder zou negeren zonder Gods groeiende misnoegen in de hand 

te werken. Zich volledig bewust van de confronterende inhoud van haar boodschap gaf ze 

toe: 'Ik weet dat wat ik nu uitspreek me in conflict zal brengen. Dit begeer ik niet, 

aangezien het conflict de laatste jaren heeft geleken continu te zijn; maar het is niet mijn 

bedoeling als een lafaard te leven of als een lafaard te sterven en mijn werk onafgemaakt 

achter te laten. Ik moet in de voetstappen van mijn Meester volgen.' 

 

Praat over: Het is interessant dat Ellen White lafheid en bij implicatie, moed, als een 

dynamiek van bijbelse rechtvaardigheid erkent. Wat voor bijbelse 

rechtvaardigheidskwesties vereisen vandaag 'moed' in uw plaatselijke context? 

 

De Schrift: De Bijbel is op 'anderen' georiënteerd. Dit principe kan worden gezien in het 

werk dat door de bijbelse profeten werd gedaan. De profeten waren pleitbezorgers. Zij 

werden niet volledig in beslag genomen door het bepleiten van hun eigen zaken. In plaats 

hiervan pleitten, overtuigden, baden en protesteerden zij namens anderen. Zij spraken ten 

behoeve van degenen die geen stem hadden of die werden onderdrukt toen zij terecht 

protesteerden. Voorspraak wil het welzijn en de levenskwaliteit van de mensen vergroten.    

 Soms vermijden kerkleden betrokkenheid bij protest en voorspraak, uit angst om als te 

politiek te worden beschouwd. Lees Jeremia 22:1-3, 13-17. Jeremia, nog een andere 

voorspraakprofeet, bemiddelde ten behoeve van de onderdrukten vóór de regeringsleiders 

uit zijn tijd. Lees vervolgens het citaat door Jan Paulsen en praat over de implicaties 

ervan. 

 'Er is een enorm groot verschil tussen het zoeken van een stem in het publieke debat 

en het streven om politieke macht uit te oefenen. Als kerk—en individuën—hebben we 

niet alleen het recht, maar ook de plicht, een morele stem in de samenleving te zijn; om 

duidelijk en welsprekend te spreken over dat wat onze waarden raakt. Mensenrechten, 

godsdienstvrijheid, volksgezondheid, armoede en onrechtvaardigheid—deze zijn enige 

van de gebieden waarin we een door God gegeven verantwoordelijkheid hebben om te 

pleiten voor degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken.' (Noot: Jan Paulsen, 'Serving 

onze World, Serving our Lord',' Adventist World, NAD Edition (Mei 2007), blz. 9, 10.) 

 

De Schrift: Nodig groepsleden uit deze extra verzen uit Amos, Micha, Ezechiël en Jesaja 

om beurten te lezen. Hoe zijn de passages met voorspraak verbonden? Ideeën voor 

toelichting door de leraar staan tussen haakjes.  

 

1. Amos 5:21-24. (Al heeft God de godsdienstige feesten en rituelen geschapen, 

waarnaar in deze verzen uit Amos wordt verwezen, God is nog meer 

geïnteresseerd in hoe we de mensen om ons heen behandelen, die hij naar zijn 

beeld heeft geschapen. Wat heeft God daarentegen lief en waar schept hij behagen 

in? (Zie Jesaja 61:8, Jeremia 9:24) 

 

2. Micha 6:1-5. (In deze verzen bepleit de profeet de zaak van de Heer, als zijn 

pleitbezorger, in het decor van een rechtbank vóór de heuvels en bergen, die als 

getuigen dienden [Micha 6:1, 2]. Toen God zijn morale wet gaf [Exodus 20], 

waren de heuvels en bergen ook aanwezig. In Micha 6:6, 7 lezen we Micha's 

retorische vragen namens het volk. Vind een antwoord op deze retorische vragen 

in 1 Samuel 15:22. Lees daarna Micha 6:8, een punt dat Gods volk heeft gemist. 

Hun geestelijke blindheid bracht hen ertoe alles aan God te offeren, behalve het 



                        

 

ene wat hij werkelijk wilde—toewijding vanuit het hart dat zich vertaalde in 

rechtvaardig gedrag [Zie Deuteronomium 10:12-19 en Matteüs 22:37-39]. Voor 

meer inzichten in het probleem met de voorrang geven aan oppervlakkige 

religiositeit boven ware geestelijke toewijding: zie De Wens der Eeuwen, 

blz. 310.) 

 

3. Ezechiël 16:49-52. (Vergeleken met Juda leken de steden Sodom en Samaria 

onschuldiger. Gewoonlijk zijn we meer bezorgd over zonden die worden begaan. 

Matteüs 25:41-46 maakt duidelijk dat zonden waarbij eenvoudige daden van 

liefde worden verzuimd, in het laatste oordeel niet gunstig uitvallen. 'Als iemand 

dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde' [Jakobus 4:17].)  

(Noot: Zie Francis D. Nichol, ed., The Seventh-day Adventist Bible Commentary 

(Washington, D.C.: Review en Herald Publishing Association, 1977), vol. 4, 

blz. 631, 632.) 

 

4. Jesaja 59:2-4, 8, 9, 14-16. (God zegt dat de ongerechtigheden en zonden van zijn 

volk hen van hem hebben gescheiden. Hun zonde omvatte een tekort aan 

rechtvaardigheid in hun land, zoals onderdrukking van de armen. God was 

ontsteld dat niet één mens zijn zijde koos (NBV) ( omdat niemand tussenbeide 

trad (NBG) / omdat er geen voorbidder was (SV) ) en aangaande deze zonde 

sprak [Jesaja 59:16]. Zonde is overtreding van Gods wet van liefde en 

gerechtigheid [1 Johannes 3:4].) 

 

Praat over: Op wat voor specifieke manieren kunnen we ons aansluiten bij de profeten 

en onze kerk van harte en holistisch helpen haar opdracht te vervullen, waarvan een deel 

voorspraak voor de armen omvat (Jesaja 59:16)?  

 

De Schrift: De Micha 6:8 principes nemen ons, meer dan louter de vormen van 

aanbidding (brandoffers, etc.), mee naar drie principes die het hart vormen van 'wat goed 

is': (1) 'recht te doen', (2) 'trouw (andere vertalingen: 'goedertierenheid/weldadigheid') te 

betrachten' (andere vertalingen: 'lief te hebben') en (3) 'nederig de weg te gaan van je 

God' (andere vertalingen: 'ootmoedig te wandelen met uw God'). De eerste twee principes 

gaan over horizontale mens-tot-mens relatie en het derde gaat over de verticale mens-tot-

God relatie. (Noot: Andrews studie Bible (Berrien Springs, MI: Andrews University 

Press, 2010), blz. 1188.) Nederig wandelen met onze God zal onze horizontale mens-tot-

mens relaties verbeteren, want hij zal ons helpen zijn rechtvaardige en genadige karakter 

aan de mensen te weerspiegelen. 

 

. . . . 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Keer op keer klinkt Ellen G. White's profetische stem duidelijk over het onderwerp 

rechtvaardigheid. Lees dit citaat voor in de groep: 'Velen betreuren de misstanden 

waarvan zij weten dat die bestaan, maar beschouwen zichzelf wat dat betreft als vrij van 

alle verantwoordelijkheid. Dit kan niet zo zijn. Elk individu oefent een invloed in de 

samenleving uit.'—The Advent and Sabbat Review and Herald, 15 oktober 1914. 

 Praat over enige realistische en opzettelijke stappen die elk groepslid kan nemen om 



                        

 

Gods roeping voor hen te vervullen om proactief te zijn en 'een invloed in de 

samenleving uit te oefenen'.  

 In de geschiedenis van de Adventkerk heeft er altijd een nadruk op de eschatologische 

rol van de profeet gelegen. Tegelijkertijd openbaart de Schrift een andere belangrijke 

dimensie van het dienstwerk van de profeten en, in het verlengde hiervan, van de kerk: 

het terugroepen door God van zijn volk tot zijn sociaal-economische en ethische 

principes. Jezus weidt in Matteüs 5:7-48 verder over deze principes uit, die ook zijn 

samengevat in Matteüs 22:35-40 en Lucas 10:27. 

 

Bespreek met uw groep: Hoe kunnen we de belangrijke rol van verkondiging over 

toekomstige gebeurtenissen vóór de Wederkomst van Jezus in evenwicht brengen met het 

terugroepen van mensen tot door God gegeven principes om de behoeftigen te helpen, 

gebaseerd op de wet en  profeten en vorm gegeven door het leven en dienstwerk van de 

grootste Profeet van allemaal—Jezus Christus? Niet alleen dat, hoe kunnen we deze 

principes tot uiting laten komen in ons bestaan als kerk? Nodig groepsleden uit te delen 

hoe zij persoonlijk dit belangrijke, en soms onderbenadrukte, deel van het 'eeuwige 

evangelie' duidelijk tonen en voorleven, samen met het verkondigen van het goede 

nieuws van Jezus' Wederkomst. 



                        

 

Les 6 
3-9 augustus 

 

SAMENVATTING 
 

Het zou vanzelfsprekend zijn dat degenen die een God van recht, gerechtigheid en 

barmhartigheid aanbidden, deze goede eigenschappen in praktijk zouden brengen. Dat is 

echter niet altijd het geval met Gods volk. Ware aanbidding zou niet onverenigbaar 

moeten zijn met het karakter van de Ene die wordt aanbeden. 

 In deze les merken we op dat wanneer Gods volk zich op de aanbidding van afgoden 

richtte, hun zorg voor anderen kwijt was. We worden aangemoedigd serieus na te denken 

over het feit dat aanbidding van de HEER een verbondsrelatie omvat, waarin hij werkt 

door zijn volgelingen zijn waarden te openbaren, onder andere barmhartigheid en 

onbaatzuchtige dienst voor de onderdrukten. We worden eraan herinnerd dat religieus 

offeren en religieuze routine, evenals harteloze en betekenisloze offergaven, geen 

vervanging worden voor barmhartigheid en rechtvaardigheid ten opzichte van degenen 

die minder fortuinlijk zijn. Bovendien leren we, bij het bestuderen van de boodschap in 

Jesaja 58, dat God het ware vasten definieert als onbaatzuchtige dienst 'om de ketenen 

van ongerechtigheid los te maken', de hongerige te voeden, onderdak te bieden aan 

thuislozen en iemand te kleden die naakt rondloopt. 

Hij zal niet luisteren naar gebeden / gebeden ((ver)horen) die voortkomen uit zelfzuchtige 

aanbidding. Hij zal niet goedkeuren dat zijn volk zelfzuchtige aanbidding de sabbat in 

sleept. Naar zijn voorbeeld kijkend worden we ons bewust van Jezus' uiterste 

bezorgdheid dat de aanbidding van zijn volgelingen een passie tot gevolg zal hebben om 

aan de noden van anderen te beantwoorden.  

 

Doel van de leraar: 
 

Onderzoek met uw groep de betekenis van 'aanbiddingsintegriteit', wat ingeeft dat ons 

leven moet passen bij datgene wat we weten om trouw te zijn aan God. We moeten dus 

aanbidden in geest en in waarheid.  

  

COMMENTAAR 
 

Illustratie 
 

. . . . Hoe beantwoordt Jezus, in het verhaal van de goede Samaritaan, de vraag: 'Wie is 

mijn naaste' (Lucas 10:25-37)? Er is gezegd dat onze naaste iedereen binnen onze kring 

is, die onze hulp nodig heeft. Wat kan uw gemeente doen om aan de noden van de 

mensen in uw omgeving te beantwoorden? Hoe helpt het vervullen van de noden van 

anderen onze aanbiddingservaring met onze Schepper te verdiepen?  

 

De Schrift 
  

In Pursuing the Passion of Jesus legt Dwight Nelson uit dat Jesaja 58 twee 

boekensteunen heeft: de Verzoendag (oordeel/reiniging van het heiligdom) aan het begin 

van het hoofdstuk (Jesaja 58:1) en de sabbat aan het einde van het hoofdstuk 

(Jesaja 58:13, 14). (Noot: Dwight K. Nelson, Pursuing the Passion of Jesus (Nampa, ID: 



                        

 

Pacific Press Publishing Association, 2005), blz. 18, 19.) 

 De Dag van het Bazuingeschal markeerde het begin van tien dagen van wijding en 

berouw vóór de Verzoendag. Er werden (rams)hoorns (andere vertalingen: 'bazuinen') 

geschald op de eerste dag van  de zevende maand, als voorbereiding op de Verzoendag op 

de tiende dag van de zevende maand. (Zie Leviticus 23:23-27.) 

 'Mijn volk' (Gods volk) in oudtestamentische tijden en vandaag omarmt het oordeel en 

de reiniging van het heiligdom. 

