
Les 1 Waarom getuigen?
27 juni-3 juli

Kerntekst: Lucas 15:1-7

Focus van de studie: Sefanja 3:17; Johannes 7:37; 1 Timoteüs 2:3, 4;
2 Korintiërs 5:14, 15. 

Deel I: Overzicht

Diep in het hart van God is zijn verlangen dat alle volken in zijn koninkrijk gered zullen worden. Er is 
niets waarnaar Hij meer verlangt dan dat elk van ons persoonlijk de vreugde van redding zal ervaren en
eeuwig met Hem zal leven. Hij heeft alle machten van de hemel de vrije loop gelaten om ons te 
verlossen. Jezus kwam naar de aarde om de oneindige liefde van de Vader voor de mensen te 
openbaren, het volmaakte leven te leiden dat wij geleid hadden moeten hebben, de veroordeling van 
onze zonden aan het kruis te dragen en de dood te sterven die wij hadden moeten sterven.

In Christus zien we hoe de Vader werkelijk is. Jezus neemt de mythe weg dat God niet liefdevol is. 
Millennia geleden gaf Lucifer, een verblindend stralend wezen, een verkeerde voorstelling van het 
karakter van God. Jezus kwam om duidelijk te maken wat de feiten zijn. God is geen 
straffende/wraakzuchtige rechter of een woedende tiran. Hij is een liefdevolle Vader die al zijn 
kinderen zo spoedig mogelijk thuis wil hebben.

Getuigen heeft alles met God te maken. Het is deelnemen aan zijn opdracht. Het is zijn liefde delen 
met anderen. Het is in ons leven en onze spraak zijn genadige karakter openbaren. Als we aan anderen 
getuigen, maken we deel uit van de grootste vreugde in het leven en groeien we om meer als Jezus te 
worden. Dienstbaarheid laat zelfzucht sterven. Hoe meer we Gods liefde delen, hoe meer onze liefde 
voor hem toeneemt. 

Deel II: Commentaar

Heeft u zichzelf ooit de vragen gesteld: ‘Waarom zou ik mijn geloof delen? Doet God niet alles wat Hij
kan om mensen te redden zonder mijn getuigenis? Maakt getuigen überhaupt enig verschil voor 
iemands persoonlijke redding?’ 

Het is waar dat God Zichzelf op vele soorten manieren openbaart. Hij is niet beperkt tot ons 
getuigenis. David stelt: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn 
handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank’ (Psalmen 19:2–4). 
Het ontwerp, de orde en de symmetrie van het universum openbaren een ontwerper God van 
onbegrensde intelligentie. 

Het dienstwerk van de heilige Geest in het hart van elk van ons schept binnen ons een verlangen om 
God te kennen. Dit verlangen naar de eeuwigheid in elk van ons is krachtig bewijs van het bestaan van 
God. Dan zijn er natuurlijk die ongewone voorzienigheden die elk van ons ervaart en ons ertoe brengen
na te denken over de werkelijkheid van Gods aanwezigheid. Elke keer dat we liefde ervaren als we die 
niet verdienen of een onverwachte vriendelijke daad, zien we op tastbare wijze een openbaring van 
Gods karakter. God probeert ons voortdurend op diverse manieren naar Zichzelf toe te trekken.

Als dit waar is, waarom dan getuigen? Waarom niet God zijn werk laten doen en er klaar mee zijn? 
Waarom niet een stap terug doen en de natuur, zoals David zegt, het werk laten doen om Gods majesteit
te verklaren? De natuur geeft ons gemengde boodschappen. Hoewel zij Gods oneindige complexe 
ontwerp openbaart, kan zij ook vernietiging en verwoesting openbaren in orkanen, overstromingen, 
bosbranden, tyfonen en andere natuurrampen. Duizenden sterven plotseling. Wat zegt dit over God en 



de grote strijd tussen goed en kwaad? De natuur geeft een voorstelling van zowel goed als kwaad, maar
zij openbaart niet de reden waarom goed en kwaad bestaan. 

Noch de voorzienigheden in het leven noch onze eigen verlangens kunnen voorzien in een afdoende 
verklaring voor het bestaan van goed en kwaad. Het is waar dat er een verlangen naar God is in elk van 
ons; maar het is ook waar dat we een zondige, gevallen natuur hebben, en we ontdekken een strijd 
binnenin ons. We weten misschien wat goed is, maar we hebben in onszelf niet de kracht om te doen 
wat goed is. Evenzo openbaren voorzienigheden in ons leven een God die zich om ons bekommert, 
maar er zijn veel dingen die in ons leven gebeuren, die ons eraan herinneren dat we in een wereld van 
goed en kwaad leven. Dus de vraag duurt voort: ‘Waarom is er goed en kwaad in de wereld?’ Wat is 
hun oorsprong en wat is de bestemming van het mensdom? Noch de natuur, de voorzienigheden in het 
leven, noch onze verlangens binnenin ons kunnen zich afdoende met deze vraag bezighouden, zoals 
getuigen aan anderen door middel van Gods Woord dit kan.

De reden waarom we getuigen is niet om mensen hun enige kans op redding te geven. God kan hen 
op diverse manieren redden zonder onze hulp. De reden waarom we getuigen is tweevoudig. 

Ten eerste: we getuigen, omdat de liefde van Christus uit ons hart overvloeit naar anderen en we 
willen dat ze de best mogelijke kans op redding hebben. De duidelijkste openbaring van Gods karakter 
is niet in de natuur, de voorzienigheden in het leven of onze verlangens binnenin ons. Deze zijn elk 
afzonderlijk bewijs van Gods bestaan, maar ze schilderen niet duidelijk Zijn liefdevolle karakter. De 
duidelijkste openbaring van Gods karakter wordt gevonden in het leven van Christus, zoals 
geopenbaard in de Schrift. Gods Woord delen met anderen, de Schriften voor hen openen en de 
belangrijke waarheden van de Bijbel uitleggen, openbaren wie Hij is en verschaft elk individu de beste 
kans om Zijn liefde en waarheid te leren kennen en begrijpen. In het kosmische conflict tussen goed en 
kwaad bieden de Schriften de ultieme antwoorden op de belangrijke vragen van het leven. 

Ten tweede: we getuigen, omdat we weten dat getuigen een van de middelen van de hemel is om 
het hart van God vreugde te brengen en ons in staat te stellen geestelijk te groeien. Hoe meer we Hem 
liefhebben, hoe meer we Zijn liefde zullen delen. Hoe meer we Zijn liefde delen, hoe meer we Hem 
zullen liefhebben. Als we het Woord van God met anderen delen, worden we zelf dichter naar hem 
getrokken. Het levensveranderende Woord verandert niet alleen degenen met wie we de Bijbel 
bestuderen, het verandert ons als we met hen studeren.

Het Woord verspreiden
Het vijftiende hoofdstuk van het evangelie van Lucas deelt drie verhalen over het hart van God. Deze 
tijdloze verhalen schilderen een God die gepassioneerd is over het redden van de verlorenen. Hij is de 
onvermoeibare herder die zijn verloren schaap zoekt, totdat Hij het vindt. Hij is de bedroefde vrouw die
haar huis grondig op haar knieën onderzoekt en haar kostbare verloren muntstuk uit haar bruidsschat 
vindt. Hij is de bezorgde Vader die voortdurend de horizon afspeurt of Zijn verloren zoon thuiskomt. In
elk verhaal is er vreugde als het verlorene wordt gevonden. De hele hemel verheugt zich als mannen en
vrouwen de redding aanvaarden, die Christus zo bereidwillig aan het kruis heeft gegeven.

