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Het doel
Het doel van deze berichten is om het geloof, het vertrouwen en het commitment aan Gods werk en
Gods kerk verder te vergroten en te ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat God ons wil zegenen.
Rijkelijk. Met allerlei gaven, talenten en middelen (2 Cor. 9: 6 en 8). En die overtuiging willen we
delen. Met iedereen. En vanuit die overtuiging willen we vragen om Godsvertrouwen. Om ervaringen
op te doen. En vandaaruit weer te vertellen aan anderen, hoe groot onze God is.
Daartoe zijn er berichten opgesteld die wekelijks gebruikt kunnen worden bij de introductie op de
collecten en bij het ophalen van de tienden. In de tekst is ook een oproep en een gebed opgenomen,
die naar wens ook gebruikt kunnen worden in de wekelijkse communicatie met leden en
belangstellenden. En misschien zijn er nog wel veel meer toepassingen mogelijk!
In dit document zijn de Engelstalige teksten en de Nederlandse vertalingen naast elkaar opgenomen,
zodat u in uw gemeente keuze hebt in welke taal u het materiaal gebruikt.
U ontvangt dit materiaal voor de periode 15 februari tot en met 28 maart (7 weken). Voor de periode
daarna ontvangt u het materiaal in maart. We zijn geïnteresseerd in uw reactie en in de reactie in uw
gemeenten op dit materiaal. U kunt uw reacties richten aan de RentmeesterschapsRaad. We wensen
u veel zegen, op uw activiteiten, op uw gemeente en in uw persoonlijk leven.

GOD FIRST BY HABIT

Kiezen voor God – een goede gewoonte (15
februari 2020)

With a new year there are new opportunities—with
God’s mercies renewed!
Have you already established or renewed your
decisions or purposes (2 Cor. 9:7) for this year? Do
those purposes include God and the future life? Have
you already established the habit of waking up early
each morning to seek His presence? Are you seriously
planning to enrich your personal devotional time this
year by seeking Him faithfully, developing the habit of
praying regularly, and studying your Bible and the
Adult Sabbath School Bible Study Guide? Is your family
planning to keep or to develop the habit of daily
gathering together for a short family worship (all family
members included) at the beginning and end of every
day?

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen – terwijl Gods
genade blijft.
Welke plannen heb jij gemaakt?

Have you also reaffirmed your resolution to keep the
Sabbath this new year from sunset to sunset, no
matter what may happen, and to include in this
experience those who live in your house, especially
your children (Ex. 20:8-10)? Have you determined to
dedicate this day not simply to a selfish rest, but to the
rest of the soul? Have you also purposed to attend
church and Sabbath School on Sabbath, keeping
yourself from any secular labor during this day, using
the remaining time to seek the Lord, trusting that He
will provide for your needs (Ps. 34:8-10)?
Have you also established or renewed your purpose to
put God first and to learn to trust in Him as the
Provider and Sustainer by tithing and by giving also
your “Promise” (which is a regular, percentage-based

Heb je je opnieuw voorgenomen de sabbat van
zonsondergang tot zonsondergang te houden, en om
deze ervaring te delen met je huisgenoten, je
kinderen (zie Exodus 20:8-10). Zoek in de eerste
plaats God op deze dag en vertrouw erop dat hij
voor ons zorgt: Psalm 34: 8 Als je diep ontzag voor de
Heer hebt, beschermt de Engel van de Heer je.
Hij zal je redden.9 Probeer maar hoe goed de Heer
is! Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt.
10 Heb diep ontzag voor de Heer. Dan kom je nooit
iets tekort.
Wil je dit jaar je beloften aan God vernieuwen en je
vertrouwen op God verdiepen. Niet alleen door het
geven van tienden, maar ook door vaste gaven te
geven, als een belofte.

In 2 Corinthiers 9:7 staat:
7 Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En
laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of
dwang. God houdt van mensen die met een blij hart
geven.