 De tweede boekensteun, de sabbat, is een andere geloofsovertuiging waar Gods volk 

aanspraak op maakt. (Noot: Ibid.) Gods klacht gaat niet over de verwaarlozing door zijn 

volk van één van deze belangrijke overtuigingen—de sabbat of de Verzoendag. In plaats 

hiervan maakt hij krachtig bezwaar tegen hun schaamteloze verwaarlozing van wat 

tussen de twee boekensteunen in komt—waar 'vasten' oftewel barmhartigheid tonen aan 

de armen en onderdrukten.  

 Terwijl Jesaja de kenmerken van het ware vasten etaleert, vatten twee woorden de 

kwesties samen, waarover in Jesaja 58 verslag wordt uitgebracht: Orthodoxie en 

Orthopraxie. Deze termen kunnen als volgt worden gedefinieerd:  

 'Orthodoxie' [Grieks: orthos—recht/juist en doxa—mening]  

Dus: ‘recht/juist-thinking’ of ‘recht/juist-believing’ 

 'Orthopraxie' [Grieks: orthos—recht/juist en praxis—daden] aldus: 'recht/juist 

handelen' of 'zich recht/juist gedragen'. (Noot: Nelson, blz. 20.) 

 Een andere manier om orthodoxie te definiëren is de waarheid weten, en orthopraxie is 

de waarheid demonstreren (voorleven, in praktijk brengen). Praat over deze verklaring: 

'De passie van orthodoxie moet gepaard gaan met het medelijden van orthopraxie.' 

(Noot: Nelson, blz. 29.) Praat daarna over: Waar worden orthodoxie en orthopraxie 

getoond, of niet getoond, in Jesaja 58?  

 Lees nu de eindtijdgelijkenis in Matteüs 25, gevolgd door dit commentaar op het 

verhaal uit De Wens der Eeuwen: 

'Op deze wijze schilderde Christus op de Olijfberg Zijn discipelen het toneel van de 

grote oordeelsdag. En Hij wees erop, dat de beslissing ervan afhangt van één punt. 

Wanneer de volken voor Hem vergaderd zijn, zullen er slechts twee groepen zijn, en 

hun eeuwige bestemming zal worden bepaald door wat ze hebben gedaan of hebben 

nagelaten te doen voor Hem in de persoon van de armen en noodlijdenden.'— 

Ellen G. White, blz. 558, cursivering toegevoegd.  

Hoe staan geloven en het in de praktijk brengen van de juiste leerstellingen in verband 

met het laatste oordeel in Matteüs 25?  

  

De Schrift en Illustratie 
 

Lees Johannes 2:12-16, Matteüs 21:12-17, en Jesaja 56:7. In Jezus' tijd was de centrale 

plaats van de aanbidding voor Gods volk een plaats van onrechtvaardigheid geworden.  

 We kunnen onze kerkgebouwen en onze aanbiddingsdiensten op sabbat in onze kerken 

gebruiken om voor alle mensen een atmosfeer van hoop en hulp aan te moedigen. 

 Praat er met uw groep over hoe uw aanbiddingsdienst hoop en medelijden kan 

bevorderen. Vraag uw groepsleden, in de laatste vijftien minuten tijd die de groep heeft, 

een begin te maken met het plannen van een aanbiddingsdienst als steekproef, die 

bijbelse barmhartigheid aanmoedigt en hulp voor de armen en de onderdrukten. 

Hieronder staan enige ideeën om ze mee te laten beginnen:  

 Denk aan de onderdrukten in uw gebeden. 



                        

 

 Lees de Schrift die zich focust op bijbelse barmhartigheid en rechtvaardigheid. Er 

zijn meer dan tweeduizend verzen waaruit ze kunnen kiezen. 

 Plan een aanbiddingsdienst met een barmhartigheid-en-rechtvaardigheid thema; 

laat een belangrijke plaats innemen wat uw gemeente doet om aan de noden in de 

gemeenschap tegemoet te komen. 

 Zelfs het moment van de collecte kan op barmhartigheid en hulp zijn gericht. 

Zamel speciale offergaven in voor een specifieke sociale nood die op een of ander 

moment in uw dienst onder de aandacht wordt gebracht. 

 Analyseer de aanbiddingspraktijken van uw gemeente. Zijn zij rechtvaardig? Zijn 

zij betekenisvol voor de armen? Voor de onaanzienlijken? Voor alle rassen? Voor 

jonge kinderen en de ouderen? Voor bezoekers die van de straat komen? Zijn 

andere culturen en talen mede opgenomen? Is er gebarentaal/ondertiteling voor de 

doven? Hellingen voor rolstoelen? Hoe klinkt de preek voor de daklozen, voor de 

mishandelden/misbruikten, de zieken en zwakken, voor kinderen of voor iemand 

met AIDS? 

 Praat daarna met uw gemeenteleiders over manieren om regelmatig bijbelse 

barmhartigheid in de aanbiddingsdiensten van uw gemeente op te nemen. 

 

Evalueer uw gemeente. Is deze een plek van genezing of van onderdrukking? Hoezo? 

Wat kan er worden gedaan?  

 

. . . . 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN  
 

Een kerk heeft een bord bij de uitgang van haar parkeerterrein geplaatst. Terwijl de 

aanbidders het kerkterrein verlaten, de gemeenschap rondom de kerk in, passeren zij dit 

bord dat luidt: 'Dienstingang'.  

Als onze 'aanbiddingsdienst' op sabbat ware aanbidding 'in geest en in waarheid' is 

(Johannes 4:23, 24), zullen we de plaats van aanbidding verlaten, klaar om God te dienen 

op de manier waarop hij ons in de wereld roept. Ware aanbidding is 'van het hart, in 

plaats van aanbidding die hoofdzakelijk bestaat uit rituele formaliteiten die op een of 

andere bijzondere plaats worden uitgevoerd'. (Noot: Francis D. Nichol, ed., 

The Seventh-day Adventist Bible Commentary, (Washington, D.C.: Review en Herald 

Publishing Association, 1956), vol. 5, blz. 940.) 'In geest en in waarheid' betekent 'in alle 

oprechtheid, met de meest verheven vermogens van het verstand en de emoties, waarbij 

de principes van waarheid op het hart worden toegepast'. (Noot: Ibid.) Als we 

oprecht/werkelijk hebben aanbeden, zullen we niet alleen dichter bij onze God zijn, maar 

dichter bij de voorwerpen van zijn tedere zorg—degenen die arm zijn, noodlijdend zijn 

en lijden. 'Kom dicht tot het grote Hart vol mededogende liefde en laat de stroom van het 

Goddelijke medelijden vloeien in uw hart en van daaruit in de harten van anderen. Laat 

de tederheid en genade die Jezus heeft geopenbaard in Zijn eigen kostbaar leven, voor 

ons een voorbeeld zijn hoe wij onze medemensen moeten behandelen.'—Ellen G. White, 

Uit de Schatkamer der Getuigenissen, deel 2, blz. 269. 

 Lees Amos 5:21-24, Amos 8:4-6, en Jeremia 7:4-7. Deze teksten laten zien dat het 

behoren tot een kerk en kerkbezoek niet genoeg zijn. 

 Stel de volgende vragen: Waar zijn elke sabbat, over het algemeen, uw gedachten 

tijdens en na aanbidding? Waarop is de aandacht en genegenheid van uw gedachten en 



                        

 

hart gericht tijdens de sabbaturen die overblijven? Praat over opzettelijke manieren om 

aanbidding op sabbat de rest van de week in dienstbetoon om te zetten. 



                        

 

Les 7 
10-16 augustus 

 

SAMENVATTING 
 

 In Matteüs 11:1-15 lezen we dat nadat 'Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen 

opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in [de 

steden van Galilea]' (HSV) Toen Johannes de Doper in de gevangenis zat, bezochten zijn 

discipelen hem. Zij vertelden hem over 'het werk van Jezus' (Ellen G. White, De Wens der 

Eeuwen, blz. 174; zie ook Matteüs 11:2) en hoe de mensen naar Hem samenstroomden. 

Maar Johannes' discipelen 'vroegen zich af, waarom deze nieuwe leraar, als Hij de 

Messias was, niets deed om Johannes te bevrijden. . . . Deze vragen misten hun 

uitwerking niet. Twijfel, die anders nooit gerezen zou zijn, werd nu aan Johannes 

opgedrongen.'—De Wens der Eeuwen, blz. 174. 

     Johannes hoopte/verwachtte dat Jezus zou komen om Gods volk te oordelen en te 

bevrijden. Toen Jezus echter niet deed wat Johannes verwachtte, 'raakte Johannes in de 

war en werd verontrust.'—Bladzijde 175. Johannes stuurde twee van zijn discipelen om 

Jezus om opheldering aangaande zijn opdracht te vragen. Johannes' discipelen zeiden tot 

Jezus: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' Jezus 

antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:
5
blinden kunnen weer zien en 

verlamden weer lopen, mensen met huidvraat (andere vertalingen: 'melaatsen') worden 

gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het 

goede nieuws (andere vertalingen: 'Evangelie') bekendgemaakt.' (Matteüs 11:4, 5). 

     Deze les herinnert ons eraan dat, hoewel de meeste mensen, Johannes de Doper 

inbegrepen, de ware aard van Jezus' dienstwerk verkeerd begrepen, de Hebreeuwse 

geschriften hierop hoopten/dit verwachtten. Daarnaast drukte Jezus zijn opdracht voor de 

armen en onderdrukten uit als een vervulling van de profetie in Jesaja 61.  

 

Doelen van de leraar: 
 

 Onderzoek met uw groep een vergelijking van Maria's vreugdevolle lied in Lucas 

1:46-55 met Hanna's lied in 1 Samuel 2:1-10.  

 Onderzoek vervolgens de implicaties van de verklaring van Jezus' opdracht voor 

de verklaring van de opdracht van uw kerk.  

 Vraag: wat is de 'slachtofferhouding'?  

 Praat over: Wat is de rol van het kruis van Christus in het werk dat we voor hem 

doen? 

 Onderzoek met uw groep hoe het kruis het ultieme bewijs van Gods liefde voor de 

mensheid is.   

 

COMMENTAAR 
 

De Schrift: Nadat de engel Maria de geboorte van Jezus had aangekondigd, ging ze op 

bezoek bij haar zwangere nicht Elizabet. Tijdens dat bezoek verheugen Maria, Elizabet en 

haar ongeboren baby zich. Lees Lucas 1:41-44. Maria breekt daarna uit in een lied 

(Lucas 1:46-55). Dit lied staat vol met oudtestamentische ideeën en uitdrukkingen. Het 

onthult Maria's totale overgave aan de wil van God, haar beheersing van de Schrift en 

dankbaarheid voor haar Heiland. Net als het lied van Hanna (1  Samuël 2:1-10) onthult 



                        

 

Maria's lied een God die de onderdrukten rechtvaardigt/rehabiliteert en de hongerigen 

bijstaat. Het geeft blijk van een Messiaans element en laat Maria's nederige besef zien 

van haar eigen verheven rol als iemand die door God is uitgekozen. 

 Lees Hanna's lied in 1 Samuel 2:1-10. Wat voor parallellen ziet u tussen Maria's lied 

en Hanna's lied?  

 

De Schrift: In Lucas 4:14-30 lezen we over de terugkeer van Jezus naar zijn 

geboorteplaats om de verklaring van zijn opdracht aan te kondigen, die in de verzen 18 en 

19 wordt gevonden. Hier haalt Jezus Jesaja 61:1, 2 aan en eindigt zijn lezing net kort voor 

de laatste helft van vers 2 en laat de woorden weg: 'en de dag van de wraak van onze 

God; om alle treurenden te troosten' (HSV). Jezus wil er de nadruk op leggen dat de tijd 

voor een oordeel of wraak nog niet was gekomen (zie Johannes 3:17). In plaats hiervan 

lag Jezus' focus op het herstel van het jubeljaar. Een oprechte toewijding aan het herstel 

van het jubeljaar zou uiteindelijk een verandering van de gemeenschap tot gevolg 

hebben. Merk op wat is beloofd in Jesaja 61:3, 4: De Heer verlangt ernaar 'om over de 

treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, 

vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. . . . Zij 

zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen 

en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op 

geslacht' (NBG). 

 Er is weinig bewijs van Israëls volledige naleving van de mandaten van het jubeljaar. 

In de tijd van Jezus bedachten leiders van het Sanhedrin echter een manier om de 

mandaten op een legale manier te omzeilen, wat Jezus’ verkondiging in Lucas 4:19 van 

het jaar van de gunst van de Heer (het jubeljaar) nog opmerkelijker maakt.  

 

Praat over: Hoe is de verklaring van Jezus' opdracht vergelijkbaar met de verklaring van 

de opdracht van uw kerk? Blik terug op de gebeurtenissen en projecten van het afgelopen 

jaar in uw gemeente en schenk aandacht aan de richting van uw gemeente. 

 

. . . . 