Er zijn vier veelbetekenende dingen waar Jezus de nadruk op legt in het verhaal over het verloren 
schaap. Ten eerste: Gods liefde laat het verlorene niet los. Lucas 15:4 verklaart dat de herder naar het 
verloren schaap op zoek gaat. Onze God is een God die niet loslaat. Hij zal Zijn kinderen niet 
gemakkelijk laten gaan. Hij zoekt hen waar ze ook heengaan. Hij zoekt naar hen met een aanhoudende 
liefde. Het tweede ding dat we met betrekking tot onze passage opmerken, is dat de herder naar het 
verloren schaap op zoek gaat, totdat hij het vindt. Gods liefde volhardt. Hij geeft ons niet gemakkelijk 
op. We kunnen Hem niet vermoeien. Hij zal Zijn zoektocht nooit opgeven. Als een herder in het Nabije 
Oosten in de tijd van Christus een van zijn schapen verloor, was het nodig om ofwel naar de kudde 
terug te keren met het verloren schaap ofwel terug te keren met het karkas om te bewijzen dat hij al het 
mogelijke had gedaan om het terug te vinden.

Elk schaap was voor de herder waardevol. Hij kende de kudde zo goed dat hij zich er onmiddellijk 
bewust van was dat er een schaap weg was. Voor Christus zijn we geen massa of naamloze mensen, 



maar personen, als zijn evenbeeld (andere vertalingen: ‘naar zijn beeld’) geschapen, die Hij door Zijn 
genade heeft verlost.

Het laatste onderwerp in dit verhaal is dat als het verloren schaap wordt teruggevonden, de herder 
vol vreugde uitroept: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb het (andere vertalingen: ‘mijn’) schaap 
gevonden dat verdwaald (andere vertalingen: ‘verloren’) was’ (Lucas 15:6). De Goede Herder laat Zijn 
verloren schaap niet los. De Goede Herder volhardt totdat Hij Zijn verloren schaap terugvindt en de 
Goede Herder is blij als Hij Zijn verloren schaap terugvindt. God is geen emotieloze God. Hij is een 
God die vervuld is van vreugde als de verlorenen worden gevonden.

In een wereld van teleurstelling en verdriet brengt het Christus’ hart vreugde als we met Hem 
betrokken zijn bij het winnen van zielen. Als ons hart klopt met het hart van God en onze gedachten 
één zijn met de gedachten van God, verenigd in het eensgezinde doel van getuigenis, is Zijn hart 
vervuld van onuitspreekbare vreugde.

Illustratie
. . . . er is een speciale voldoening die komt als we iets van waarde aan iemand anders geven. Het 
onzelfzuchtig geven van een geschenk verbindt u op een unieke manier aan een andere persoon.

Als we het kostbaarste geschenk van alles, Jezus Christus, delen, vervult vreugde ons eigen hart. Er 
is diep binnenin ons een voldoening dat we een eeuwig verschil hebben gemaakt. Als iemand waarmee 
we Christus hebben gedeeld, de waarheden van de Schrift aanvaardt, maken we een vriend voor de 
eeuwigheid. Er is geen grotere vreugde.
Ellen G. White drukt dit op de juiste manier uit: ‘De geest van onzelfzuchtig werk voor anderen geeft 
diepte en stabiliteit en een beminnelijkheid aan het karakter, die wij ook bij Christus vinden en schenkt 
de bezitter ervan vrede en vreugde.’—De Weg Naar Christus (E.G. Whitestichting, januari 2014), blz. 
78. Het is nog steeds een eeuwige waarheid: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Handelingen 
20:35). 

Deel III: Toepassing voor het leven

Denk aan iemand  die misschien ontvankelijk is om meer over Jezus te weten te komen. Het kan een 
zoon of een dochter zijn, een echtgenoot of een echtgenote, een collega op het werk, buurman of 
vriend. Vraag God een gelegenheid voor u te scheppen om het gesprek in een geestelijke richting te 
leiden. Meen niet dat u een gelegenheid moet scheppen, die zichzelf niet aanbiedt. Zending is van God. 
Wij scheppen niet per definitie kansen; dat doet God. We zijn gevoelig voor de kansen doe God schept 
en werken voortdurend met Hem samen om door de deuren te wandelen die Hij opent. 

Als iemand zich in een overgang in het leven bevindt, staat hij of zij meer open voor geestelijke 
werkelijkheden. Deze persoon gaat misschien door een moeilijke periode. Het is mogelijk dat er bij 
hem of haar een ernstige ziekte als diagnose is gesteld, hij of zij een gebroken relatie heeft ervaren, 
voor een werkloosheidscrisis is komen te staan of met een belangrijke beslissing wordt geconfronteerd.
Elk van deze kruispunten biedt een gelegenheid om persoonlijk van Gods trouw te getuigen, een 
belofte uit Gods Woord te delen of aan te bieden kort voor uw vriend(in) te bidden. Vergeet niet dat we 
onze vrienden voor Christus winnen, niet onze vijanden. We maken eerst een vriend, maken dan een 
christelijke vriend en maken dan een Zevende-dags Adventistische christelijke vriend. Ons doel is 
vrienden voor God maken en Hem onze vrienden laten leiden op een ontdekkingsreis naar de diepere 
waarheden van zijn Woord. 



 Les 2 De kracht van getuigen
4-10 juli

Kerntekst: Marcus 5:1-20 

Focus van de studie: Marcus 5:1-20, Marcus 16:1-11, Handelingen 4:1-20,
Handelingen 26:1-32.
 
Deel I: Overzicht

Er is ongewone kracht in persoonlijk getuigenis. Als iemand Christus aanvaardt en zijn of haar leven 
wordt dramatisch veranderd, merken mensen dit op. Niet alle bekeringen zijn plotseling en 
ogenblikkelijk. Verhalen van drugsverslaafden die Christus aannemen, alcoholici die door genade 
worden veranderd, op zichzelf gerichte materialistische zakelijke leiders die door Gods liefde worden 
veranderd of bekeerde rebelse tieners zijn spannend om naar te luisteren, maar zijn zeker niet de enige 
voorbeelden van bekering.

Soms en misschien nog vaker werkt de heilige Geest voorzichtig en geleidelijk aan het menselijk 
hart. Er zijn zij die zijn grootgebracht in een vroom christelijk gezin en een kostbaar verhaal te delen 
hebben. Ze hebben misschien nooit echt tegen Christus gerebelleerd, maar waren Hem ook nooit 
volledig toegewijd. Ze voelen de aansporing van Zijn heilige Geest in hun leven en vertrouwen zichzelf
volledig aan God toe. Hun getuigenis is net zo krachtig als de meer dramatische, sensationele 
bekeringsverhalen. Niemand van ons wordt als christen geboren. Zoals Jeremia rechtuit verklaart: 
‘Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?’ (Jeremia 17:9). De 
apostel Paulus voegt in Romeinen 3:23 toe: ‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid (andere 
vertalingen: ‘heerlijkheid’) van God.’

Omdat wij allemaal afzonderlijk hebben ‘gezondigd en de nabijheid van God ontberen’ (vgl. 
Romeinen 3:23), hebben wij allemaal de genade van God nodig. Bekering is niet voor een enkeling. Zij
is voor ons allemaal en, omdat dit zo is, hebben we allemaal een verhaal te vertellen. Uw verhaal is niet
mijn verhaal en mijn verhaal is niet uw verhaal, maar elk van ons, verlost door Gods genade en 
betoverd door Zijn liefde, heeft een persoonlijk getuigenis om met de wereld te delen.