Omvatten je plannen ook God en het toekomstige eeuwige- leven? Door bijvoorbeeld elke ochtend Zijn
aanwezigheid te zoeken. Of door regelmatig te
bidden, bijbel te lezen en bijbelstudies te volgen of
te geven? Maak je ook plannen om je gezinsleden
daarbij te betrekken?

offering)? Have you already decided to set both apart,
tithe and Promise, immediately after any income or
increase, and from all your income or increase (Prov.
3:9)? Have you also decided the percentage (%) of the
income to be dedicated as your Promise, with which to
worship God during this new year?
APPEAL: As you worship Him, you may prayerfully
establish or renew the decision to put God first in all or
some of those areas, and to do it by habit.
PRAYER: Dear God, please accept and bless the
decisions that we are making in Your presence, as we
worship You with Your tithes and offerings!

OPROEP: Als je God aanbidt, vraag Hem in gebed om
de goede keuzes te blijven maken. Stel God als een
goede gewoonte op de eerste plaats.
GEBED: Lieve Heer, aanvaard en zegen onze keuzes.
We aanbidden en vertrouwen U met onze tienden
en gaven. Amen.

PERFORMER OF JUST ONE MUSIC – De vioolspeler (22 februari 2020)
Fleeing from Cuba, the violinist Jaime Jorge was only 10
years old when he arrived with his family and without
his violin in Miami, Florida, United States, in 1980.
Struggling hard to survive, miracles started to happen
when his parents decided to move with the family to
Milwaukee, Wisconsin, arriving during the worst winter
in 80 years. Owning nothing, the family received strong
support from the church members and neighbors, and
finally Jaime’s mother was able to acquire for him a
violin for his practices! As they couldn’t afford to buy
sheet music, his mother also purchased an old
turntable and a vinyl disc of a Beethoven violin concert.
“You must hear and rehearse it,” she told Jaime.
While applying for a scholarship for the Milwaukee
Conservatory, Jaime rehearsed that specific music
many times! During the test, when a professor was
wondering how a boy was able to play that kind of
music, Jaime told him about his family’s struggles, the
turntable, and why that was his only music. The
professor, who had arrived from Europe just three
months before, asked who the performer on the disc

De vioolspeler Jaime Jorge, uit Cuba gevlucht, kwam
op 10-jarige leeftijd in 1980 met zijn familie en
zonder zijn viool aan in de US, in Miami, Florida.
Ze hadden een zware tijd maar toen zijn ouders
besloten om naar Milwaukee, Wisconsin te
verhuizen, begonnen er wonderen te gebeuren. De
winter was de koudste in de afgelopen 80 jaar en
vele kerkleden ondersteunden de familie die niets
had. Uiteindelijk lukte het Jaime’s moeder ook om
een viool te vinden voor hem. Maar ze konden zich
geen bladmuziek veroorloven, dus op een oude
grammofoon draaiden ze één LP, met een
vioolconcert van Beethoven. En Jaime oefende dat
stuk. Vele malen.
Hij deed toelating voor een beurs aan het
conservatorium in Milwaukee. Toen de examinator
vroeg hoe Jaime erin geslaagd was om dit stuk van
Beethoven te leren, vertelde Jaime zijn verhaal. De
examinator was pas drie maanden in de US uit
Europa en hij vroeg wie de vioolspeler was op de LP.

was. When Jaime answered, the professor said: “I
could immediately recognize him by the way you are
playing. He was my professor there!” And
Jorge Jaime got the scholarship!
God coordinated the time the Jorge family arrived in
the United States with the time that Jaime’s professor
arrived from Europe. The Lord also led the Jorge family
to that specific city, and provided for their basic needs
during the winter. He provided the violin, the
turntable, the right vinyl disc, the conservatory, and
the connection with that specific professor and
scholarship as well!
Jaime Jorge became a well-known Adventist violin
performer, using his musical gifts to preach and
minister to people around the world.

Het bleek de docent van de examinator te zijn. En
Jamie Jorge kreeg de beurs.

APPEAL: As you put your tithes and offerings into the
offering plate, close your eyes and worship Him who
has a plan for your life and is fully able to provide for
you according to your needs.