 

De Schrift: Lees Johannes 5:1-15. Jezus maakt een sabbatswandeling bij de 

Schaapspoort dichtbij het bad(water) van Betzata (Andere handschriften lezen: 'Betesda'; 

weer andere handschriften lezen: 'Betsaïda'.) (huis van barmhartigheid/genade) net ten 

noorden van de tempel in Jeruzalem. Hij ziet een man die 38 jaar lang een invalide is 

geweest. Jezus vraagt: 'Wilt u gezond worden?' Schijnbaar zou het antwoord van de 

invalide eenvoudig zijn geweest: 'Ja, ik wil gezond gemaakt worden!' In plaats hiervan 

focust de man zich op de hindernissen: 'Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater 

te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een 

ander vóór mij af' (Johannes 5:7, HSV). 

 Wanneer u met een hindernis wordt confronteerd, focust u zich dan op de hindernis in 

plaats van op de genade die wordt geschonken om deze te overwinnen? Als dit zo is, zult 

u zover komen dat u vermoedt dat waar u bent is waar u zult eindigen. Als u zich focust 

op hindernissen, brengt dit u ertoe u te geloven dat u niet de kracht heeft om iets aan uw 

toestand te doen. Verder zult u geloven dat ieder ander u te snel af wil zijn. U zult 

geloven dat u uw doel niet kunt bereiken, omdat uw moeder u, toen u een kind was, niet 

bevestigde zoveel als ze had moeten doen of omdat uw vader u heeft verlaten of omdat 

uw familie niet in de buurt is om te helpen. U bent misschien niet in staat om controle te 



                        

 

hebben over omstandigheden. Ze doen u misschien lijden. Toch heeft u een keuze in hoe 

u op die omstandigheden reageert. U hoeft uw leven of uw keuzes niet door de 

slachtofferhouding te laten beheersen. Door de slachtofferrol aan te nemen verliezen we 

onze persoonlijkheid, waarbij de verwonden in invaliden worden veranderd. We moeten 

onze ogen van het probleem naar de oplossing wenden. Jezus is proactief in het bieden 

van een kant-en-klare oplossing aan de man: 'Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw 

ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen' 

(Johannes 5:8, 9, HSV).  

  Vragen: Wie is in uw gemeenschap 'invalide' geworden ten gevolge van hun negatieve 

reactie op ongelukkige omstandigheden? Zijn we dit, en zo ja: op wat voor manieren? 

Zijn sommigen of degenen die we dienen, omgeven door een slachtofferhouding? Hoe 

kunnen we hen helpen boven hun situatie uit te stijgen? 

 

De Schrift: De apostel Paulus verklaart: 'Maar ik – ik wil me op niets anders laten 

voorstaan (roemen in/mij beroemen op) dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, 

waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld' (Galaten 6:14). Schenk 

aandacht aan drie aspecten van het kruis in deze passage: (1) het kruis van onze Heer 

Jezus Christus, dat het enige voorwerp is dat onze lof waardig is; (2) de kruisiging van de 

wereld in het hart van de gelovige; en (3) de kruisiging van het eigen ik aan de wereld. 

Wat kunnen deze drie aspecten van het kruis in onze dagelijkse wandeling met God 

betekenen? Hoe beïnvloeden deze aspecten van het sterven aan het eigen ik en de wereld 

alles wat we doen?  

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

'De wereld heeft nu dezelfde behoefte als negentienhonderd jaar geleden - een openbaring 

van Christus. . . . en het is slechts door de genade van Christus, dat het werk van herstel -  

lichamelijk, mentaal en geestelijk - ten uitvoer kan worden gebracht.'—Ellen G. White, 

De Weg tot Gezondheid, blz. 70 (cursivering toegevoegd). 

'. . . het doel van medisch zendingswerk [holistisch dienstwerk] is: mannen en 

vrouwen, die ziek van zonden zijn, te wijzen op de Man van Golgotha.'— blz. 70. 

Nodig uw groep uit alert te zijn op kansen om de mensen die zij dienen, te wijzen op 

'de Man van Golgotha.' Vraag hen manieren te delen, waarop zij dat kunnen doen. Volg 

ze in de komende weken en vraag hen hun succeservaringen met de groep te delen. Om u 

te laten beginnen zijn hier enige ideeën die anderen hebben uitgeprobeerd:  

 

1. Nodig iemand uit voor een studie in een kleine groep, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een geannoteerde Bijbel, specifiek ontworpen met studie in 

kleine groepen in gedachten. Vragen en kwesties die daar naar voren worden 

gebracht, veroorzaken misschien kansen voor u om meer diepgaande 

leerstellige Bijbelstudies aan geïnteresseerde leden te geven. 

 

2. Deel uw persoonlijke getuigenis met iemand van wie u voelt dat God u leidt 

om uw bekeringservaring mee te delen. Zie Handelingen 26:11-27 om te lezen 

hoe Paulus dit deed. Terwijl u zich laat leiden door Paulus' aanpak tegenover 

koning Agrippa, neem mede op in uw getuigenis (1) uw leven vóór Christus, 

(2) hoe u Christus heeft ontmoet en (3) het gevolg van de ontmoeting met 

Christus. Vraag daarna om een reactie. Nodig groepsleden uit in praktijk te 



                        

 

brengen om hun persoonlijke getuigenissen in groepen van twee te delen. 

 

3. Terwijl de Geest leidt, geef een evangeliepresentatie aan iemand die ernaar 

verlangt Jezus te volgen. Neem deze elementen mede op: het zondeprobleem 

(Romeinen 3:23, Jesaja 59:2); de oplossing voor de zonde (Romeinen 6:23); 

persoonlijke aanvaarding of oplossing (Efeziërs 2:8, 9). Nodig daarna de 

persoon uit Christus als zijn of haar persoonlijke Heiland te aanvaarden. Zeg 

een gebed, waarbij u hem of haar uitnodigt elke zin na u als volgt te herhalen: 

'Ik besef dat ik een zondaar ben en verdien te sterven. Ik aanvaard uw 

geschenk van eeuwig leven. Ik wil dat U mijn Heer en Heiland wordt. Dank U 

voor uw geschenk.' (Noot: Het gebed van deze gelovige is ontleend aan Del 

Dunavant, specialist in gemeentegroei.) 



                        

 

Les 8 
17-23 augustus 

 

SAMENVATTING 
 

Terwijl we naar Jezus' dienstwerk op aarde kijken, worden we geraakt door hoe 

onzelfzuchtig hij was in zijn dagelijkse houding naar mensen toe. Hij probeerde relaties 

met anderen te verdiepen, door eerst de nood die zij voelden vast te stellen en te 

ontdekken, en hen er daarna toe te brengen hun grotere noden te erkennen. 'Onze Heer 

Jezus Christus kwam naar deze wereld als de onvermoeide dienaar van 's mensen noden. . 

. . Het was Zijn zending om de mens volledig herstel te brengen; Hij kwam om hem 

gezondheid, vrede en volmaaktheid van karakter te geven.'—Ellen G. White, De Weg tot 

Gezondheid, blz. 1. 

 

Doelen van de leraar: 
 

 Onderzoek met uw groep basisprincipes en inzichten die in de Bergrede (Matteüs 

5-7) worden ontdekt, inclusief de zegeningen en houdingen (de zaligsprekingen) 

die Jezus in de gedachten van zijn volgelingen probeerde te doen bezinken.  

 Moedig groepsleden aan te worstelen met hun reactie op onrechtvaardigheid. 

 Daag hen uit in een nieuw licht te kijken naar het onrecht dat hen wordt 

aangedaan.  

 Herinner uw studenten eraan dat, als zij te maken krijgen met de nood van een 

'naaste', zij meer aan hen moeten denken dan aan zichzelf. 

 Herinner uw studenten er evenzo aan dat, hoewel we worden gered door genade 

door geloof in Jezus, we zullen worden geoordeeld door hoe dat geloof werkt in 

dienstbetoon aan 'deze onaanzienlijken' (andere vertalingen: 'geringsten/minsten') 

 Onderzoek met uw groep hoe het voorleven van Jezus' onderwijs en dienstwerk 

tijdens zijn eerste komst onze gemeenschappen en onszelf zal voorbereiden voor 

zijn Wederkomst.   

  

COMMENTAAR  
 

De Schrift: In Christus' Bergrede etaleerde hij de waarden van het koninkrijk van de 

hemel die ook op aarde zichtbaar zullen worden gemaakt door zijn volk. 'Het gebed des 

Heeren' (HSV) dat tijdens de Bergrede wordt gegeven, smeekt: '... laat uw koninkrijk 

komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel' (Matteüs 6:10). Er is gezegd 

dat de zaligsprekingen Christus' koninkrijkmanifest zijn. Deze principes zullen in onze 

daden zichtbaar worden gemaakt. 

 De zaligsprekingen verwijzen mogelijk naar recht. Het Griekse woord voor 

'gerechtigheid' bijvoorbeeld in de welbekende zaligspreking in Matteüs 5:6 wordt soms 

met 'recht' vertaald.  

 In feite, zoals wij in een eerdere les hebben opgemerkt, worden de woorden 

gerechtigheid en recht in zowel het Oude als Nieuwe Testament soms onderling 

verwisselbaar gebruikt. Er wordt hoofdzakelijk één Hebreeuws (tsedeq) en Grieks 

(dikaiosune) woord voor beide termen gebruikt. Eén voorbeeld van onderlinge 

verwisselbaarheid van 'justice' en ' righteousness' in het Engels wordt gezien in de New 

Living Translation (NLT): 'God blesses those who hunger and thirst for justice, for they 



                        

 

will be satisfied' (Matteüs 5:6, cursivering toegevoegd).   

 Matteüs 5:6 vertoont een metafoor voor morele oprechtheid. Deze afbeelding zou een 

zinspeling op Psalmen 37:12-17 kunnen zijn, waarin wordt gesproken van een tijd 

wanneer de macht van de onderdrukkers 'wordt gebroken' (Psalmen 37:17). Vraag uw 

groep deze passage te lezen en erover te praten, die niet alleen een verlangen uitdrukt 

naar persoonlijke gerechtigheid, maar ook naar een hele wereld die wordt gekenmerkt 

door Gods gerechtigheid (of recht). Praat ook over: Wat voor andere delen van de 

zaligsprekingen zijn verbonden met recht en barmhartigheid?  

 Direct na de zaligsprekingen stelt Jezus de identiteit van christenen vast: 'Jullie zijn het 

zout van de aarde' 'Jullie zijn het licht in (HSV: 'van') de wereld' (Matteüs 5:13, 14, 

cursivering toegevoegd). En we zijn werkelijk zout en licht wanneer we de principes van 

de zaligsprekingen voorleven. Iemand heeft eens gezegd dat het moeilijker is om zout te 

zijn dan licht. Laat de groep over die verklaring praten in de context van het zich inlaten 

en vermengen met de gemeenschap. Wat voor belangrijke rol hebben zowel zout als licht 

in sociaal dienstwerk? (e.g.: licht schijnt over het algemeen van ver, doet duisternis 

verdwijnen en helpt ons vinden wat kwijt is. 'Zout' vereist echter extra toewijding, omdat 

het zich moet vermengen met ingrediënten anders dan zichzelf om de genezende 

eigenschappen ervan invloed te laten hebben.)   

 

. . . .  

 

De Schrift: Nodig groepsleden uit Lucas 10:25-37 hardop te lezen en wijs één vers per 

student aan. . . . 

 

Deel en praat over het volgende: 

1. Praat over een moment waarop iemand in uw leven is gekomen en u heeft 

geholpen waar u was.  

2. Noem een moment waarop u iemand in nood tegen bent gekomen en deze 

persoon heeft geholpen. 

3. Hoe heb ik, of onze kerk gezamenlijk, de andere kant opgekeken van het lijden en 

de noden van anderen? 

4. Wat gebeurt er niet alleen met onszelf, maar ook met anderen, wanneer we de 

andere kant opkijken?  

 

 Vat de gelijkenis van de goede Samaritaan samen door de houdingen van de 

hoofdkarakters in het verhaal tegenover elkaar te stellen. Vraag daarna uw studenten te 

antwoorden op de volgende vragen, zoals geïllustreerd/toegelicht door de verschillende 

denkrichtingen in het verhaal:  

De denkrichting van de priester en Leviet: Als ik stop om deze man te helpen, wat zal 

er dan met mij gebeuren? 

De denkrichting van de goede Samaritaan: 

Als ik niet stop om deze man te helpen, wat zal er dan met hem gebeuren? 

 

De Schrift: Lees Marcus 14:7. Sommige mensen gebruiken dit vers als een excuus om 

één soort van 'deze onaanzienlijken' te negeren—de armen. Zij redeneren: 'Omdat de 

armen altijd bij ons zullen zijn, zal het probleem niet weggaan. Hoe dan ook heeft Jezus 

het zelf gezegd: 'Want de armen zijn altijd bij jullie' (SV: 'Want de armen hebt u altijd bij 

u') (Marcus 14:7). Waarom dus proberen om het probleem op te lossen?' 