Deel II: Commentaar

Hier is uw Bijbeltrivia (weetjes) quiz voor vandaag. Wie zond Jezus uit als Zijn eerste zendeling? Was 
het Petrus of mogelijk Jakobus en Johannes? Misschien Tomas, Filippus of een van de andere 
discipelen? Het antwoord zal u misschien verrassen. Het was geen van de hierboven genoemde namen. 

De eerste zendeling die Christus opdracht gaf was een man, vroeger door demonen bezeten, nu door 
Zijn genade veranderd. Dit onwaarschijnlijke getuigenis had een krachtige impact op Decapolis, tien 
steden grotendeels ten oosten van het Meer van Galilea. De bezetene was al jarenlang hopeloos door 
demonen bezeten. Hij terroriseerde de streek en sloeg dorpelingen die in het gebied leefden, de schrik 
op het lijf. Maar toch was er diep in zijn hart een verlangen naar iets beters—een verlangen dat alle 
demonen in de hel niet konden stillen.

Ondanks de demonische machten die deze arme man gebonden hielden, doet Marcus 5 er verslag 
van dat, toen de door demonen bezetene Jezus zag, ‘hij op Hem afrende en voor Hem neerviel (andere 
vertalingen: ‘aanbad Hem’)’ (vgl.Marcus 5:6). De Schrift zegt dat deze man werd gekweld en bezeten 
door een ‘legioen’ demonen. Een legioen is ‘de grootste eenheid in het Romeinse leger . . . bestond op 
volle kracht uit ongeveer 6.000 soldaten,’ volgens de Archeological Study Bible, (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishers, 2005) blz. 1633. In het Nieuwe Testament vertegenwoordigt de term ‘legioen’ 
een enorm groot of kolossaal getal. Jezus verloor nooit een strijd met demonische machten, ongeacht 



hoe veel er waren of hoe omvangrijk hun aantal was. Christus is onze almachtige, zegevierende Heer. 
Demonen kunnen niet tegen Zijn machtige aanraking strijden.

Jezus’ dienstwerk is altijd een compleet dienstwerk. Toen de door demonen bezetene eenmaal was 
bevrijd, werd hij ‘zittend, gekleed en bij zijn volle verstand’
(vgl. Marcus 5:15) teruggevonden. Waar had hij de kleren gekregen? Het is waarschijnlijk dat de 
discipelen hun bovenkleding met hem hadden gedeeld. Hij zat nu aandachtig aan de voeten van Jezus, 
luisterde naar Zijn woorden en nam begerig geestelijke waarheden in zich op. Hij was fysiek, mentaal, 
emotioneel en geestelijk gezond. Zijn enige verlangen was om Jezus nu te volgen. Hij verlangde ernaar 
een van Jezus’ discipelen te worden. 

Het evangelie van Marcus doet er verslag van dat de man die voorheen door demonen bezeten was, 
Jezus ‘smeekte’ om hem de boot in te laten gaan en met Hem mee te reizen (Marcus 5:18). Het woord 
‘smeekte’ is een krachtig woord. Het duidt op een gepassioneerd verlangen. Het kan worden vertaald 
met ‘smeekte’, ‘verzocht dringend’ of ‘bad om’. Het betekent met emotie een verzoek/smeekbede doen.
Het betekent intens vragen.

Jezus’ reactie is net zo verbazingwekkend als de bekering van de door demonen bezetene. Jezus wist
dat deze door demonen bezetene die bekeerd en veranderd was, in die streek meer zou kunnen doen 
dan Hij en de discipelen op dat ogenblik konden doen. Het vooroordeel tegen Christus was groot in 
deze heidense streek, maar ze zouden luisteren naar één van hen, vooral naar iemand met een reputatie 
zoals die van de door demonen bezetene. Ten slotte zouden ze voorbereid zijn op Christus’ bezoek in 
een latere periode. 

Daarom zei Jezus: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal (SV: 
‘wat grote dingen’) voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u heeft ontfermd’ (Marcus 5:19). De man 
reageerde onmiddellijk. ‘De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had 
gedaan, en iedereen stond verbaasd’ (Marcus 5:20). Het woord ‘verkondigen’ is kerusso en kan worden 
vertaald met ‘aankondigen’ of ‘bekendmaken’. In de korte tijd die de door demonen bezetene met Jezus
doorbracht, werd zijn leven zo radicaal veranderd dat hij een verhaal te vertellen had. We kunnen ons 
alleen maar de impact voorstellen, die zijn getuigenis had op de duizenden in de tien steden in de 
Gadara streek. Toen Jezus zo’n negen of tien maanden later terugkeerde, stond de geest van deze 
grotendeels heidense inwoners er helemaal voor open om Hem te ontvangen. (Zie Ellen G. White, De 
Wens der Eeuwen
(Ellen G. White Stichting), blz. 288-291.)

Er is een eeuwige waarheid die in dit verhaal niet over het hoofd moet worden gezien. Noch moet 
deze waarheid worden overschaduwd door de wonderbaarlijke, sensationele en enigszins dramatische 
bekering van de door demonen bezetene, hoe belangrijk deze ook is. Christus verlangt ernaar iedereen 
te gebruiken die tot Hem komt. De door demonen bezetene had niet het voordeel dat hij dagelijks tijd 
met Jezus doorbracht, zoals de discipelen deden. Hij had niet de gelegenheid om naar zijn preken te 
luisteren of van zijn wonderen getuige te zijn, maar hij had wel het ene onmisbare ingrediënt om te 
getuigen—een veranderd leven. Hij had een persoonlijke kennis van de levende Christus. Hij had een 
hart dat vervuld was van liefde voor Zijn Meester. Dit is het wezen van nieuwtestamentisch getuigen. 
Zoals Ellen G. White zo treffend uitdrukt: ‘Onze belijdenis van Zijn trouw is ’s hemels uitverkoren 
middel om Christus aan de wereld te  openbaren. We moeten Zijn genade zoals die bekendgemaakt 
werd aan de heilige mannen van ouds, erkennen ; maar datgenen wat de meeste uitwerking zal hebben, 
is het getuigenis van onze eigen ervaring. We zijn getuigen voor God wanneer we in onszelf de 
werking openbaren van een macht die goddelijk is.’—De Wens der Eeuwen (Ellen G. White Stichting), 
blz. 295. Nieuwtestamentische gelovigen getuigden voor Christus door de eigenheid van hun eigen 
persoonlijkheid. Zij hadden elk andere ontmoetingen met Christus, maar elke van deze ontmoetingen 
bracht hen ertoe de Christus die zij liefhadden enthousiast te delen. 

In de studie van maandag worden de twee Maria’s veranderd bij het graf. De laatste keer dat zij 
Jezus hadden gezien, werd Zijn bebloede lichaam van het kruis gehaald. Denk aan hun wanhoop op dat
moment. De laatste paar dagen waren ongelofelijk moeilijk geweest. Nu naderen zij met een bang hart 



en bezorgd over de toekomst het graf en vragen zich af hoe zij voorbij de Romeinse bewakers zullen 
komen en wie de steen voor hen zal wegrollen om het graf binnen te kunnen gaan en het lichaam van 
Christus te balsemen

Tot hun verrassing is het graf leeg. Christus leeft. Een engelachtig wezen maakt bekend: ‘. . . Hij is 
opgestaan (andere vertalingen: ‘opgewekt’) , . . . ga nu snel naar Zijn discipelen en zeg hun . . .’ 
(Matteüs 28:6, 7). Het verslag verklaart: ‘Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan 
Zijn leerlingen te gaan vertellen’ (Matteüs 28:8). Als zij wegsnellen om het verhaal te vertellen, komt 
onze herrezen Heer hen tegemoet en roept uit: ‘Verheug u! . . . Ga Mijn broeders vertellen dat ze naar 
Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien’ (Matteüs 28:9, 10). Goed nieuws is om te delen. Harten 
vervuld van Zijn genade en betoverd door Zijn liefde kunnen niet zwijgen. 