OPROEP: Als je je tienden en giften geeft, sluit je
ogen en aanbid Hem die een plan heeft voor jouw
leven en volledig in staat is om in al jouw behoeften
te voorzien.

PRAYER: Dear heavenly Father, please accept our
worship and help us to trust in Your power to provide
not only for our daily needs but also for our special
ones, according to Your plans for our good. Amen.

As heard from Jaime Jorge on Sept. 29, 2018
at the Washington Brailian Church.

GEBED: Geliefde Hemelse Vader, accepteer onze
aanbidding en help ons te vertrouwen op Uw Kracht
om niet alleen voor onze dagelijkse behoeften te
zorgen, maar ook voor onze speciale wensen, in
overeenstemming met Uw plannen voor ons welzijn.
Amen.
Zoals gehoord van Jaime Jorge op 29 september
2018, in de Washington Brailian Kerk.

A WORLDWIDE MISSION

Wereldwijde Missie (7 maart 2020)

Daniel was sick for many days, unable to perform his
work, because he was “astonished by the vision,”
which “no one understood” (Dan. 8:27). While in

Daniel was een paar dagen ziek, niet in staat zijn
werk te doen, omdat hij geschokt was over zijn
visioen, zijn droom, die niemand begreep (Daniel

God organiseerde dat de tijd dat de familie Jorge in
de VS arriveerde en het moment dat Jaime de
toelating ging doen, samen viel met de komst van de
examinator uit Europa. En dat de familie naar die
stad ging, dat ze in die koude winter werden
geholpen en dat juist díe LP in hun bezit kwam.
Jaimie Jorge is een bekende adventistische
vioolartiest geworden, die zijn muzikale gaven
gebruikt om mensen over de hele wereld over God
te vertellen.

Babylon, Daniel knew from the book of Jeremiah that
the restoration of Israel would happen immediately
after 70 years of captivity.
But now, partially understanding some developments
of the great controversy and the sufferings of God’s
people through the ages, Daniel was overwhelmed!
Instead of a detailed explanation, God told him twice
to seal up the vision because it referred to the future,
to the time of the end (Dan. 8:26; 12:4).
Centuries later, as John saw a mighty angel holding
that “little book open in his hand” (Rev. 10:2), he was
figuratively commanded to eat it. It was sweet as
honey in the mouth but bitter in the stomach. This
vision was referring to the Millerite movement, the
1844 disappointment, and to the Seventh-day
Adventist movement—the very time we are living in
now. This was the time that Daniel was looking forward
to in the future, just before Jesus’ second coming,
when the knowledge of the book of Daniel would
increase (12:4).
But the command for John to eat that book was
followed by a very clear mission: “You must prophesy
again about [or ‘to’] many peoples, nations, tongues,
and kings” (Rev. 10:11).
It means that our mission, as well as our Promise
(regular, percentage-based offerings), must reach far
more than the limited range of our local church or
neighborhood. By bringing our offerings and by
gathering them together in the “storehouse,” we will
be able to plan more effectively to do far more for
others, and to go farther and faster.

And according to the Bible and the Spirit of Prophecy,
this is God’s plan for our regular and systematic
offerings.
APPEAL: As we put our offerings together today, let us
pray that “many peoples, nations, tongues, and kings”
may learn to worship God as the Creator, while there is
time, because the hour of His judgment has come.
PRAYER: Dear Lord, let us ourselves be prepared for
the day of Your coming, and by our tithes and offerings
be able to invite others as well! Amen.