                        

 

 Schenk alstublieft aandacht aan: Jezus haalde in Marcus 14:7 Deuteronomium 15 aan. 

Kijkend naar Deuteronomium kunnen we de context van zijn commentaar in Marcus 14:7 

beter begrijpen. Er staan twee belangrijke verwijzingen naar de armen in 

Deuteronomium 15. Eén staat in vers 11: 'Want armen zullen binnen uw land nooit 

ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de 

onderdrukte en de arme (Letterlijk: uw onderdrukte en uw arme.) in uw land' (HSV). 

Zeven verzen eerder, in vers 4, lezen we echter: 'Overigens zal niemand van u in armoede 

leven' (HSV: 'Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn'). Hoe verzoenen we dus vers 

4 en 11, zoals in: 'Er zouden geen armen moeten zijn', met ' armen zullen binnen uw land 

nooit ontbreken'?  

 Er zullen arme mensen blijven, vanwege de onrechtvaardigheid van andere mensen. 

Gods wil is echter dat er geen armen zullen zijn (Deuteronomium 15:4), omdat God in 

hulpbronnen heeft voorzien om voor de hongerigen en de armen te zorgen. Helaas zorgt 

de onrechtvaardigheid van mensen ervoor dat de armen er altijd zullen zijn 

(Deuteronomium 15:11). De continuering van armoede in de wereld is echter geen 

excuus voor inactiviteit, maar een mandaat voor gulheid.   

 

Praat over dit citaat: 'Christus heeft gezegd dat we de armen altijd met ons zullen 

hebben, en Hij verenigt zijn belangen met die van zijn lijdend volk. Het hart van de  

Verlosser voelt mee met de armste en nederigste van zijn kinderen op aarde. Hij zegt ons 

dat ze zijn vertegenwoordigers op aarde zijn. Hij heeft ze in ons midden geplaatst om in 

ons hart de liefde te wekken die Hij gevoelt voor de lijdenden en de verdrukten.'— 

Ellen G. White, Patriarchen en Profeten, blz. 486, cursivering toegevoegd. 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Praat in uw groep over het volgende: terwijl u op de Wederkomst wacht, evalueer uw 

kerk en uzelf op uw effectiviteit in het voorleven van Christus' dienstwerkmethoden en 

onderwijs die hij bij zijn eerste komst illustreerde. Bijvoorbeeld:  

 

 Waardeer uzelf op elke van de houdingen in de zaligsprekingen: 1 onopvallend 

zijn en 4 hooggeplaatst zijn. 

 

 Schijnt, in het licht van Matteüs 5:14, het licht in uw persoonlijke leven en het 

leven van uw gemeente als een 5.200 lumen (gloei)lamp of een 200 lumen 

(gloei)lamp? Waarom? 

 

 Lees het volgende citaat over de gelijkenis van de rijke man en Lazarus: 'De rijke 

man behoorde niet tot de groepering die voorgesteld werd door de 

onrechtvaardige rechter die openlijk zijn verachting voor God en mensen uitsprak. 

Hij beweerde dat hij een zoon van Abraham was. Hij behandelde de bedelaar niet 

ruw en eiste niet dat deze zou weggaan omdat het onaangenaam was om hem te 

zien. Als dit arme, ellendige menselijke wezen troost kon vinden door hem zijn 

huis te zien binnengaan, vond de rijke man het best dat hij daar bleef. Maar hij 

toonde een zelfzuchtige onverschilligheid voor de noden van zijn lijdende 

broeder.'—Ellen G. White, Lessen uit het leven van alledag, blz. 154 (cursivering 

toegevoegd). Deze verklaring zou kerkleden in een goede positie kunnen 

betreffen. Het gaat over wat de 'rijke man' niet deed. Wat kan uw kerk voor de 



                        

 

'Lazarussen' in uw gemeenschap doen? Hoe kunt u onverschilligheid overwinnen? 

 

 Maak op een bord, indien beschikbaar, een lijst van enige van de dringende 'deze 

onaanzienlijken' kwesties vandaag in uw gemeenschap: bijvoorbeeld: mensen met 

speciale noden en mensenhandel (een uiterst ernstige en wijd verspreide kwestie). 

Al is het misschien praktisch onmogelijk voor uw gemeente om zich in elke 

kwestie te mengen, kies een kwestie om mee te beginnen en maak plannen voor 

een eerste stap. (Noot: Voor aanvullende ideeën zie the Adventist Review, 

augustus 2016, een uitgave die zich focust op 'deze onaanzienlijken'.) 



                        

 

Les 9 
24-30 augustus 

 

SAMENVATTING 
 

Jezus begint de Grote Opdracht (Matteüs 28:19, 20) met het woord: 'dus' (andere 

vertalingen: 'dan'). Telkens wanneer we dit woord tegenkomen, moeten we kijken naar 

wat eraan voorafgaat om de reden te ontdekken achter de verklaring die volgt. In dit 

geval wordt de Grote Opdracht gebaseerd op Jezus' verklaring gegeven: 'Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde' (Matteüs 28:18). 

 Jezus' gebod om discipelen te maken, te dopen, te onderwijzen en met hem te blijven, 

is gebaseerd op zijn autoriteit. Te vaak zien we deze Grote Opdracht eenvoudig als een 

gebod om 'op weg te gaan'. Toch is het een oproep om op zijn macht en autoriteit te 

vertrouwen, terwijl we zijn karakter en onderwijs aan anderen weerspiegelen. Zijn oproep 

tot dienstwerk omvat zijn medelijden met de armen en de hulpelozen, zoals in de 

evangeliën wordt geopenbaard. 

 In de les van deze week kijken we naar hoe de nieuwtestamentische gemeente 

Christus' medelijden met de armen omarmde. We zagen hoe de eerste gemeente na 

Pinksteren zichzelf rondom bedieningen van medelijden organiseerde, en hoe de 

discipelen en leiders van de groeiende christelijke gemeente bedieningen van medelijden 

in hun opdracht centraal lieten staan. 

 

Doelen van de leraar: 
 

 Onderzoek met uw groep het gebalanceerde holistische dienstwerkmodel, zoals 

geschilderd in Handelingen 2:41-47.  

 Onderzoek de rol van de geestelijke gaven die werden gegeven om het dienstwerk 

van de kerk te vergemakkelijken en de roeping van elk lid om in de noden van 

anderen te voorzien.  

 Evalueer als groep hoe effectief uw gemeente is, terwijl u zich, met behulp van de 

heilige Geest, inspant om het holistische dienstwerk van de nieuwtestamentische 

gemeente voort te zetten .  

 

COMMENTAAR 
 

De Schrift: Nodig de groep uit Handelingen 2:41-47 te lezen. Herhaal de vijf elementen 

van dienstwerk die in het leven van de eerste gemeente worden ontdekt, zoals 

weerspiegeld in deze passage. Hoeveel van deze elementen zijn een opzettelijk deel van 

het dienstwerk van uw gemeente? 

 Aanbidding (Handelingen 2:42, 46, 47) 

 Gemeenschap (Handelingen 2:42) 

 Dienstbetoon aan de gemeenschap (Handelingen 2:45) 

 Oogsten (Handelingen 2:41, 47) 

 Discipelschap (Handelingen 2:42)  

  
De Schrift: Lees Handelingen 9:36-42. Dorkas, of Tabita, een christelijke leerlinge 

(discipel) leefde in de stad Joppe, aan de kust van de Middellandse Zee. Dorkas is een 

Griekse naam die 'gazelle' betekent en Tabita is de Aramese weergave van dezelfde naam. 



                        

 

Dorkas was een liefdadig/vrijgevig persoon die dingen, vooral kleding, voor de 

behoeftigen in Joppe maakte. Dorkas was zeer geliefd in de gemeenschap van Joppe. 

Toen zij ziek werd en stierf, lieten de gelovigen die Dorkas kenden, Petrus dringend 

waarschuwen.  

 Toen Petrus aankwam bij het huis waar Dorkas' lichaam was opgebaard, waren er veel 

weduwen die huilden. Zij lieten allemaal Petrus de kleding zien die Dorkas had gemaakt. 

Nadat hij hen uit het vertrek had gestuurd, bad Petrus en zei tegen de dode vrouw 'Tabita, 

sta op!' (Handelingen 9:40). Ze stond op uit de doden. Als gevolg hiervan gingen veel 

mensen in Joppe in de Heer geloven. 

 Het terugbrengen van Dorkas uit de doden werd niet alleen ter wille van Dorkas 

gedaan. Een deel van Petrus' motief om Dorkas tot leven te wekken, was ongetwijfeld ter 

wille van de weduwen en anderen in Joppe die de hulp nodig hadden, waarin Dorkas kon 

voorzien. Dorkas is een goed voorbeeld van hoe we in de noden van degenen om ons 

heen moeten voorzien. Is de geest van Dorkas in uw gemeente herrezen? Wat voor 

dienstwerk heeft uw gemeente dat pijnlijk door uw gemeenschap gemist zou worden, als 

dit plotseling zou verdwijnen?  

Illustratie 
 

De kenmerken van de eerste gemeente, zoals geschilderd in Handelingen 2:41-46 en in 

het leven van Dorkas, leven vandaag voort. . . . Wat heeft uw gemeente gedaan om de 

noden in uw gemeenschap te ontdekken? Als u de noden ontdekt, wat zou ervoor nodig 

zijn om hierop een vervolg te maken? 

 

De Schrift: Lees de volgende drie Bijbelpassages over geestelijke (genade)gaven in de 

eerste gemeente: Romeinen 12:4-6; 1 Korintiërs 12:4, 5; 1 Petrus 4:10. 

Merk op dat deze geestelijke (genade)gaven niet gewoonweg talenten zijn, waarmee 

mensen zijn uitgerust om te doen zoals zij wensen. Deze zijn (genade)gaven waarin voor 

de gemeente is voorzien om aan haar noden voor dienstwerk te beantwoorden. De apostel 

Paulus stelt een indrukwekkende lijst op van geestelijke (genade)gaven waarin God  zijn 

kerk door middel van haar leden voorziet. Herhaal met uw groep deze opsommingen in 

Romeinen 12:6-8, 1 Korintiërs 12:7-11, 27-31 en Efeziërs 4:11-13. Maak een lijst van de 

gaven van de Geest die uw groepsleden denken te hebben. Vraag hen te delen hoe zij hun 

geestelijke gaven hebben gebruikt voor dienstwerk binnen en buiten uw gemeente. 

 

Illustratie 
 

Denk over het volgende na: 'De nieuwtestamentische gemeenten waren dienende 

genootschappen en dienende instellingen in de gemeenschappen. Geen verschil in positie 

of status verdeelde het volk van God. Gemeenteleiders waren er hoofdzakelijk 

verantwoordelijk voor om de gemeente op productieve dienst voor te bereiden en op het 

getuigen aan de mensen om hen heen. . . . 

 

Stel uw groep de vraag: Hoe is ieder van u geroepen om anderen ten behoeve van Jezus te 

dienen? Moedig groepsleden aan te praten over de antwoorden met betrekking tot het 

idee 'elke gelovige een zendeling'. 

 

 



                        

 

Illustratie 
 

In de nieuwtestamentische gemeente, en vandaag, waren en zijn er dynamische 

christelijke gemeenschappen vol gelovigen, die anderen dienen en zijn betrokken bij 

holistisch dienstwerk. Holistische gemeenten komen in veel vormen, maar zij hebben 

bepaalde kenmerken gemeen: (1) een holistisch begrip van de opdracht van de kerk, 

(2) vroomheid die op Christus is gericht, (3) gezonde congregationale dynamiek en (3) 

uitoefening van holistisch dienstwerk.  

 Wat volgt zijn enige opzettelijke daden waaraan een holistische kerk doet: 

 

Strevend naar holistisch begrip van de opdracht van de kerk, de holistische kerk: 

 Moedigt een visie aan van goed-gebalanceerd dienstwerk dat discipelschap, 

evangelisatie en sociale activiteit omvat. 

 Ondersteunt liefdadigheid, medelijden, gemeenschapsontwikkeling en 

verdediging van recht. Overal waar mensen lijden, biedt dit een kans voor de kerk 

om als het lichaam van Christus te schijnen.  

 Ziet dienstwerk als fundamenteel relationeel, waarbij zij probeert lange-termijn 

relaties met ontvangers van dienstwerk te ontwikkelen en hen in kerkelijke 

vriendschap verwelkomt. 

 Ziet haar opdracht als zowel plaatselijk als wereldomvattend in reikwijdte. 

 

Strevend naar heiliging en op Christus gerichte aanbidding, de holistische kerk:  

 Concentreert het gemeenteleven rondom betekenisvolle aanbidding, met een 

nadruk op diepe dankbaarheid voor redding door genade door geloof in Christus. 

 Verlaat zich op de kracht van Gods Geest voor vruchtbaar dienstwerk.  