Het herhaaldelijke thema door het Nieuwe Testament heen is er steeds een van getuigen. De 
handelingen van de apostelen zijn handelingen van getuigenis. De discipelen getuigden van een 
Christus die zij kenden, een die zij persoonlijk hadden ervaren. Is het mogelijk om een valse getuige te 
zijn? . . . .

Alleen onvervalst, authentiek christendom kan de aandacht van deze generatie vangen. Tenzij we een
persoonlijke, echte ervaring met Jezus hebben gehad, zal ons getuigenis geen gehoor vinden. We 
kunnen geen Christus delen die we niet kennen. 

Nieuwtestamentische gelovigen deelden een Christus die zij kenden. Petrus en Johannes echoën de 
werkelijkheid van bekeerde harten als zij verkondigen: ‘We moeten immers wel spreken over wat we 
gezien en gehoord hebben’ (Handelingen 4:20). Vóór het kruis was Petrus een aarzelende, maar toch 
zelfverzekerde discipel. De kruisiging en opstanding van Christus veranderden zijn leven. Vóór het 
kruis was Johannes een van de ‘zonen van de donder’. Dat is geen benaming die je geeft aan een 
zachtmoedige, milde, timide man. Na de kruisiging en opstanding van Christus werd Johannes’ leven 
echter veranderd. Noch Petrus noch Johannes konden zwijgen; zij werden veranderd door genade en 
hielden ervan het verhaal te vertellen.

Getuigen gaat niet over ons. Het gaat niet over hoe slecht we weren of zelfs hoe goed we nu zijn 
nadat we Jezus hebben ontmoet. Het gaat allemaal over Jezus. Het gaat over zijn liefde, Zijn genade, 
Zijn barmhartigheid, Zijn vergeving en Zijn eeuwige macht om ons te redden. De apostel Paulus was 
het nooit beu om te getuigen wat Christus voor Hem had gedaan, maar hij richtte zich nooit enkel op 
hoe slecht hij was geweest. In plaats hiervan richtte hij zich op hoe goed God was. Laat uw groep 
Handelingen 26:1-28 opnieuw bekijken. Merk op hoe de apostel Paulus zijn getuigenis in drie stukken 
verdeelt: zijn leven voordat hij Christus kende, hoe hij Christus heeft ontmoet en zijn leven na Christus 
ontmoet te hebben. 

 Deel III: Toepassing voor het leven

Stel dat u maar een paar minuten had met een vriend die ernaar verlangde om Christus te leren kennen. 
Hoe zou u een getuigenis van drie minuten geven aan een vriend die ermee worstelt om te geloven? 
Wat voor aanwijzingen openbaart Paulus’ getuigenis in Handelingen 26? Hoe helpt de schets van zijn 
getuigenis u bij het geven van dat van u? Wat voor rol speelden de Schriften van het Oud Testament in 
Paulus’ getuigenis?

Schrijf één zin onder elk van de volgende opschriften:
A. Hoe was uw leven voordat u Christus ontmoette?
B. Op wat voor punt in uw leven heeft u Christus ontmoet?
C. Wat voor verschil heeft Christus in uw leven gemaakt?

Als u in een christelijk gezin bent grootgebracht, is er dan ooit een punt in uw leven geweest, waarop
u Jezus bewust als uw Heer en Heiland heeft aangenomenn? Beschrijf een periode waarin u Hem 
krachtig in uw leven aan het werk voelde. 



Les 3 Mensen zien door de ogen van Jezus
11-17 juli

Kerntekst: Marcus 8:22-26

Focus van de studie: Johannes 4:3-34, Handelingen 26-28.

Deel 1: Overzicht

Het thema van de les van deze week ,‘Mensen zien door de ogen van Jezus’, richt zich vooral op de 
betekenis van één persoon die een ander tot Jezus leidt. Jezus zag mensen niet zoals zij waren, maar 
zoals zij konden worden. Hij zag hun potentieel voor het koninkrijk van God. Hij bemerkte in elk 
individu de goddelijke verlangens om God  te leren kennen. 

Als we mensen door Jezus’ ogen zien, zien we elke persoon die we ontmoeten als winbaar voor 
Christus, omdat ze naar Zijn beeld zijn geschapen. Ondanks de omstandigheden in hun leven hebben ze
een innerlijk verlangen om Hem te leren kennen. Dit gold voor de Samaritaanse vrouw, de Ethiopische 
eunuch, de dief aan het kruis, de Romeinse centurio en veel andere nieuwtestamentische zoekenden. 
Zonder Christus is er een leegheid in de ziel.

Het erkennen van deze eeuwige waarheid stelt ons in staat mensen met nieuwe ogen te zien, of ze nu
beseffen of niet dat ze in hun leven een vacuüm, in de vorm van God, hebben. Hoewel personen noden 
hebben gevoeld, die voor de hand liggen, hebben ze ook een eeuwig verlangen om God te leren 
kennen. Er is een verborgen honger van de ziel. Mannen en vrouwen van de eenentwintigste eeuw 
hunkeren naar een kennis van God.

Het is Gods plan dat elk van ons de kansen om ons heen ziet en aangrijpt om onze vrienden tot Jezus
te leiden. Veel mensen zullen nooit komen, tenzij wij hen brengen. Een van de grote mythes is dat 
mensen geen interesse in geestelijke dingen hebben. Als we geloven dat mensen niet geïnteresseerd 
zijn, zullen we niet de interesse zien die ze misschien hebben. Jezus zag mensen als winbaar en ze 
gaven gehoor aan het geloof/vertrouwen dat Hij in hen had.

Deel II: Commentaar

Jezus geneest de blinde man in Betsaïda
Christus’ genezing in twee etappes van de blinde man in Betsaïda heeft vandaag speciale betekenis 
voor ons getuigenis. Het is belangrijk om de locatie van deze genezing op te merken. Van Betsaïda 
wordt geloofd dat het aan de noordelijke oever van het Meer van Galilea is gelegen. Geleerden 
beraadslagen over de exacte locatie. De stad wordt in de Evangeliën vaak genoemd, samen met 
Jeruzalem en Kapernaüm. Het was hier dat Jezus Filippus, Petrus en Andreas riep om Zijn discipelen te
worden. 

Naast Jezus’ medelijden voor deze blinde man is het duidelijk dat Hij Zijn discipelen een 
diepgaandere geestelijke les leerde. Hij verlangde ernaar dat ze beseften dat er overal om hen heen 
behoeftige mensen waren, die open zouden staan voor het evangelie, als eerst aan hun fysieke noden 
werd voldaan. Zulke behoeftige zielen waren zelfs in Betsaïda aanwezig.

Er zijn enige belangrijke redenen waarom Jezus deze blinde man in twee etappes genas. Omdat dit 
herstel de enige keer in de Evangeliën is dat een van Jezus’ wonderen van genezing niet onmiddellijk 
is, moet er een of andere betekenis in dit wonder zijn, dat op andere plaatsen in de Schrift niet wordt 
gezien. Ten eerste: het wonder openbaart Jezus’ medelijden. Bent u ooit vanuit een donkere kamer in 
het heldere licht gelopen? Een moment lang was u verblind. De ogen hebben tijd nodig om zich aan 
licht aan te passen, als u in het donker bent geweest. Als u blind was, zou een plotseling helder licht u 
zelfs nog meer aantasten. Jezus genas de man in twee etappes, zodat zijn ogen zich geleidelijk aan het 
licht zouden aanpassen. Jezus is genadig. Hij begrijpt onze toestand en staat liefdevol onze noden bij.