8:27). Terwijl Daniel in Babylon woonde, wist hij uit
het boek van Jeremia dat de herbouw van Israël na
70 jaar gevangenschap zou plaatsvinden. Maar nu,
terwijl hij de ontwikkelingen in de grote strijd en het
lijden van Gods volk door de eeuwen heen maar half
begreep, was hij sprakeloos. In plaats van een
gedetailleerde uitleg, gaf God hem tweemaal de
opdracht om dit visioen te verzegelen, omdat het
over de toekomst ging, de tijd van het einde (Daniel
8:26 en 12:4).
Eeuwen later, toen Johannes een machtige engel
met een klein geopend boekje in zijn hand zag
(Openb. 10:2), kreeg die de opdracht om het te eten.
Het was honingzoet in zijn mond, maar bitter in zijn
maag. Dit visioen leidde tot de beweging gestart
door Miller, de teleurstelling in 1844 en tot de
Beweging van de Zevende-dags Adventisten – en
uiteindelijk tot hetgeen gebeurt in onze tijd. Daniel
keek vooruit naar de periode vlak vóór de
wederkomst van Jezus. En in die periode zal het
inzicht in het boek van Daniel groeien (Daniel 12:4).
De opdracht voor Johannes om het boek op te eten,
werd gevolgd door een duidelijke opdracht: “Je
moet opnieuw profeteren voor vele volken, landen,
talen en koningen” (Openb. 10:11).
Dat betekent dat onze opdracht, evenals onze
belofte (tot het beschikbaar maken van geld,
talenten en tijd) ver buiten de kring van onze lokale
gemeente of buurt reikt. Als we onze gaven en giften
volgens een vast schema bij elkaar brengen in Gods
voorraadkamer, dan zullen we in staat zijn om
doelgericht te plannen en kunnen dan veel meer
doen voor anderen, kunnen verder reiken en sneller
voortgang boeken.
En volgens de bijbel en de geest van de profetie,
geeft God aan dat hij van regelmatige en
systematisch geven houdt.
Oproep: als we vandaag onze giften verzamelen,
laten we dan bidden dat vele volken, landen, talen
en koningen God leren kennen en zullen aanbidden
als hun Schepper. Nu is er nog tijd. Het uur van zijn
oordeel is nog niet gekomen.
GEBED: Geliefde Vader, help ons bij onze
voorbereiding op uw komst. En help ons door onze
tienden, gaven en tijd ook anderen uit te nodigen.

RAMÓN AND THE FAILING PASTOR

Ramón en de afwezige dominee (14 maart 2020)

“In almost 16 years I have never been visited by my
pastor! I really don’t know what he is doing during the
week. So, I have decided to give my tithe to charity,”
said Ramón (not his real name) to a trusted friend.
Ramon was a good church member. He was still willing
to return tithe, but he was hurt.

“Ik weet echt niet wat mijn predikant doet door de
week. In bijna 16 jaar heb ik nog nooit een bezoek
van mijn predikant gehad. Dus, ik heb besloten om
mijn tienden aan iets anders te geven”, zei Ramón
tegen een vriend.
Ramón was een trouw lid. En hij was nog steeds van
plan zijn tienden aan God terug te geven, maar hij
was gekwetst.
Zijn vriend besprak met hem dat ieder een eigen
keus kan maken, volg je de bijbel en breng je de
tienden bij God, of maak je je eigen keuzes.

In a very kind way, his friend explained that every
person has the free choice to decide if they will follow
the Bible about where to bring the tithe and offerings,
or if they will follow whatever is right in their own eyes.
In Deuteronomy 12 the Lord made it very clear where
He expects us to bring our tithes and offerings: “But
you shall seek the place where the Lord your God
chooses … to put His name for His dwelling place; and
there you shall go. There you shall take your burnt
offerings, your sacrifices, your tithes, the heave
offerings of your hand, your vowed offerings, your
freewill offerings” (Deut. 12:5, 6). And He made it even
clearer: “You shall not at all do as we are doing here
today—every man doing whatever is right in his own
eyes” (Deut. 12:8).

In Deuteronomium 12 maakt God het heel duidelijk
waar we onze tienden en gaven moeten brengen:
“5 Maar jullie Heer God zal in het gebied van één
van de stammen een plaats uitkiezen waar Hij wil
wonen. Dáár moeten jullie heen gaan om de Heer te
aanbidden. 6 Dáár moeten jullie je brand-offers en
vlees-offers heen brengen, het tiende deel van de
oogsten, [a] jullie beweeg-offers, belofte-offers en
vrijwillige offers, en de eerstgeboren dieren van
jullie koeien, schapen en geiten. 8 Jullie mogen niet
meer offeren waar je maar wil, zoals jullie tot nu toe
hebben gedaan.”