 Wordt geleid door het geïnspireerde Woord van God en onderwijst leerstellingen 

die vast zijn gegrond in het principe van sola Scriptura—de Bijbel en de Bijbel 

alleen—als de absolute morele maatstaf voor goed en fout. 

 Moedigt een toegewijd/godvruchtig leven aan van aanbidding, gebed en studie, 

met groei en discipelschap als doel. 

 Deelt Gods zelfopofferende liefde met de verlorenen, eenzamen en gebrokenen, 

en cultiveert een toewijding aan het bereiken van mensen als een natuurlijk 

uitvloeisel van de aanbidding van God. 

 

Strevend naar gezonde gemeentedynamiek, de holistische kerk: 

 Beseft dat de relaties binnen de kerk liefdevol en gezond moeten zijn. Niemand 

wil een kerk binnenwandelen waar de spanning kan worden gevoeld, omdat 

families niet met elkaar kunnen opschieten.  

 Bidt voor en steunt onze predikanten en leiders, met empathie voor de last die de 

Heer op hun schouders heeft gelegd. Denkt er ook aan om geduldig en vergevend 

te zijn, als zij fouten maken. 

 

Strevend naar holistische praktijk van dienstwerk, de holistische kerk: 

 Roept, traint, organiseert leden en rust ze uit voor dienstwerk, bouwend op het 

volledige aanbod aan geestelijke gaven. 

 Ondersteunt dienstwerk door harmonieus met anderen op een georganiseerde 

manier te werken. Niet aan jezelf denken als een non-conformist, allesweter of 



                        

 

martelaar die niet verantwoordelijk is en afhankelijk van medebroeders en 

-zusters.  

 Denkt eraan dat dienstwerk een duale focus heeft: op degenen binnen de kerk en 

op degenen daarbuiten. Een eenzijdige focus op de een kan ooit de andere 

ondermijnen. 

 

Evalueer als groep hoe uw gemeente zichzelf in bovengenoemde categorieën 

waardeert. Bid er samen voor dat de houding van holistisch dienstwerk die de 

nieuwtestamentische gemeente had, in uw kerk realiteit zal worden.  

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

In het Nieuwe Testament is dienstwerk dienstbaarheid aan God en aan de gemeenschap in 

zijn naam. Jezus heeft in het patroon voor christelijk dienstwerk voorzien. Hij is niet 

gekomen om dienstbetoon te ontvangen, maar om dit te geven (zie Matteüs 20:28, 

Johannes 13:1-17).  

 

● Vraag uw groep wat zij verwachten dat de kerk voor hen doet. 

● Daag hen uit te begrijpen dat het succes van het dienstwerk van de kerk meer afhangt 

van wat ieder lid aan het dienstwerk bijdraagt dan van datgene wat de kerkleden 

verwachten te ontvangen.  

● Maak een lijst van de bedieningen en diensten waarin uw gemeente intern en in de 

buurt voorziet.  

● Nodig uw groepsleden uit vast te stellen bij welke van de opgenoemde bedieningen en 

diensten zij zijn betrokken, en schrijf hun naam op de lijst onder het dienstwerk waarbij 

zij zijn betrokken.  

● Bedank degenen die betrokken zijn en daag de anderen uit op deze gebieden te dienen. 

 

 Dienstwerk zou zeker de nadruk moeten leggen op het delen van het evangelie van 

Jezus Christus met anderen, zodat zij hem kunnen leren kennen en hem ontvangen als de 

persoonlijke Heiland en Heer van hun leven. Het zou hen moeten inspireren om zelfs 

verder te gaan en hen ertoe brengen ernaar te streven Christus te kennen als het wezen 

van hun bestaan en het dienstwerk in hun leven. Christenen worden daarnaast geroepen te 

dienen door namens Christus met liefde en nederigheid aan de noden van de mensen te 

beantwoorden. Lees om beurten het volgende: Matteüs 20:26; Johannes 2:5, 9; 

Handelingen 6:1-3; Romeinen 1:1; Galaten 1:10; en Kolossenzen 4:12. Als u de notulen 

van uw kerkbestuur over een periode of moment onder de loep moest nemen, welk 

percentage van de gemaakte beslissingen denkt u dat zou gaan over direct dienstwerk in 

de gemeenschap waar de kerk is? Hoe kunnen uw bestuursvergaderingen meer missionair 

worden? 



                        

 

Les 10 
31 augustus-6 september 

 

SAMENVATTING  
 

God is proactief in zijn verlangen om mensen tot zich te trekken. Hij probeert discipelen 

te maken die, op hun beurt, kanalen van dienst worden, die zijn genade aan de wereld 

tonen. Deze bedoeling wordt duidelijk gemaakt in Titus 2:11-14: 'Want de zaligmakende 

genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de 

wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, 

rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en 

verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid 

(andere vertalingen: 'ongerechtigheid/zonde') en voor Zichzelf een eigen volk zou 

reinigen, ijverig in goede werken.' 

 In deze les overdenken we de liefde van God waarop het gehele verlossingsplan rust. 

We zijn ons bewust van het medelijden van Jezus met de gebrokenheid van de mensen 

om hem heen. Ieder van ons is deel van die gebrokenheid. We erkennen dat wanneer we  

onze gebrokenheid belijden en berouw hebben, we Gods genade zullen ervaren. Hoe we 

ons persoonlijk leven leiden zal dan worden veranderd. In reactie op Gods genade voor 

ons, zullen we door God worden gemotiveerd, gemachtigd, in staat gesteld om, zonder te 

veroordelen, zijn zelfopofferende liefde en genade aan andere gebroken mensen te laten 

zien. Deze liefde zal worden geopenbaard wanneer we het eeuwige evangelie in woord en 

daad voorleven in onze interactie met alle mensen, ongeacht nationaliteit, ras of 

achtergrond.  

 

Doel van de leraar: 
 

Onderzoek met uw groep een diepgaander begrip van  deze vertrouwde, hoewel 

levensveranderende en krachtige waarheden.  

 

COMMENTAAR 
 

De Schrift: Neem naar de groep een plaat of model van het menselijk lichaam mee. 

Vraag de groep: Wat betekent het om mens te zijn?  

Lees Genesis 1:26. Herhaal wat het betekent om naar Gods beeld gemaakt te zijn (zie les 

1).  

 'Toen Adam uit de hand van de Schepper kwam, droeg hij in zijn lichamelijke, 

verstandelijke en geestelijke natuur een gelijkenis met zijn Maker.'–Ellen G. White, 

Karaktervorming (1e Druk, Boekenhuis 'Veritas'), blz. 12, 13. Het beeld van God in de 

mens is bedorven door de zonde. Het doel van verlossing is dus Gods beeld in de mens te 

herstellen.  

     Sinds de zonde is begonnen, en tot nu toe, wordt Gods volk geroepen om genadig 

Christus en het evangelie bekend te maken, door partner met hem te zijn om de mensheid 

lichamelijk, mentaal en geestelijk te herstellen. Hoe wordt deze goddelijke/hemelse-

menselijke samenwerking voor herstel zichtbaar gemaakt in de Kerk van de 

Zevende-dags Adventisten? Hier is één voorbeeld: de kerk bestuurt bijna 500 

ziekenhuizen, sanatoria, klinieken en medische hulpposten, verpleegtehuizen, 



                        

 

weeshuizen, etc. niet inbegrepen. Meer dan 8.539 Adventscholen van basis tot 

universitair niveau hebben impact op gemeenschappen wereldwijd. (Noot: Cijfers 

genomen uit the General Conference Department of Education World Statistics, per 

december 2017.) Daarnaast bestaan kerken ook om het herstel van het hele wezen te 

helpen ondersteunen. '[Te] vaak echter heeft de kerk zeer onbijbelse ideeën gepromoot 

door het fysieke herstel van mensen enkel aan gezondheidsberoepen toe te bedelen, het 

mentale deel aan leraren, terwijl van de predikanten en evangelisten wordt verwacht dat 

zij een oplossing zoeken voor het herstel van het geestelijke deel van een persoon. Dit is 

een zeer handige regeling, maar onbijbels, omdat een persoon niet in deze delen gedeeld 

kan worden. Een persoon is een compleet menselijk wezen.' (Noot: Rudi Maier, Working 

With the Poor: Selected Passages from Ellen G. White on Social Responsibility, (Berrien 

Springs, Michigan: Department of World Mission, Andrews University, 2007) blz. 2. 

 Als onze kerken 'het evangelie (andere vertalingen: 'Evangelie') van Christus' 

(Romeinen 15:19) niet volledig op een holistische manier verkondigen—en zich 

toeleggen op de fysieke, mentale en geestelijke (sociale inbegrepen) dimensie van de 

mensen—zal ons geschenk van het evangelie incompleet zijn. Onze opdracht gaat niet 

enkel om het redden van zielen door verkondiging van het evangelie, maar om het 

holistisch redden en dienen van mensen. 

 Teken drie kolommen op een bord, indien beschikbaar, getiteld: lichamelijk, mentaal, 

geestelijk. Vraag uw groep te denken aan hoe uw gemeente uw gemeenschap plaatselijk 

op elk van deze drie gebieden dient. Maak een lijst van de ideeën op het bord in de 

toepasselijke kolommen. Praat erover waar uw gemeente kan verbeteren.  

 

Illustratie 
 

. . . . Soms zijn we, te midden van onze pijnlijke ervaringen, misschien geneigd te 

betwijfelen of God geïnteresseerd is in onze wanhoop en pijn. Vraag uw groep: Omdat 

God werkelijk bij elk van ons persoonlijk betrokken wil zijn, en iedereen in de hele 

wereld in dezelfde mate liefheeft (Johannes 3:16), op wat voor manieren ziet u dat hij u 

liefheeft en voor uw noden belangstelling heeft? Hoe gebruikt hij u als een kanaal om 

zijn liefde en zorg voor anderen te laten zien? 

Denk na over deze waarschuwing voor Gods volk om betrokken te raken: 'Indien wij niet 

daadwerkelijk onszelf ten bate van anderen verloochenen in de familiekring, in onze 

omgeving, in de gemeente, en waar we ook mogen zijn, dan zijn we geen christenen, 

ongeacht wat we belijden.'—Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, blz. 436.                        

 

De Schrift: Jezus' discipelen geloofden dat Jezus, als Messias, Israël van de Romeinse 

onderdrukking zou bevrijden en hun vijanden oordeel en veroordeling zou brengen. 

 In Johannes 3:16 doet Jezus dit misleide denken echter omslaan. Hij onthult Gods 

liefde voor deze gebroken wereld. God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven opdat 

iedereen die (geloof heeft) in hem gelooft niet verloren gaat, maar de eeuwigheid beërft. 

Daarna, in vers 17, maakt Jezus duidelijk dat zijn doel, tijdens zijn eerste komst, niet was 

om veroordeling en oordeel te brengen, maar om redding te brengen. Jezus moest komen 

als Verlosser voordat  hij als een Rechter zou komen.  

 Door zijn leven, dood en opstanding zou Jezus de straf voor onze zonden betalen, 

zodat het hele mensdom een keuze zou hebben tussen verloren gaan en het eeuwige leven 

hebben. In het licht van die keuze zullen alle mensen dan met Jezus worden 

geconfronteerd bij zijn Wederkomst. Lees 2 Tessalonicenzen 1:6-8.  



                        

 

 Hoe helpt het voorleven van Christus' opdracht tijdens zijn eerste komst de wereld op 

zijn Wederkomst voorbereiden? Hoe kunnen we door onze woorden en daden, op een 

evenwichtige manier, de waarheden verkondigen, die zowel met Christus' eerste als 

tweede komst verbonden zijn? 

 

De Schrift: In Efeziërs 2:1-11 wordt Gods volk eraan herinnerd dat zij dood waren in 

overtredingen en zonden. Vanwege zijn grote liefde en genade worden zij echter met 

Christus levend gemaakt en met hem verzoend. (Zie ook 2 Korintiërs 5:17, 18). 

 Merk dezelfde boodschap op in Ezechiël 37:1-10. God verlangt dat de dorre beenderen 

van zijn gebroken volk nota nemen van het feit dat hij hen zal doen herleven. In vers 6 

zien we dat God ervoor kiest dit werk te doen door pezen, vlees en huid op de beenderen 

te plaatsen en in hen te blazen om hen tot leven te brengen. Wat voor geestelijke lessen 

aangaande heropleving/wedergeboorte kunt u trekken uit dit proces van 

heropleving/wedergeboorte?  

 Gods genade, die zijn gebroken volk nieuw leven brengt, wordt met twee doelen 

gegeven, zoals beschreven in Efeziërs 2:7 en Efeziërs 2:10. 

Heropleving/wedergeboorte en redding van onszelf is niet genoeg. We worden gered 'om 

goede werken te doen' (NBG). Al worden we niet gered door zulke goede werken 

(Efeziërs 2:9), we worden gered met het oog op goede werken (Efeziërs 2:10). Men zou 

zich niet moeten afmaken van goede werken doen, als een manier om de risico's van 

legalisme te vermijden. In plaats hiervan beweegt een diepgaand begrip van genade ons 

tot goede werken in antwoord op en in partnerschap met God. Alles wat we doen moet 

worden gezien door het kruis van Christus. We werken niet naar redding toe, maar vanuit 

redding.  