Als we het licht van Gods waarheid met onze vrienden delen, is het goed om niet te vergeten: ‘De 
weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht 
verspreidt’ (Spreuken 4:18). Net zoals het licht van de zon geleidelijk verschijnt en de duisternis 
verdwijnt, zo verlicht het licht van Gods waarheid geleidelijk onze gedachten, totdat we in het volle 
licht ervan wandelen. Licht kan niet alleen verblinden, maar ook verlichten. Jezus begreep dit principe 
en liet Zijn discipelen, bij de genezing in twee etappes van deze blinde man, een krachtig voorbeeld na 
van de manier waarop je de waarheid kunt aanbieden.

Het is ook mogelijk dat Jezus ernaar verlangde om Zijn volgelingen te openbaren dat elk van ons de 
tweede aanraking nodig heeft. Al te vaak zijn we gedeeltelijk blind. We zien degenen om ons heen als 
‘rondlopende bomen’. Als de heilige Geest ervoor zorgt dat de schellen ons van de ogen vallen, zullen 
wij ook degenen om ons heen duidelijker zien. 

Marcus 8:25 zegt: ‘Daarna legde Hij weer Zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn 
ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.’ Het Griekse woord voor ‘helder/duidelijk’ is 
delaugos, dat beter kan worden vertaald met ‘stralend/schitterend’ of ‘in het volle licht’. Als Christus 
onze geestelijke blindheid geneest, zien we anderen zoals Christus hen in het volle licht van Zijn liefde 
ziet.

Jezus staat een Samaritaanse vrouw bij
De meest rechtstreekse route vanuit Jeruzalem naar Galilea was door Samaria, maar vanwege hun 
vijandigheid met de Samaritanen meden de Joden deze route. Zij namen regelmatig de langere en 
omslachtigere route door de Jordaanvallei. Johannes 4:4 verklaart dat Jezus ‘door Samaria heen moest’.
Hij moest niet geografisch door Samaria heen. Er waren andere manieren om in Galilea te komen. 
Jezus had een goddelijke afspraak bij de bron met een Samaritaanse vrouw, die een eeuwig verschil zou
maken. 

Jezus verlangde ernaar om de muren van vooroordeel tussen de Joden en de Samaritanen af te 
breken. Zijn duidelijke doel was om aan Zijn discipelen te openbaren dat de Samaritanen voor het 
evangelie open stonden. Jezus zag deze gekwelde vrouw door de ogen van goddelijk medelijden. Hij 
merkte scherpzinnig op dat ze op het middaguur, het heetste deel van de dag, naar de bron kwam. Dit 
was een vreemd moment om water te komen putten. De vrouwen uit het dorp kwamen in de vroege 
ochtenduren. Daar kwamen ze samen, deden ze gezellig en putten hun watervoorraad voor die dag. 
Klaarblijkelijk wilde deze vrouw de praatjes vermijden, die toe te schrijven waren aan haar levensstijl, 
als ze op hetzelfde moment als de rest van de vrouwen kwam.

Ze was misschien in verlegenheid gebracht. Haar losbandige levensstijl had haar als een 
verschoppeling doen overblijven. Ze was welbekend en ze verlangde ernaar om zoveel contact als 
mogelijk te vermijden. Haar enige verlangen was om snel haar dagelijkse watervoorraad te nemen en 
naar huis terug te gaan. Ze was verrast toen ze deze Galileese Joodse vreemdeling bij de bron aantrof. 
Ze was nog verraster toen Hij haar aansprak. De Joden hadden geen omgang met de Samaritanen. Toen 
Jezus haar om een gunst vroeg, kon zij niet weigeren. In de dorre, verlaten landen van het Nabije 
Oosten en Midden-Oosten wordt vandaag nog steeds geloofd dat water een geschenk van God is. Een 
vermoeide reiziger een beker water weigeren is een overtreding tegen de Almachtige. 

Vriendelijk, bijna onmerkbaar, brak Jezus de barrières tussen hen af, won haar vertrouwen, sprak 
toen haar innerlijke verlangens naar vrijheid van schuld en eeuwig leven aan. Ze zag eerst in dat Hij 
een rechtvaardige man was, zag toen in dat Hij meer was dan een religieuze leraar—Hij moest een 
profeet van God zijn. Terwijl de heilige Geest goddelijke impulsen in haar ziel deed ontwaken, voelde 
ze dat Jezus de Messias kon zijn (Johannes 4:11, 15, 19, 26).

Opgewonden vergeet ze uitgerekend de reden waarom ze naar de bron komt, laat haar waterpot 
achter en rent weg om het verhaal van haar ontmoeting met Christus te vertellen. Haar getuigenis 
brengt een geestelijke opleving in het hele gebied teweeg (Johannes 4:39-41). Als de discipelen 
terugkomen van hun reis om eten te kopen, deelt Jezus dit goddelijke inzicht met hen: de Samaritanen 
staan open en zijn ontvankelijk voor het evangelie. Voor de discipelen is deze werkelijkheid bijna 



ongelofelijk. De les die Christus hen onderwijst, is voor elke generatie. God werkt op onverwachte 
plaatsen. Houd uw ogen open en u zult het wonderbaarlijke werk van de heilige Geest zien in het leven 
van degenen van wie u misschien niet verwacht dat ze het evangelie zullen ontvangen (Johannes 4:35-
38).

. . . .

Deel III: Toepassing voor het leven

Begin waar u bent
Jezus drukte de discipelen op het hart om het evangelie beginnen te delen waar ze waren. Er is geen 
andere plek om te beginnen dan de plek waar u bent. De discipelen moesten het evangelie eerst delen in
Jeruzalem, Judea en Samaria en dan in de verste delen van de aarde. Er zijn overal om ons heen 
mensen die zoeken naar de vrede en het doel die alleen Christus kan geven. Jezus ons uit om Zijn liefde
beginnen te delen in onze familie, onze buurt, op ons werk en in onze gemeenschap. 

Andreas begon met zijn eigen familie en deelde het evangelie met zijn broeder Petrus. Bij een 
andere gelegenheid bracht hij een relatie tot stand met een kleine jongen die, vanwege het vertrouwen 
dat hij in Andreas had, zijn hele lunch aan Jezus gaf. Weinig in de handen van Jezus is veel en klein in 
de handen van Jezus is groot. Jezus begint altijd met wat Hij heeft. Hij gaf op de hellingen van Galilea 
vijfduizend te eten met alleen maar vijf broden en twee vissen. Andreas was niet zo vlot als Petrus. Hij 
had niet dezelfde leiderschapskwaliteiten, maar hij introduceerde. Elke keer dat we over Andreas lezen,
ontdekken we dat hij iemand aan Jezus introduceerde. 

De Evangeliën staan vol met verhalen over Jezus die Gods liefde met één persoon tegelijk deelt. Een
Joodse schriftgeleerde, een Romeinse tollenaar, een Kanaänitische vrouw, een Joodse religieuze leider 
en een jonge dief ervaarden allemaal Zijn liefdevolle aanraking. Zij werden door Zijn genade 
veranderd.