Ramon’s friend told him that this biblical concept is
part of what we know as the “Storehouse Principle,”
which explicitly appears throughout the Old Testament
but is also implicitly endorsed in the New Testament (1
Cor. 9:13).

Ramóns vriend vertelde hem dat dit uitgangspunt het principe van Gods voorraadkamer- uitdrukkelijk
in het Oude Testament naar voren komt, en ook
impliciet in het nieuwe Testament wordt genoemd
(1 Cor. 9:13: 13 Jullie weten toch dat de priesters die
in de tempel werken, ook van de tempel te eten
krijgen? En dat de priesters die de offers brengen,
ook van de offers mogen eten?).

It is regarding that concept that the Lord Himself says:
“Bring all the tithes into the storehouse, that there may
be food in My house, and try Me now … if I will not
open for you the windows of heaven and pour out for

God zelf zegt: “10 Breng liever alle gaven waar Ik
recht op heb naar de voorraadkamer van mijn
tempel, namelijk het tiende deel van jullie oogsten.
Dan zullen mijn priesters te eten hebben. [c] Probeer

you such blessing that there will not be room enough
to receive it” (Mal. 3:10).

APPEAL: The Lord is inviting us today to wholly submit
to Him, and to bring our tithes and offerings to where
He has told us to take them. And then He invites us to
“try Him.” May we accept His invitation and follow His
guidance today!
PRAYER: Heavenly Father, help us to trust You more
and more, and in humble submission to follow Your
guidance as found in the Bible, despite our impulses or
preconceived ideas. May the Lord Jesus be worshiped
with our tithes and offerings. Amen.

het maar. Dan zullen jullie zien dat Ik ervoor zal
zorgen dat het goed met jullie gaat. Ik zal voldoende
regen geven, zodat jullie grote oogsten zullen
hebben. De oogsten zullen zó groot zijn, dat het
allemaal niet meer in jullie schuren past.
OPROEP: God nodigt ons vandaag uit om ons
volledig aan Hem te onderwerpen en om onze
tienden en gaven daar te brengen waar Hij dat wil.
En Hij nodigt ons uit om Hem te testen. Laten we op
deze uitnodiging ingaan en zijn leiding volgen!
GEBED: Hemelse vader. Help ons om U meer en
meer te vertrouwen, en in nederigheid Uw leiding te
volgen, zoals in de Bijbel staat; ondanks onze
vooringenomen ideeën of onze impulsiviteit. Laten
we Jezus onze Heer aanbidden met onze tienden en
gaven. Amen.

WHY AM I BRINGING MY OFFERING?

Waarom geef ik giften? (21 maart 2020)

The telephone rang. The friendly voice on the other
end was that of Martha (not her real name): “I don’t
agree with the direction my conference is taking with
some issues, so I want to know where else I can send
my tithes.”
Martha’s struggle would certainly vanish if she could
accurately identify God’s appointed recipients of the
tithe and offerings. Are we supposed to return the tithe
to the pastor or to a church leader? To whom should I
give my tithe?

De telefoon ging. De vriendelijke stem aan de lijn
was van Martha (niet haar echte naam): “Ik ben het
niet eens met het beleid van mijn conferentie, dus ik
wil weten waar ik mijn tienden dan naar toe kan
sturen.”

The psalmist understood this issue: “Offer to God
thanksgiving and pay your vows to the Most High” (Ps.
50:14). And David was also sure about the specific
place where he should meet the Lord to pay his vows:
“I will go into Your house with burnt offerings; I will pay

Martha’s dilemma zou oplossen als ze helder voor
ogen had wie de door God aangewezen ontvangers
van tienden en van giften zijn. Moeten we onze
tienden teruggeven aan onze dominee of kerkleider?
Aan wie moet ik mijn tienden overmaken?
De psalmist begreep het probleem: “Breng God uw
dank en handel naar je beloften aan de Allerhoogste
God (Ps. 50:14). En David was ook zeker over de
specifieke plaats waar hij God zou ontmoeten om
zijn geloften in te lossen: “Ik zal naar Uw heiligdom