 

Praat over: Hoe verandert uw redding uw gemeenschap?  

 

Illustratie 
 

Het evangelie is niet alleen een 'eeuwig evangelie' (Openbaring 14:6) voor altijd, het is 

een 'all-inclusive' evangelie voor alle mensen (Johannes 3:16). Allen die Jezus aannemen, 

worden gered (zie ook Johannes 1:12) en God blijft allen liefhebben, die hem niet 

aannemen. Vraag uw groep: Wat voor extra 'alle' verzen kunt u vinden?   

 . . . . Wanneer we zien dat Gods liefde anderen omvat, zelfs mensen die we misschien 

moeilijk vinden om van te houden, verkrijgen we een groter inzicht in de grootheid van 

Gods liefde. . . .  

  

De Schrift: Lees Paulus' woorden over verzoening in 2 Korintiërs 5:14-21 samen in de 

groep: 

 

 'Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor 

allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij 

die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven 

en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij 

Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand 

in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 

geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus 

Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk 



                        

 

Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet 

toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan 

gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken 

wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 

ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem' (HSV). 

 

 Het evangelie werkt om muren af te breken die door sociaal onderscheid zijn 

opgericht. Het dient ook om verzoening te brengen, niet alleen tussen God en mensen, 

maar ook in mens-tot-mens relaties. Hoe is dit onderwijs van toepassing op ons? Wat 

bedoelt Paulus wanneer hij zegt 'opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden 

leven'? Wat betekent het om 'ambassadeurs' voor Christus te zijn? Waarom moeten we 

eerst een nieuwe schepping worden?  

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN  
 

Holistische bijbelse rechtvaardigheid staat centraal in het evangelie en in het delen ervan. 

Het evangelie delen kan worden gedaan door het tot wet te verheffen en de implicaties 

ervan voor te leven, net zo werkelijk als dit wordt gedaan door middel van verkondiging. 

Dit oogmerk kan het meest effectief ten uitvoer worden gebracht met Christus' gehele 

holistische dienstwerkmethode, die 'waar succes' brengt. (Noot: Zie Ellen G. White, 

De Weg tot Gezondheid, blz. 70.) Ongeacht welke stap we in Christus' methode zetten, 

we kunnen het 'succes' noemen. Een schakel in de keten zijn is net zo belangrijk als de 

laatste schakel zijn. 

 

Praat over: Als we anderen proberen te helpen, waarom is het belangrijk hen van kansen 

te voorzien om Jezus te volgen? Of is sociaal dienstwerk alleen genoeg? Waarom of 

waarom niet? As u uw antwoorden overdenkt, denk na over de volgende gedachte: Als 

mensen Jezus in hun leven aanvaarden, zal hij hen de kracht verlenen om positieve 

veranderingen in het leven te bereiken en vol te houden. In feite wekt het evangelie een 

krachtige impuls in het bekeerde hart op tot sociale hervorming. Die impuls moet echter 

voortvloeien uit een authentieke relatie met Christus Jezus, een relatie waarin zijn liefde 

in ons blijft en wij in hem blijven. Op deze manier verenigd, als de rank met de Wijnstok 

(Johannes 15:5-7), zullen onze inspanningen om het leven van anderen te verbeteren en 

hen tot Jezus te leiden, veel vrucht dragen. 'Het sterkste argument ten gunste van het 

evangelie is een liefdevolle en beminnelijke christen.'—Ellen G. White, Counsels on 

Sabbat School Work, blz. 100. 

 Vraag groepsleden ervaringen te delen, waarin zij rechtstreeks de mensen die zij 

dienden, met Jezus kennis lieten maken. Hoe zouden we mensen moeten behandelen die, 

tot nu toe, Jezus niet hebben aanvaard? Waarom is het belangrijk mensen hoe dan ook te 

dienen, juist omdat zij in nood zijn? 



                        

 

Les 11 
7-13 september 

 

SAMENVATTING 
 

Als hij nadenkt over de ongekende groei van het christendom in de eerste drie eeuwen, 

concludeert de historicus Rodney Stark: 'De kracht van het christendom ligt niet in zijn 

belofte van compensaties in een andere wereld voor het leed in dit leven, zoals zo vaak is 

geopperd. Nee, de cruciale verandering die in de derde eeuw plaatsvond, was het zich 

snel verspreidende bewustzijn van een geloof dat krachtig tegengif leverde tegen de 

ellende van het leven hier en nu! Het werkelijk revolutionaire aspect van het christendom 

ligt in morele plichten als 'Je naaste liefhebben als jezelf,' ‘Doe voor anderen wat u hen 

voor u zou laten doen,' 'Het is gezegender te geven dan te ontvangen,' en ‘Toen u dit voor 

de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters gedaan heeft, hebt u dat voor mij 

gedaan.' (Noot: Rodney Stark, Cities of God: The Real Story of How Christianity Became 

an Urban Movement and Conquered Rome (New York, NY: HarperCollins, 2006), 

blz. 30.) 

 Terwijl we de les van deze week bestuderen, worden we uitgedaagd elke dag met een 

brandende hoop op Gods komende koninkrijk te leven, terwijl we die waarden van het 

koninkrijk toepassen in ons leven en het leven van degenen die we dienen. We kunnen 

ons invoelen in de profetische roep om een versnelde terugkeer van Christus in zijn 

koninkrijk. Terwijl we wachten op het koninkrijk van heerlijkheid, worden we herinnerd 

aan de kansen voor dienstwerk op dit moment, terwijl we Christus zijn leven in ons laten 

leven. 

 

Doelen van de leraar:  
 

 Vraag uw studenten na te denken en te praten over de volgende vragen: Wat 

motiveert u en uw kerk in deze onrechtvaardige wereld, terwijl u op de 

Wederkomst wacht?  

 Hoe gebruikt u de tijd die u heeft, terwijl Christus' komst dichterbij komt met elke 

dag die voorbijgaat?  

 

COMMENTAAR 
 

De Schrift: Lees samen in de groep Titus 2:11-14. Deze passage schetst twee 

koninkrijken: het koninkrijk van genade en het koninkrijk van heerlijkheid. Vraag de 

groep eerst om het volgende te doen: 

 Leg uit wat we met 'koninkrijk' bedoelen.  

Antwoord: Een regering of grondgebied met een koning aan het hoofd; het bevat een 

troon; burgers; wetten, etc.   

 Wat is het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemel?  

Antwoord: Het is het domein waarover de souvereiniteit van God of Christus zich 

uitstrekt, hetzij in de hemel hetzij op aarde, zoals aangetoond met de woorden: '…, laat 

uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel' 

(Matteüs 6:10). Het is ook de genadige heerschappij van Christus de Koning in uw 

hart/leven. 

 Wat is het koninkrijk van genade?  



                        

 

Antwoord: Het koninkrijk van genade is een fase van Gods regering, waarin zijn 

verleende gunst ten opzichte van ons (zijn genade) ons in staat stelt zijn kinderen en 

burgers van het koninkrijk te worden. Onze toegang tot dit koninkrijk is door geloof in 

Jezus als Heiland, Heer en Koning. Het koninkrijk van genade bestond al voor 'de 

grondvesting van de wereld' (1 Petrus 1:20). Dit koninkrijk is nu en leidt tot het 

koninkrijk van heerlijkheid.  

 Wat is het koninkrijk van heerlijkheid?  

Antwoord: 'Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid . . . dan zal Hij 

zitten op de troon van Zijn heerlijkheid' (Matteüs 25:31, 32, HSV; cursivering 

toegevoegd). Het koninkrijk van heerlijkheid is de wederkomst van Jezus en het laatste 

oordeel—het nog niet. 

 Lees Matteüs 3:1-12 en Matteüs 11:2-6. Wat verwachtte Johannes de Doper 

tijdens de eerste komst van Jezus? Waarom was hij in de war door Jezus' houding 

en opdracht?  

Antwoord: 'Evenals de discipelen van de Heiland, begreep Johannes de Doper niet de 

aard van het koninkrijk van Christus. Hij verwachtte dat Jezus de troon van David in 

bezit zou nemen ; en toen de tijd verstreek en de Heiland geen aanspraak maakte op het  

koninklijk gezag, raakte Johannes in de war en werd verontrust. . . . Evenals de profeet 

Elia, in wiens geest en kracht hij tot Israël gekomen was, zag hij uit naar het ogenblik 

waarop de Here zich zou openbaren als een God Die antwoordt met vuur. . . . En nu 

vanuit zijn kerker zag hij [Johannes] uit naar de Leeuw uit de stam van Juda, Die de trots 

van de onderdrukker ter aarde zou werpen en de arme en de roepende zou bevrijden. 

Maar Jezus scheen Zich tevreden te stellen met het om Zich heen verzamelen van 

discipelen en het genezen en onderwijzen van het volk. Hij at aan de tafel der tollenaars, 

terwijl iedere dag het Romeinse juk zwaarder drukte op Israël, terwijl koning Herodes en 

zijn verdorven minnares deden wat ze wensten en de kreten van de armen en 

noodlijdenden ten hemel opstegen.'—Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, 

bladzijde 175. Daarom was Johannes in de war. 

6. Wat voor koninkrijk is Jezus gekomen om voor te leven tijdens zijn eerste komst? 

Antwoord: Het koninkrijk van genade, met zijn holistische herstel van het mensdom. Het 

oordeel was vóór zijn wederkomst—de inleiding van zijn koninkrijk van heerlijkheid. 

Lees en praat over enige voorbeelden van koninkrijk-van-genade passages in Marcus 

5:21-42 en Lucas 19:1-10, etc. Zie Ellen G. White, De Grote Strijd, bladzijden 302, 303, 

voor achtergrondinformatie.  

7. Christus' gemeente moet zichzelf positioneren om de hemel op aarde aan te 

moedigen. Waarom moet de gemeente dat nu doen, terwijl we op zijn komst 

wachten?  

Antwoord: In zijn gebed zei Jezus: '. . . , laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 

worden op aarde zoals in de hemel' (Matteüs 6:10). Lees opnieuw Matteüs 25:31-46. 

8. Hoe is sociale activiteit 'een levend getuigenis van onze spoedig-terugkerende 

  Heer'? 

[Antwoord:] Wanneer we een standpunt innemen voor rechtvaardigheid, medelijden en 

genezing, openbaren we de waarden van Gods komende Koninkrijk.' (Noot: General 

Conference Sabbath School & Personal Ministries Department, Keys to Adventist 

Community Services (2008), blz. 6.)  

 

 

 



                        

 

Illustratie 
 

. . . .  

Sommigen menen dat elke zorg voor ecologie en belangstelling voor sociale noden 

tijdverspilling is, omdat deze wereld hoe dan ook aan het einde van de tijden zal worden 

vernietigd. . . . Lever commentaar op het 'gerechtvaardigd escapisme' dat hierboven 

wordt geïllustreerd. Is zo'n filosofische kijk bijbels te verdedigen? Waarom of waarom 

niet? 

 

De Schrift: . . . .  

 Praat erover de betekenis van deze verklaring met Clifford Goldstein, aangaande de 

tragedies in de wereld—de nonsense of evil: 'Hoe naar deze tragedies ook zijn, het zou 

erger zijn als ze zin hadden.' (Noot: Aangehaald door Clifford Goldstein in 'It Makes No 

Sense' (Adventist Review, 18 april 2013), blz. 16.) Vraag de groep: Waarom is dat zo? 

 Lees uw groep deze verklaring voor uit De Grote Strijd en praat over: 'Het is niet 

mogelijk de oorsprong van de zonde zó te verklaren dat er een reden voor haar bestaan 

wordt gegeven. . . . De zonde is een indringer en er  kan geen enkele reden voor haar 

bestaan worden gegeven. Het is een geheimenis en is als zodanig onverklaarbaar. Als wij 

de zonde goedpraten verdedigen wij haar. Als wij een verontschuldiging voor de zonde 

zouden kunnen vinden of als wij een oorzaak zouden kunnen geven die haar bestaan 

verklaart, zou de zonde geen zonde meer zijn.'—Ellen G. White, De Grote Strijd, 

blz. 454, 455. 

 Lees en praat over 1 Korintiërs 4:5, 2 Tessalonicenzen 1:5-10, Openbaring 21:4 en 

andere passages waaraan de groep kan denken, die erop duiden dat God, op het door hem 

aangewezen moment, zeker gerechtigheid zal brengen en met de zonde zal afrekenen.  