Denk erover na met wie  u Gods liefde kunt delen. Wie onder uw familie of vrienden is misschien 
het meest ontvankelijk? Begin daar. Vraag God om bij u onder de aandacht te brengen wie nu naar Hem
op zoek kunnen zijn. U zult misschien verrast zijn over de manier waarop God deuren voor u opent om 
Zijn liefde te delen met mensen overal om u heen, van wie u nooit heeft gedacht dat ze ervoor open 
staan of ontvankelijk zouden zijn.



Les 4 Kracht van gebed: Bidden voor anderen
18-24 juli

Kerntekst: 1 Johannes 5:14-16

Focus van de studie: Openbaring 12:17, Hebreeën 7:25, Daniël 10:10-14.

Deel 1: Overzicht
  
In de grote strijd tussen goed en kwaad is voorbede een krachtig wapen
(Openbaring 12:7-9; 2 Korintiërs 10:4, 5). Gebed is niet een of andere vrome open 
deur/afgezaagde waarheid om ons warm van binnen te laten voelen. Het is zoals
Ellen G. White zegt: ‘het openen van het hart voor God als voor een vriend.’—
De Weg Naar Christus (E.G. Whitestichting, januari 2014), blz. 91. Het is met God onze 
vreugden en verdriet delen, onze strijd en overwinningen, onze dromen en 
teleurstellingen. Het is in gebed dat we met God in verbinding komen op het meest 
diepgaande niveau. Het is door voorbede dat we aan geestelijke oorlogvoering doen en de
Almachtige smeken om de redding van mensen om wie we geven. 

God doet alles wat Hij kan om mensen zonder onze gebeden te bereiken, maar Hij is 
genadig en zal nooit inbreuk maken op hun keuzevrijheid. Onze gebeden maken een 
verschil, omdat er grondregels zijn in het conflict tussen goed en kwaad. Een van de 
eeuwige wetten van het universum is dat God aan elk mens de vrijheid tot kiezen heeft 
gegeven. Alle demonen in de hel kunnen ons niet dwingen om te zondigen en alle 
hemelse engelen zouden ons nooit dwingen om het goede te doen. God beperkt Zichzelf 
vrijwillig door onze keuzes. Hij gebruikt geen dwang om ons te motiveren Hem te 
dienen.

Als we voor iemand anders bidden, opent dit ons hart voor goddelijke invloeden. God 
geeft ons wijsheid en bekwaamheid om die andere persoon te bereiken. Daarbij openen 
onze gebeden deuren van kansen voor God om krachtiger in het leven van anderen te 
werken. Hij respecteert onze keuzevrijheid en stort Zijn Geest door middel van ons uit 
om invloed op hen uit te oefenen voor Zijn koninkrijk. Hij laat de machten van de hemel 
vrij ten behoeve van hen. Onze gebeden worden het kanaal dat God gebruikt om krachtig 
op anderen invloed uit te oefenen voor het eeuwige leven.

Deel II: Commentaar

Een van de krachtigste passages in de Bijbel over voorbede wordt gevonden in
1 Johannes 5:14-16. De passage begint met de zekerheid dat God onze gebeden verhoort. 
‘Wij kunnen ons vol vertrouwen (andere vertalingen: ‘vrijmoedigheid’) tot God wenden, 
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming 
is met Zijn wil (1 Johannes 5:14). Het woord ‘vertrouwen’ betekent sterke zekerheid. Het 
drukt een gevoel van zekerheid uit. Vertrouwen is het tegenovergestelde van twijfel en 
onzekerheid. Merk op dat ons vertrouwen niet in onze gebeden zit. Het is in God die onze
gebeden beantwoordt. Gods belofte om onze gebeden te beantwoorden is niet zonder 
voorwaarden. Als onze wil door Gods wil wordt gevormd en één wordt met Zijn wil, 
kunnen we de absolute zekerheid hebben dat Hij ons zal verhoren. Het is altijd Gods wil 
om onze zonden te vergeven. Het is altijd Gods wil om ons de overwinning over de 
macht van het kwaad te geven. Het is altijd Gods wil om ons het geschenk van Zijn 
redding te geven en het is altijd Gods wil om degenen voor wie we bidden tot een kennis 
van Zijn Woord te brengen.

Door het geloof geloven we dat Gods beloften waar zijn. Door het geloof geloven we 
dat Hij onze gebeden zal beantwoorden. Door het geloof geloven we dat Hij werkt op 



manieren die we niet kunnen zien en zeker niet volledig begrijpen, om degenen te redden 
voor wie we bidden. Ten eerste is 1 Johannes 5:16 een van de verzen die ons het meest in 
heel de Bijbel onderrichten over wat er gebeurt als we bidden. Het schuift het gordijn 
opzij en geeft ons een glimp van Gods goddelijk handelen door middel van onze 
gebeden. ‘Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood 
leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt 
wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt.’.Hier somt Johannes twee 
soorten zonden op—de zonde die tot de dood leidt en de zonden die niet tot de dood 
leiden. 

De meeste Bijbelgeleerden vatten de zonde die tot de dood leidt op als de 
onvergeeflijke zonde. Johannes moedigt ons niet aan om voor die zonde te bidden. Hij 
moedigt ons echter wel aan om te bidden voor personen die niet de onvergeeflijke zonde 
hebben begaan. Als we God vragen om hen te redden, geeft Hij ons ‘leven . . . , namelijk 
aan hen die niet zondigen tot de dood’ (HSV).  

Wat betekent het dat God degene die bidt, de voorbidder, leven voor anderen geeft? 
The SDA Bible Commentary geeft in: ‘Christus zal de biddende christen leven geven om 
door te geven aan die zondaars die hun hart niet definitief hebben verhard. . . . De 
christen heeft onafhankelijk van de Heiland geen kracht; ten slotte is het dus Christus die 
het leven geeft, hoewel de voorbede misschien het instrument is geweest waardoor dat 
leven is toegekend.’—Vol. 7, blz. 678. Onze gebeden worden het kanaal, zodat het leven 
van God zelf kan stromen naar de harten die naar redding verlangen. 

Onder inspiratie van de heilige Geest verklaart Ellen G. White de doeltreffendheid van
voorbede in twee opmerkelijke verklaringen: ‘Het is een onderdeel van Gods plan om 
zijn kinderen in antwoord op hun gebed datgene te schenken wat Hij ze niet zou hebben 
gegeven als ze er niet om hadden  gevraagd.’—Het Grote Conflict (E.G. White Stichting, 
januari 1999) blz. 471. ‘Dienende engelen wachten rond de troon om dadelijk het 
mandaat van Jezus Christus te gehoorzamen, om elk gebed te beantwoorden dat in 
ernstig, levend geloof wordt gebracht.’—Selected Messages, book 2, blz. 377. 

Als onze gebeden opstijgen naar de troon van God, geeft Jezus hemelse engelen 
opdracht om dadelijk naar de aarde af te dalen. Hij stelt hen in staat om de machten van 
de hel terug te drijven, die strijden om de geest van de persoon voor wie we voorbede 
doen. De persoon heeft de vrijheid om voor Christus of Satan te kiezen. Onze gebeden 
dwingen of manipuleren de wil niet. Ze verschaffen de persoon wel de beste kans om de 
problemen duidelijk te zien en geven hem of haar het grootste voordeel om voor het 
eeuwige leven te kiezen.  