You my vows” (Ps. 66:13), which would certainly also
include the tithe.
According to the Bible, the tithe must be brought as an
act of worship to God, the true recipient, and be
delivered to the storehouse (see Deut. 12; 2 Chron. 31;
Neh. 10, 12, 13; Mal. 3:8-10).
In the Seventh-day Adventist Church, the local church
stands as an outpost of the storehouse, which is the
conference.
And God has the capacity to determine how the tithe
should be used: to be equally distributed (2 Chron.
31:14-21) to support the authorized gospel ministry
worldwide (Num. 18:21; Matt. 28:19, 20; Rev. 14:6).
Tithes and offerings are not to be considered as
rewards, leverage, or punishment tools for a leader’s
behavior, but as a way to worship God for His many
blessings.
Basing our giving pattern on the performance of
leaders (fallible human beings) may lead us to
disregard God’s positive command to bring the tithe
and offerings to the storehouse and to try Him (Mal.
3:10).

APPEAL: Are my tithes and offerings manipulated as a
display of human power, or are they brought to God’s
appointed place to honor and worship Him in
humbleness and meekness of heart? Let us ask the
Lord to give us the right motivation, as we worship Him
in His house of prayer.
PRAYER: Dear Lord, thank You for giving us the
privilege to worship You today, as we humbly bring our
tithes and offerings to You and into Your house. Amen!

gaan met brandoffers; ik zal mijn geloften aan U
inlossen.” Dit omvatte zeker ook de tienden.
Volgens de bijbel moet de tienden als onderdeel van
aanbidding tot God gezien worden. Hij is de ware
ontvanger. En we moeten het brengen naar zijn
opslagplaats (zie Deut. 12; 2 Kron. 31; Neh. 10, 12,
13; Mal. 3:8-10).
In de Adventkerk is de lokale gemeente als een
voorpost van de opslagplaats te zien. En de
opslagplaats is de Unie.
En God heeft de macht om te bepalen hoe de
tienden moeten worden besteed: het moet eerlijk
worden verdeeld om d.m.v. bevoegde predikers
wereldwijd het evangelie te verkondigen. (2 Chron.
31:14-21) (Num. 18:21; Matt. 28:19, 20; Rev. 14:6).
Tienden en gaven zijn niet bedoeld als instrumenten
om leiderschapskeuzes te belonen, te beïnvloeden
of af te straffen, maar als een manier om God te
aanbidden voor Zijn vele zegeningen.
Als we onze gaven afhankelijk maken van de
prestaties van leiders (feilbare mensen), dan kan dit
leiden tot verwaarlozing van Gods opdracht om de
tienden en gaven naar de voorraadkamer van zijn
tempel te brengen en Hem op proef te stellen (Mal.
3:10).

OPROEP: Zijn mijn tienden en gaven een manier om
mijn persoonlijke invloed te doen gelden, of zijn ze
naar Gods tempel gebracht om Hem te eren en
aanbidden en nederigheid? Laren we God vragen om
de juiste motivatie, als we Hem aanbidden in Zijn
huis van gebed.
GEBED: Lieve God, dank U dat we U vandaag weer
mogen aanbidden, als we nederig onze gaven en
tienden aan U en in Uw huis brengen. Amen !

JOSEPH’S BONES

De Beenderen van Josef (28 maart 2020)

“And Moses took the bones of Joseph with him, for he
had placed the children of Israel under solemn oath,
saying, ‘God will surely visit you, and you shall carry up
my bones from here with you’” (Exod. 13:19).