Momenteel is deze zondige wereld vol onderdrukking, leed en verdriet. Terwijl we 

wachten op het aangewezen moment van Jezus' wederkomst, laten we verder gaan met 

het proces van het teniet doen van het werk van de duivel, zoals Jezus heeft gedaan (1 

Johannes 3:8). Zijn lichaam, de Gemeente, is de wereld in gezonden om ' een blijde 

boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 

gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie 

gebonden zaten, opening van de gevangenis; . . . . de verwoeste steden vernieuwen, . . . . 

Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren 

van onze God' (Jesaja 61:1-4, 6; HSV). 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Een adventistische christen zijn, die dagelijks in het licht van de Adventhoop leeft, 

betekent dat we twee uitersten vermijden: (1) bovenmatige opwinding over onze 

verwachting van Christus' wederkomst, die de huidige wereld afschrijft als ten ondergang 

gedoemd en om die reden tegen elke inspanning pleit, die we leveren om te werken in het 

belang van de samenleving waarin we leven; en (2) onverschilligheid ten opzichte van 

Christus' komst, die de huidige wereld tot de voornaamste focus maakt waarvoor we 

leven en werken. Voor deze onverschilligen is de huidige wereld geen wachtkamer voor 

de komende wereld, maar een woonkamer om op een comfortabele en relaxte manier te 

bewonen. 

 Nodig de groepsleden uit over het volgende te praten: in welke 'kamer' vindt u uzelf 

terug? Terwijl u actief wacht op het 'koninkrijk van heerlijkheid', hoe vordert uw kerk in 



                        

 

het scheppen van een 'koninkrijk van genade' in de 'wachtkamer' (binnen en buiten uw 

kerk) dat op het 'koninkrijk van heerlijkheid' wijst?  

 In het 'koninkrijk van heerlijkheid' zal er een 'levensboom' (andere vertalingen: 

'Boom/geboomte des levens') zijn met bladeren die tot 'genezing van de (heiden)volken' 

zijn (Openbaring 22:2; ook Ezechiël 47:12). Waarom zouden volken genezen moeten 

worden als het kwaad uit het bestaan is uitgeroeid? Zoals de genezende rivier (andere 

vertalingen: 'beek') in Ezechiël 47:9 doet, brengt het water dat leven geeft/water des 

levens genezing voort waar het ook gaat—zelfs in de hemel! Nodig groepsleden uit 

verhalen te delen van de manier waarop uw kerk of andere kerken van binnen en buiten 

een 'plek van gezondheid' zijn.  



                        

 

Les 12 
14-20 september 

 

SAMENVATTING 
 

We brengen geen genade/barmhartigheid voort —we weerspiegelen Gods 

barmhartigheid/genade. Genade/barmhartigheid is deel van Gods reactie op menselijke 

zwakheid. God toont ook barmhartigheid/genade door middel van zijn dienaren. Het 

Hebreeuwse woord voor 'genade/barmhartigheid' is hesed, dat 'loyale liefde' of 

'liefdevolle vriendelijkheid' betekent. Het Griekse woord is eleos, dat een diepe zorg voor 

het welzijn van anderen betekent. Het is een eigenschap van God die in zowel het Oude 

als Nieuwe Testament wordt gezien. Het is veelbetekenend dat, in de instructies voor de 

bouw van het oudtestamentische heiligdom, in Exodus 25, God Mozes beveelt een 

'verzoeningsplaat' (andere vertalingen: 'verzoendeksel') van puur goud te bouwen, als een 

deksel voor de ark van het verbond in het heilige der heiligen (Exodus 25:21), al is 

'verzoendeksel' een ander woord dan hesed.  

 In deze les zullen we bijbelse zekerheid ontdekken dat degenen die God dienen, vrij 

kunnen zijn van bezorgdheid, terwijl zij zich op prioriteiten van het koninkrijk focussen. 

We zullen houdingen en strategieën onderzoeken, die de genadige en gulle de weg wijzen 

om effectief het hoofd te bieden aan de uitdagingen en kansen op dienstbetoon. We zullen 

niet alleen aandacht schenken aan de roeping en rol van milde mensen om verzoening te 

vergemakkelijken en vrede te stichten, maar ook aan het opkomen voor degenen die geen 

stem hebben. Als u een Seventh-Day Adventist Church Manual heeft, verwijs naar het 

advies van de kerk om op een vreedzame manier een vastberaden standpunt voor recht en 

gerechtigheid in burgerlijke aangelegenheden te handhaven. (Noot: The Secretariat, 

General Conference of Seventh-day Adventists, Seventh-day Adventist Church Manual, 

19
th

 edition (Review & Herald Publishing Association, 2016), blz. 143, 144.) 

 Onderzoek in de groep de vooruitgang van uw gemeente in het gehoor geven aan 

smeekbeden/pleidooien om barmhartigheid. Probeer te evalueren hoe effectief uw 

gemeente is in het liefhebben en tonen van barmhartigheid. 

 

COMMENTAAR 
 

De Schrift: Ons dienstwerk voor de wereld is niet alleen op het gebied van leerstellingen 

en ideeën. Het moet worden geuit in daden van barmhartigheid/genade, eerlijkheid, 

medelijden en rechtvaardigheid. 'Praktisch werk zal veel meer uitwerking hebben dan 

alleen maar preken. Wij moeten de hongerigen voeden, de naakten kleden en onderdak 

geven aan hen die geen onderdak hebben. Wij moeten zelfs nog meer doen. Alleen de 

liefde van Christus kan de noden van het hart bevredigen.'—Ellen G. White, Lessen uit 

het leven van alledag, blz. 258. 

 Jezus' liefde en priotisering van het tonen van barmhartigheid/genade werd duidelijk 

geopenbaard in zijn gelijkenissen en genezingen, zowel lichamelijk als geestelijk. In de 

eindtijdgelijkenis van de schapen en de bokken bijvoorbeeld (Matteüs 25:31-40) verbindt 

Jezus redding met genadige ethiek. Deze link komt opnieuw aan de oppervlakte in het 

verhaal over de geestelijke genezing van Zacheüs. Christus' barmhartigheid en genade 

wonnen het hart van Zacheüs. Zacheüs reageerde door plechtig te beloven genadig te 

zijn, door de helft van zijn goederen aan de armen te geven en viervoudige teruggave aan 

iedereen die hij had afgezet. Jezus maakte hem daarna bekend: 'Vandaag is dit huis 



                        

 

redding ten deel gevallen' (Lucas 19:9). Opnieuw verbindt Jezus redding met genadige 

sociale ethiek—een prioriteit van het koninkrijk. 

 In zijn dienstwerk leek Jezus meer tijd te besteden aan genezen dan aan onderwijs en 

toonde regelmatig barmhartigheid/genade door de door demonen bezetenen, de 

verminkten, blinden, doven, stommen en de gewonden van geest te genezen. 'De tendens 

van de religies uit alle tijden is geweest om meer belangstelling te hebben voor religie 

dan voor de mensheid; Christus had meer belangstelling voor de mensheid dan voor 

religie—liever gezegd: zijn belangstelling voor de mensheid was de voornaamste 

uitdrukking van zijn godsdienst.' (Noot: Henry Drummond, The Programme of 

Christianity (New York: Thomas Y. Crowell & Company, 1891), blz. 9.) 

 Nodig uw groepsleden uit te praten over de implicaties van het citaat hierboven. Nodig 

hen uit Jakobus 1:26, 27 en Jakobus 2:15-18 hardop te lezen, als een inleiding op de 

discussie.  

 

Illustratie 
 

Recht doen en trouw (goedertierenheid/weldadigheid) betrachten (andere vertalingen: 

'liefhebben') (Micha 6:8) lijkt misschien onmogelijk in het licht van de overweldigende 

en enorme problemen in de samenleving.  

 

Praat over: Hoe kan uw kerk omgaan met medelijdenmoeheid door de verleiding te 

weerstaan niets te doen, omdat u niet alles kunt doen?  

 

. . . . 

 Al zou u moe en belast worden bij uw pogingen om elke noodlijdende persoon en 

situatie te helpen die u ontmoet, start ergens. U kunt een verschil maken voor degenen die 

u helpt.  

 

De Schrift: Barmhartigheid tonen vereist onderwijs, omdat veel situaties gecompliceerd 

en verward zijn. Op termijn zal barmhartigheid in botsing komen met een 

tegenovergestelde/tegenwerkende macht: onrechtvaardigheid. Tegenover deze 

overweldigende macht kunnen daden van barmhartigheid verdrietig ontoereikend lijken. 

Wat voor nut heeft een kop soep en een dubbele boterham, als een zware verslaving 

iemands leven beheerst?  

 Het onvermijdelijk moeten kampen met de overweldigende macht van 

onrechtvaardigheid is misschien waarom de Bijbel gelijke nadruk op zowel 

genade/barmhartigheid als rechtvaardigheid legt. Gods basisbedoeling om 

barmhartigheid te tonen, wordt samengevat in Micha 6:8, dat Gods volk aanspoort 'recht 

te doen en trouw (goedertierenheid/weldadigheid) te betrachten' (andere vertalingen: 'lief 

te hebben'). Recht doen betekent anderen met eerlijkheid en redelijkheid behandelen. Het 

betekent ook beslissingen nemen die eerlijk en redelijk zijn. Liefdevolle barmhartigheid 

betekent medelevend/medelijdend, vriendelijk en vergevend zijn voor iemand over wie u 

macht heeft. Het samenbrengen van deze twee goede eigenschappen, in overeenstemming 

met het gebod in Micha, leidt ons tot holistische, versterkende betrokkenheid met 

degenen die we dienen. De verslaafde heeft bijvoorbeeld zowel eten als behandeling 

nodig. Straatkinderen hebben vriendschap en banen nodig.  

 Wat zijn de implicaties van de hierboven ideeën voor de strategie van het dienstwerk 

van uw gemeente? Wat voor Bijbelverhalen over Jezus' wonderen van genezing laten 



                        

 

individuën zien die samenwerken met de Grote Geneesheer in hun genezing/verbetering? 

Zie bijvoorbeeld: Lucas 17:11-14, Johannes 5:1-9, Johannes 8:2-11, Johannes 9:1-7.  

 

Illustratie 
 

. . . . het belang van de vooruitgang van hulp/ondersteuning (een vis geven) naar 

individuële/persoonlijke ontwikkeling (iemand leren om te vissen). . . . Laat de armen 

ook geven! 

  

De Schrift: Vrede stichten is een daad van genade/barmhartigheid. Vanwege zijn 

genade/barmhartigheid schenkt Jezus vrede aan hen die in hun hart ongerust zijn 

(Johannes 14:27). God heeft ons met zichzelf door Christus verzoend. Hij heeft zijn volk 

de verkondiging van de verzoening toevertrouwd (HSV: 'bediening van de verzoening 

gegeven') (2 Korintiërs 5:18) om vrede tussen mensen te helpen vergemakkelijken, ter 

vervulling van zijn mandaat om 'ernaar te streven in vrede te leven met allen' 

(vgl. Hebreeën 12:14). God droeg zelfs de Israëlieten op: 'Zoekt de vrede voor de stad 

waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren' (Jeremia 29:7, NBG). 

 Vrede stichten is verbonden met het in Gods gezin zijn (Matteüs 5:9). Degenen die 

Gods Messiaanse vrede koesteren/aanmoedigen, zullen de beloning ontvangen dat zij zijn 

zonen en dochters zijn, want zij weerspiegelen zijn karakter. Deze vrede is gebaseerd op 

het Hebreeuwse woord shalom, dat totaal welzijn betekent, persoonlijk en 

gemeenschappelijk. (Noot: The English Standard Version Study Bible, (Wheaton, Illinois: 

Crossway Bibles, 2008), blz. 1828.) God wil dat zijn volk deze shalom brengt aan de 

gemeenschappen die zij dienen. 

 Vraag de groep manieren te delen waarop hun gemeente een vredestichter is 

geweest—binnen en buiten.  

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Goedbedoelende en milde mensen kunnen pogingen om barmhartigheid te tonen in 

'giftige liefdadigheid' veranderen. Barmhartigheid is geen doel, maar is alleen de deur, 

een opening om verschil te maken. Barmhartigheid die niet in de richting van 

rechtvaardigheid beweegt—die ontwikkeling van de ontvangers van onze barmhartigheid 

omvat—zal meer kwaad dan goed doen voor zowel de ontvanger als de gever. Doen voor, 

in plaats van met degenen die in nood zijn, brengt al te vaak giftige liefdadigheid voort. 

We moeten stellig geloven dat iedere persoon, iedere gemeenschap, ongeacht hoe 

gebroken, iets van waarde heeft om op tafel te leggen. Voor een gemeenschap doen wat 

deze voor zichzelf kan doen, is niet alleen schadelijk voor het gemeenschapsleven, maar 

ook voor een individu. Oplossing: Barmhartige tussenkomst moet  gemeenschapgedreven 

zijn in plaats van vrijwilligergedreven, en gemeenschapgeleid in plaats van 

vrijwilligergeleid. 