Jezus’ gebedsleven
De Evangeliën specificeren in nogal specifieke termen het gebedsleven van Jezus. Eén 
facet van Jezus’ leven dat duidelijk in het oog valt, is de tijd die Hij alleen met God 
doorbracht in gebed. Lucas drukt dit op deze manier uit: ‘Hijzelf trok zich geregeld terug 
op eenzame plaatsen (SV: ‘in de woestijn’) om er te bidden’ (Lucas 5:16). In hoofdstuk 9 
voegt Lucas toe: ‘En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed alleen was’
(Lucas 9:18, NBG). Matteüs beschrijft verschillende momenten waarop Jezus zich van de
scharen terugtrok om te bidden, de grootste beproeving in Zijn leven inbegrepen. De 
bestemming van de wereld trilde in de weegschaal. Jezus smeekte God in Getsemane om 
kracht om de enorme uitdaging die op Hem afkwam, tegemoet te treden
(Matteüs 26:36-39). 

Het evangelie van Marcus begint met een nauwkeurige beschrijving van Jezus’ 
gebedsleven. Na een sabbat van hectische drukte in Kapernaüm ging Jezus, de volgende 
ochtend, ‘naar buiten . . . naar een eenzame plek om daar te bidden’ (Marcus 1:35). Er 
zijn drie dingen op te merken met betrekking tot de specifieke kenmerken van Jezus’ 



gebedsleven. Ten eerste: Hij had een moment/tijdstip om te bidden. Vaak stond Hij vroeg 
in de morgen op om alleen met God tijd door te brengen in de stilte. Ten tweede: Hij had 
een plaats om te bidden. Jezus had Zijn geliefde plekken waar Hij een intiem gesprek met
de Vader kon hebben, weg van de drukte van de mensenmassa’s die Hem zo vaak op de 
hielen zaten. Ten derde: Jezus’ vertrouwelijke gebeden waren niet per definitie 
stilzwijgende gebeden. Drie keer in het Getsemanegebed doet het evangelie van Matteüs 
er verslag van dat Jezus ‘op Zijn aangezicht viel, . . . zeggende’
(vgl. Matteüs 26:39, 42, 44; SV). Het boek Hebreeën doet er verslag van dat Jezus ‘. . . 
onder tranen en met luide stem [heeft] gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden
van de dood, en werd verhoord vanwege Zijn diepe ontzag voor God’ (Hebreeën 5:7). 

Bij één gelegenheid hoorden de discipelen Christus bidden en waren zo geraakt door 
Zijn persoonlijke gebeden dat ze vroegen of Hij hen leerde bidden (Lucas 11:1).
Ellen G. White voegt deze inzichtelijke verklaring toe: ‘Leer hardop bidden waar alleen 
God u kan horen.’—Our High Calling, blz. 130. Sommige mensen zijn bezorgd met 
betrekking tot hardop bidden, omdat ze bang zijn dat Satan hen en zal horen en weten 
waarover ze hardop bidden. Ze redeneren dat, omdat Satan onze gedachten niet kan 
lezen, het beter is om in stilte te bidden. In stilte in onze gedachten bidden is zeker 
geschikt. Een van de uitdagingen is echter dat onze gedachten beginnen af te dwalen.

Er is iets speciaals met hardop bidden dat ons gefocust houdt. Als we een 
moment/tijdstip hebben om te bidden, op onze plaats van gebed zijn en ons hart hardop 
voor God uitstorten, wordt ons gebedsleven veel betekenisvoller. We hoeven ons geen 
zorgen te maken dat Satan onze gebeden hoort, want: ‘Bij het geluid van een vurig gebed,
beeft Satans gehele heir.’—Ellen G. White, Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 1,
blz. 346.

Als we ernstig voor anderen bidden, verenigen onze gebeden zich met de gebeden van 
Christus, onze machtige Middelaar, bij de troon van God. Hij gebruikt onmiddellijk alle 
hulpbronnen van de hemel om positief invloed uit te oefenen op degenen voor wie wij 
bidden. Jezus bad voor Petrus bij naam. Hij bad dat Petrus een diepgaande bekering zou 
ervaren. Jezus’ gebeden werden beantwoord en Petrus werd de krachtige prediker van 
Pinksteren. 

De apostel Paulus bad voor de Efeziërs, Kolossenzen en de gemeenten van de 
Filippenzen bij naam. Hij bad ook vaak voor zijn metgezellen in het evangelie bij naam. 
Zij waren in zijn hart en op zijn lippen in gebed. Samen met Jezus deed de apostel Paulus
voorbede voor degenen met wie hij arbeidde en degenen voor wie hij arbeidde. 

Misschien was Daniël wel een van de allergrootsten in het Oude Testament. Zijn 
voorbede voor Israël staat in zowel Daniël 9 als 10 opgetekend. Zijn 
hartgrondige/oprechte gebeden zijn vandaag voor de kerk een voorbeeld van de kracht 
die voorbede heeft. Door de hele Schrift heen is voorbede Bijbels. Voorbede heeft kracht. 
Voorbede maakt deel uit van Gods plan om ons eigen leven te veranderen en verloren 
mensen te bereiken. 

Deel III: Toepassing voor het leven

Zou u graag een levendiger/krachtiger gebedsleven willen hebben? Zou u graag een 
krachtige voorbidder voor God willen worden? Hier zijn een paar praktische stappen die 
u kunt volgen.

1. Zet een specifiek moment/tijdstip en specifieke plaats opzij om God voor de 
redding van anderen te zoeken.

2. Vraag God om bij u de naam onder de aandacht te brengen van degene voor wie u
zou moeten bidden. Besteed tijd aan het denken aan degenen binnen uw 
invloedssfeer die uw gebeden nodig hebben. De heilige Geest zal bij u onder de 



aandacht brengen wie door een geestelijke strijd gaat en wie het het meest nodig 
heeft om die dag voor te bidden.

3. Maak een lijst van degenen die bij u onder de aandacht worden gebracht om God 
voor te zoeken. Volg de methode van Jezus en bid hardop voor hen bij naam.

4. Als u God in gebed zoekt, nodig dan anderen uit om met u mee te doen in uw 
momenten van voorbede. Jezus nodigde Petrus, Jakobus en Johannes in Zijn 
intieme kring uit voor momenten van ernstig gebed. Samen met anderen bidden is
een krachtige methode om in gebed gefocust te blijven. Volgens

Matteüs 18:18, 19 luistert/verhoort God en stort Zijn speciale zegen uit, 
als twee of drie mensen gezamenlijk bidden. In het zevende deel van de 
Getuigenissen voor de Gemeente stelt Ellen G. White deze vragen die tot 
nadenken stemmen: ‘Waarom hebben gelovigen geen dieper, ernstiger 
begrip voor degenen die Christus niet toebehoren? Waarom komen niet 
twee of drie bij elkander om God te bidden voor de zaligheid van een 
bepaald iemand, en dan weer voor iemand anders?’—Bladzijde 21.

Waarom niet elke week een paar momenten in uw Sabbatschoolgroep vaststellen om te
bidden voor mensen die niet naar de Sabbatschool of kerk en zijn gekomen en afwachten 
wat God zal doen? 



Les 5 Getuigen door de kracht van de Geest
25-31 juli

Kerntekst: Handelingen 4:31

Focus van de studie: Johannes 15:26, 27; Johannes 16:8; 2 Petrus 1:21;
Handelingen 2:41, 42; Handelingen 16:6-33; Handelingen 17:33, 34.

Deel I: Overzicht

Zending is ten eerste Gods werk. We werken met Hem samen om voor verloren mensen 
te getuigen als we samenwerken met en hiertoe in staat gesteld worden door de heilige 
Geest. Zonder het in staat stellen en de leiding door de heilige Geest zijn onze 
inspanningen om te getuigen zonder kracht. We kunnen in staat zijn om iemand te 
overtuigen van bepaalde Bijbelse waarheden, maar zonder het diepgaande werk van de 
heilige Geest in hun leven zal er weinig verandering plaatsvinden. Ze kunnen hun 
geloofsovertuigingen veranderen, maar niet hun hart. Er kan een uiterlijke 
overeenstemming met de waarheid zijn, maar er zal niet de levensveranderende 
verandering zijn in de gelijkenis met Christus, die alleen de heilige Geest kan brengen.