“En Mozes nam de beenderen van Josef met zich
mee, omdat Josef de kinderen van Israël plechtig
had laten beloven: “God zal jullie zeker zoeken en
jullie moeten dan mijn beenderen hiervandaan met
je meenemen”(Exod. 13.19).
Wat leren de beenderen van Josef ons? Josef,
enigszins verwend door de liefde van zijn vader, was
opgegroeid in een ‘gouden wieg’. Hij werd
voorgetrokken boven zijn broers; zijn vader gaf hem
de beste kleren die hij kon vinden.
Omdat een gemakkelijk leven en te grote
bescherming het karakter van een kind kan
beschadigen, stond God genadig toe dat hij ver van
huis werd gebracht. Waardoor hij plotseling alles dat
de wereld kan bieden verloor, behalve zijn leven en
gezondheid.
Maar in plaats van ontmoedigd te zijn, verbond Josef
zich om God in alles op de eerste plaats te zetten.
En dit besluit wankelde niet, toen hij onterecht in de
gevangenis terechtkwam en de allerlaagste positie
innam, die een mens kan krijgen.
Maar vanaf dat moment bracht God hem naar een
leidinggevende positie, de tweede in lijn van het
machtigste land in de toen bekende wereld. En alle
gemakken in het leven waren beschikbaar voor hem.

What do Joseph’s bones teach us? Almost spoiled by
the love of his father, Joseph was raised in a “golden
cradle.” Highly favored above his brothers, he wore the
finest clothes his father could get.
As an easy life and overprotection may jeopardize a
child’s character development, the Lord mercifully
allowed him to be taken far from his home, suddenly
losing all that this world can offer, except life and
health.
But instead of feeling discouraged, Joseph decided to
make a commitment to put God first in all things.
And his resolve was not shaken even after he was
unjustly sent to prison and placed into what was likely
the lowest position a human could attain other than
death. But from there, the Lord brought him directly to
the second-highest position in the most powerful
country in the thenknown world. All the comforts of
life were again available to him.
When Satan is not able to knock us down with trials, he
often is more successful by offering sophistication and
ease. Would Joseph’s character thrive under this new
ensnaring trial? Would he keep his eyes focused on his

Als Satan niet in staat is om ons omver te werpen
door uitdagingen, dan is hij vaak wel succesvol door
ons gemak en luxe te geven. Zou Josef’s karakter
deze verwarrende uitdaging kunnen verdragen? Zou
hij zijn blik gefocussed houden op zijn eeuwige

eternal future, or would he be charmed by the life at
the court?
A very strange request that he later made of his
brothers reveals that he stood firm in his commitment
to God! His eyes were still on the Promised Land, and
not on the luxury or pomp of Egypt.
“God will surely visit you,” he said to his brothers, “and
you shall carry up my bones from here [Gen. 50:25].”
Joseph was not planning to be distracted by Egypt’s
easy life. His eyes were fixed on God’s plan for the
future, in another land, yet to be given by the Lord to
His people!
APPEAL: By returning our tithe and giving our Promise
(regular, percentage-based offering) we regularly
remind ourselves that our spiritual, emotional, and
material resources should be invested in another Land!
PRAYER: Heavenly Father, please accept our tithes and
offerings as a symbol of our desire to inherit eternal life
in heaven, and to put You first in all things here!

toekomst, of zou hij afgeleid worden door het leven
aan het hof.
Het hele bijzondere verzoek dat hij tot zijn broers
richtte, toont dat hij standvastig was gebleven in zijn
geloof. Zijn blik was nog steeds op het beloofde land
gericht, en niet op de luxe of grandeur van Egypte.
“God zal zeker jullie zoeken en Hij zal komen en jullie
moeten dan mijn beenderen hiervandaan met je
meenemen”(Gen50:25). Josef was van plan om zich
niet door het gemakkelijke leven in Egypte te laten
afleiden. Zijn ogen waren gericht op Gods plan voor
de toekomst, gericht op een ander land, dat God
nog aan zijn volk moest gaan geven !
OPROEP: Door je tienden terug te geven aan God en
je giften (regelmatig, percentage gewijs) te geven,
herinneren we onszelf dat we onze spirituele,
emotionele en materiële middelen willen investeren
in het Beloofde Land.
GEBED: Hemelse Vader, aanvaard alstublieft onze
tienden en gaven als een symbool van onze wens
om het eeuwig leven in de hemel te erven, en om U
boven alles lief te hebben en boven al het aardse te
zetten.