 Als uw groep groot genoeg is, splits deze in groepjes van twee en praat over ideeën 

voor echte toepassing voor het leven van de bovengenoemde ideeën. Laat studenten een 

rollenspel doen en begin met een plan om aan een nood te beantwoorden, die zij in hun 

gemeenschap hebben ontdekt. Of laat ze steun in een bestaande gemeenschap evalueren, 

waarvan zij op de hoogte zijn. Vraag hen ook over deze vragen na te denken (schrijf hun 

ideeën op de lijnen die er staan): 

 



                        

 

 Op wat voor manieren zit bekwaam aangeboren (i.e.: plaatselijk, natuurlijk) 

leiderschap achter de inspanningen? 

 

 Hoe laat het programma zien dat het de ultieme zelfredzaamheid van de omgeving 

als voornaamste doelstelling heeft? 

 

 Op wat voor manieren is het plan afkomstig van de plaatselijke gemeente, die bij 

entiteiten in de gemeenschap betrokken is? 

 

 Hoe bevordert het plan onderlinge afhankelijkheid in plaats van voortdurende 

afhankelijkheid? 

 

Laat tenslotte groepsleden met de hele groep delen wat zij hebben besproken. 



                        

 

Les 13 
21-27 september 

 

SAMENVATTING 
 

'En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit 

deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en 

die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde' (Johannes 13:1, HSV). 

'Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had . . . en begon de 

voeten van de discipelen te wassen' (Johannes 13:3, 5; HSV). Daarna zei Jezus: '. . . Ik 

heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan' 

(Johannes 13:15, HSV). De Grondlegger van de christelijke kerk geeft, vanaf het 

allereerste begin, vorm aan dienstbaarheid, de modus operandi van het lichaam van 

Christus.  

 De les van deze week kijkt opnieuw naar de gemeenschap van dienaren in de eerste 

gemeente en naar de beeldspraak die hun daden beschrijft. We merken ook op dat het 

overblijfsel van God het hart zal tonen dat een dienaar heeft voor bemiddeling, 

zelfopoffering en genade; we merken op dat de noodlijdenden dienen en het evangelie 

prediken onderling afhankelijk zijn; we worden uitgedaagd rechtvaardigheid, genade en 

liefde te onderzoeken als het fundament van wat het betekent een deel van het 'huisgezin 

van God' te zijn; en we worden verder aangemoedigd een samenwerkende, 

steunende/helpende geest te koesteren in het dienstwerk waartoe God zijn kerk oproept 

om dit tot stand te brengen. 

 

Doelen van de leraar:  
 

 Onderzoek met uw groep wat het betekent om een gemeenschap van dienaren te 

zijn voor de gemeenschap buiten uw kerk.  

 Onderzoek ook waarom uw kerk bestaat en het belang van het leiderschap en de 

departementen van uw kerk. 

 Hoe werken deze departementen samen richting positieve verandering, binnen en 

buiten de kerk?  

 

COMMENTAAR 
 

Illustratie 
 

Een gemeenschap van dienaren: 

Tot een 'geloofsgemeenschap' behoren is voor alle mensen goed; geestelijk, mentaal, 

emotioneel, sociaal en lichamelijk. Onderzoek laat zien dat bepaalde mensen die tot een 

geloofsgemeenschap behoren en kerkdiensten bijwonen, misschien een langer leven 

hebben. (Noot: https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/attending-religious-

services-linked-to-longer-lives-study-shows.)  

 

Overdenk: Hoe kunt u helpen om van uw kerk een werkelijk gezonde omgeving te 

maken, die geneest en leven aanmoedigt in al zijn volheid/in overvloed (Johannes 10:10), 

zelfs mogelijk langer leven, voor allen die momenteel deel van uw geloofsgemeenschap 

zijn of zullen zijn? 

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/attending-religious-services-linked-to-longer-lives-study-shows
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/attending-religious-services-linked-to-longer-lives-study-shows


                        

 

Door het deel zijn van een gemeenschap van dienaren worden de zegeningen uitgebreid 

van het in een kerkgemeenschap zijn. De dienaardimensie wordt nauwkeurig omschreven 

in Galaten 6:9, 10. Lees deze passage in de groep. 

 Als u en uw groepsleden tot een liefdevolle gemeenschap behoren, die ook bezig is 

'voor iedereen het goede' te doen, binnen en buiten, zijn er holistische zegeningen voor de 

gevers en ontvangers. . . . . Wanneer u vreugde aan uw dienst toevoegt (Psalmen 100:2), 

is het positieve effect op de gever en ontvanger zelfs nog groter. Lees Jesaja 58:10, 11. 

 Nodig groepsleden uit hun eigen ervaringen te delen hoe het blijmoedig helpen van 

anderen 'medelijdenmoeheid' heeft verminderd, door hen persoonlijk op een holistische 

manier te helpen. Nodig hen uit te delen hoe hun dienstbetoon ook anderen buiten hun 

kerk holistisch heeft geholpen. 

 

De Schrift: Vraag uw groep Jesaja 42:1-4 te lezen en daarna de vervulling ervan in Jezus' 

dienstwerk in Matteüs 12:18-21. Deze profetie van Jesaja gaat duidelijk over de 

dienstbaarheid van Jezus en zijn opdracht. Jesaja 42:1-4 is het eerste van Jesaja's 'liederen 

over de Knecht van de Heer' die het dienstwerk van Christus beschrijven, een speciale 

Dienaar die Gods doel voor zijn volk en de wereld tot stand brengt. De andere liederen 

over de Knecht van de Heer die naar de Messias verwijzen, worden ontdekt in 

Jesaja 49:1-13, Jesaja 50:4-11, en Jesaja 52:13-53:12. 

 Wat zegt Jesaja 42:1-4 over Christus' prioriteiten? Over zijn opdracht? Over uw 

prioriteiten als Christus' discipel? Uw opdracht? De opdracht van uw kerk? Als u tijd 

heeft, praat dan over de andere liederen over de Knecht van de Heer. 

 Het Nieuwe Testament heeft een lied over de Knecht van de Heer, bekend als het 

kenosis lied, in Filippenzen 2:5-11. Kenosis is een Grieks woord dat 'niets' betekent. Lees 

dit kenosis lied, zo genoemd, omdat Christus 'Zichzelf heeft ontledigd' (vgl. Filippenzen. 

2:7, HSV/NBG; SV: 'vernietigd'), en 'er afstand van deed' (Filippenzen. 2:7). Schenk 

aandacht aan vers 7. Jezus hing niet aan souvereiniteit, die hem terecht toekwam, maar 

aan dienstbaarheid, die de passie was die zijn leven beheerste (zie Matteüs 20:26-28). 

 Wat de culturele maatstaven in zijn tijd betreft leek het erop dat Jezus de prioriteiten 

van het leven ondersteboven keerde. Het lijkt erop dat hij de dingen altijd ondersteboven 

keerde. Om te beginnen is de hoogverheven Zoon van God een dienstknecht geworden. 

Lees Matteüs 20:26 en Matteüs 23:11, 12. Later zouden Jezus' discipelen ervan worden 

beschuldigd dat ze 'in het hele rijk de orde verstoren' (NBG: 'de wereld in opschudding 

gebracht hebben') (Handelingen 17:6). Zij zouden dienen in plaats van heersen. . . . Praat 

over het verschil tussen 'dienaarleiders' en 'leidende dienaren'. 

 Denk ook na over nog een andere kant van de kwestie: Het is niet genoeg te zeggen 

dat we dienaren voor Christus zijn, want er zijn ook slechte dienaren die beweren 

Christus' dienaren te zijn. Sommige dienaren begrijpen Christus' 'ondersteboven' filosofie 

niet. In hun ijver om dienaren van Christus te zijn, hebben zij geprobeerd het heft in 

handen te nemen, te heersen en te domineren in Christus' naam. Eigenlijk hebben zij 

Christus ondersteboven. 

 

Praat over: Wat voor historische voorbeelden komen in uw gedachten van dienaren die 

in Christus' naam domineerden? Enige recente voorbeelden? Hoe kunnen we vermijden 

slechte dienaren te worden die eigenlijk meesters/heren zijn over degenen die we dienen?  

 

De Schrift: Niet lang voordat Jezus werd gekruisigd bracht hij enige intense 

kwaliteitstijd door met zijn discipelen, waarbij hij hen woorden van troost en 



                        

 

bemoediging gaf. Lees Johannes 15:15.   

 

Praat over: Betekent dit vers dat Jezus' discipelen nu zouden stoppen een gemeenschap 

van slaven te zijn en over zouden gaan tot een gemeenschap van vrienden? Wat betekent 

dit? Een hint naar deze vraag kan worden ontdekt in het Griekse woord voor slaven, in 

Johannes 15:15, douloi, dat duidt op een slaaf die waarschijnlijk een beperkte status had. 

Omdat Jezus zijn discipelen in vertrouwen had genomen en hen juist veel dingen had 

bekendgemaakt, zouden zij niet blindelings gehoorzamen als een gewone slaaf. Het lijkt 

er dus op dat Jezus zijn discipelen oproept nu meer aan hem te denken als een Vriend, in 

plaats van gewoonweg als een autoritair figuur. (Noot: The Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 5, blz. 1043, 1044.) Jezus wist ook dat slaven in heren konden 

veranderen, maar vrienden niet. Beroepsslaven gaan misschien te werk vanuit de 

veronderstelling: 'u zult beter worden, omdat ik het beter weet', maar vrienden werken 

samen en geloven: 'wij zullen beter worden, omdat we elkaars leven delen.' Hoe zal deze 

overweging onze benadering beïnvloeden, waarmee we onze gemeenschap dienen? 

 

Illustratie 

De definitie van 'synergie' is 'de interactie van elementen die, wanneer gecombineerd, een 

totaal effect voortbrengen dat groter is dan de som van de afzonderlijke elementen, 

bijdragen, etc.' (Opgehaald uit www.dictionary.com.) Een kerk heeft synergie in zich, 

wanneer haar leden en departementen samen in plaats van afzonderlijk werken en hun 

gemeenschap dienen. Deze synergie zal een totaal effect voortbrengen dat groter is dan 

als ieder kerkelijk onderdeel afzonderlijk zou werken. . . . 

 Het is niet genoeg om enkel plannen te maken voor afzonderlijke evenementen ten 

behoeve van de gemeenschap rondom uw kerk. Departementen van de gemeente moeten 

samen werken (samenwerken) om een proces te ontwikkelen om grotere verschillen in 

uw gemeenschap te maken. Praat er in uw groep over hoe alle departementen van uw 

kerkgemeenschap samen plannen kunnen maken om effectievere vertegenwoordigers van 

verandering in de gemeenschap buiten uw kerkgebouw te worden. 

 

TOEPASSING VOOR HET LEVEN 
 

Een zendingsdokter ging terug naar zijn geboorteland om een kerk van de Zevende-dags 

Adventisten te vinden die, werd hem verteld, zich dichtbij zijn huis bevond toen hij 

opgroeide. (Hij was toen geen adventist). Hij ging naar de plaats waar hem was verteld 

dat de kerk zich bevond. Hij zag geen kerkgebouw en ontdekte een man aan de overkant 

van de straat waar de kerk zou moeten zijn. De dokter vroeg of daar een Adventkerk was. 

De man antwoordde: 'Er is een groep mensen die op zaterdag in dat huis verschijnt aan de 

overkant van de straat. Ik weet niet veel over hen, omdat zij komen, zij zingen, zij gaan.' 

     Vergelijk bovengenoemde kerk, die slechts een 'geestelijke gezondheidsclub' voor 

leden was, met een kerk in Swaziland, Afrika. Er was het meest dringend behoefte aan 

voldoende voeding voor de vele AIDS-wezen in hun gemeenschap. Mevrouw Busi 

Vilakazi, een gepensioneerd lid, en andere leden begonnen deze wezen zes dagen per 

week een stevige maaltijd te eten te geven. Zij begonnen met vijftig kinderen en 

bedienden tien jaar later driehonderd kinderen per dag. Zij startten ook een 

voorschool/kleuterschool. Andere diensten hebben omvat het uitdelen van kleding, het 

delen van groenten uit hun kerktuin, het zorgen voor de zieken en het leiden van een  

http://www.dictionary.com/


                        

 

ontwikkelprogramma van vaardigheden voor vrouwen en mannen. Deze uiting van Jezus' 

liefde bracht een nieuwe gemeente voort. 

 'De Heiland heeft Zijn kostbaar leven gegeven om daardoor een gemeente te stichten 

die in staat is zorg te dragen voor treurende, verzochte zielen.'—Ellen G. White, De Wens 

der Eeuwen, blz. 561. Het is niet enkel dat de kerk van God een missie heeft. Het is de 

missionaire God die een kerk heeft.  

 

Praat over: Waarom bestaat uw gemeente? Welke van de hierboven beschreven 

gemeenten is als uw gemeente? Maak een lijst van ideeën hoe uw kerk een 'bekwame' 

gemeenschap van dienaren kan worden. 

 