In de les van deze week zullen we de rol van de heilige Geest in getuigenis bestuderen 
en Zijn krachtige macht om ons leven te veranderen. Onze studie zal vooral voorbeelden 
analyseren, opgetekend in het boek Handelingen, die het opmerkelijke werk van de 
heilige Geest in het leven van ongelovigen openbaren. Deze ongelovigen kwamen uit 
verschillende culturele achtergronden. Hun levenservaring verschilde. Sommigen waren 
intellectueel en anderen ongeschoold. Sommigen waren vermogend en anderen straatarm.
Sommigen waren Jood en anderen heiden. Ze kwamen uit verschillende continenten en 
bekeken het leven verschillend; toch werden ze allen door de heilige Geest beïnvloed. De
heilige Geest maakt geen onderscheid tussen mensen. Hij kan elke persoon veranderen 
die voor zijn invloed openstaat. Het voornaamste doel van de les van deze week is om te 
openbaren dat, als we met de heilige Geest samenwerken, we de wonder-werkende kracht
van zijn genade zullen zien.

Deel II: Commentaar

De voornaamste hoofdstukken over het dienstwerk van de heilige Geest in het Nieuwe 
Testament verhalen Jezus’ verhandeling in Johannes 14-16. De heilige Geest is onze 
Helper, de paraclete, die naast ons komt, ons getuigenis sterker maakt, onze woorden 
leidt en onze dienst voor Christus kracht geeft. Getuigen gaat nooit over ons. Het gaat 
altijd allemaal over Jezus. Het doel van het dienstwerk van de heilige Geest is om over 
Jezus te ‘getuigen’. Onze Heer drukte het duidelijk uit: ‘Wanneer de pleitbezorger 
[Grieks: paraclete] komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de 
waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten Mijn 
getuigen zijn’ (Johannes 15:26, 27).

Merk zorgvuldig op dat de heilige Geest bewijst en getuigt en wij leggen ook 
getuigenis af. De Bijbelcommentator Matteüs Henry verklaart: ‘Het werk van de Geest is 
niet om dat van ons te vervangen, maar dit in te schakelen en te stimuleren.’—
Matteüs Henry’s Commentary on the Whole Bible (Peabody, MA: Hendrickson Publishers
Marketing, LLC, 1991), vol. 5, blz. 915. Ons werk is samenwerken met de heilige Geest 
bij het leiden van mensen tot Jezus en Zijn waarheid. Het is het werk van de heilige Geest
om te overtuigen en te bekeren. Het is het werk van de heilige Geest om waarheid en 
gerechtigheid te openbaren. Het is het werk van de heilige Geest om in het hart een 



verlangen te leggen om goed te doen en in de gedachten de kracht aan te brengen om 
voor het goede te kiezen. 

Een explosie in gemeentegroei in Handelingen
Toen Jezus Zijn discipelen vertelde dat de kracht van de heilige Geest over hen zou 
komen en ze Zijn getuigen zouden zijn tot ‘aan de uiteinden van de aarde’
(Handelingen 1:8), moeten ze zich hebben afgevraagd hoe dit ooit mogelijk zou kunnen 
zijn. Hoe zou deze kleine groep gelovigen ooit impact op de wereld kunnen hebben? Hoe 
zouden ze ooit Christus’ opdracht kunnen verwezenlijken: ‘Trek heel de wereld rond en 
maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend’ (HSV: ‘predik het Evangelie aan alle 
schepselen’ (Marcus 16:15). Ze waren een kleine, grotendeels ongeschoolde, 
onbeduidende groep gelovigen. Ze hadden weinig middelen en een enorme taak. 
Sommigen zouden zeggen een onmogelijke taak. Maar toch begrepen ze dat voor God, in
de kracht van de heilige Geest, ‘niets onmogelijk is’ (vgl. Lucas 1:37). 

Zij baden. Zij zochten God. Zij beleden hun zonden. Zij hadden berouw over hun 
zelfzuchtige houding. Barrières tussen hen werden afgebroken. Zij werden dichter tot 
God en tot elkaar getrokken. Tijdens de tien dagen in het bovenvertrek werd hun leven 
veranderd. Zij waren nu klaar voor de uitstorting van de heilige Geest en op het 
Pinksterfeest stortte God Zijn Geest in overvloedige mate uit. Drieduizend werden  
binnen een dag bekeerd. In Handelingen 4 kwamen nog eens duizenden tot geloof. In een
relatief zeer korte tijd explodeerde de nieuwtestamentische gemeente in groei. 

In Handelingen 4:31-33 vangen we in één kort vers een korte glimp op van de 
voortdurende geestelijke ervaring van deze eerste gelovigen en het voortgaande 
dienstwerk van de gemeente. ‘Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar
ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken 
vrijmoedig over de boodschap (HSV: ‘het Woord’) van God’ (Handelingen 4:31). Merk 
hier drie feiten op. Zij baden. Zij waren vervuld van de heilige Geest. Zij spraken het 
Woord van God met een geloof/vertrouwen dat was ontstaan in de smeltkroes van gebed. 
Handelingen 4:33 voegt toe: ‘De apostelen bleven met grote kracht getuigen
(HSV: legden met grote kracht getuigenis af’ / NBG: ‘gaven . . . hun getuigenis’) van de 
opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk (andere vertalingen: ‘en
er was grote genade over hen allen’).’ Het Griekse werkwoord ‘gaven’ in deze passage is 
apodidomi, dat letterlijk kan worden vertaald met: ‘leveren/bezorgen wat verschuldigd 
is’. Verlost door zijn genade, veranderd door zijn liefde, voelden de discipelen een 
innerlijke verplichting om hun geloof te delen. Zij konden niet blijven zwijgen. 

In het commentaar op Handelingen 4:33 verklaart The SDA Bible Commentary: ‘Het 
getuigenis van de apostelen werd voorgedragen, niet in hun eigen kracht, maar in een 
kracht die zij nooit uit zichzelf hadden kunnen voortgebracht. De Goddelijke Geest was 
hun stimulans.’—Vol. 6, blz. 173. Het is de heilige Geest die altijd tot oprecht, onvervalst
getuigenis in staat stelt en dit in het hart van ongelovigen doeltreffend maakt. Het 
getuigenis van de nieuwtestamentische gelovigen sloeg een brug over culturele barrières. 
Het dwong hen om continenten door te trekken. Het leidde hen tot in steden en 
dorpen,dwars door dorre woestijnen, door stormachtige zeeën en stijle bergpaden op. 
   Vervuld van de heilige Geest plantten deze nieuwtestamentische gelovigen gemeenten 
(Handelingen 9:31), braken sociale mores (gebruiken) en culturele gewoonten 
(Handelingen 10-15) en plantten de evangelieboodschap in heel de wereld van de 
Middellandse Zee. De heilige Geest leidde hen op een opmerkelijke geloofsreis die tot 
gevolg had dat tienduizenden Jezus aannamen.

De heilige Geest opent en sluit deuren
Er zijn momenten waarop de heilige Geest één deur sluit, alleen maar om een andere te 
openen. Deze waarheid wordt geïllustreerd in het leven van de apostel Paulus. Op zijn 



tweede zendingsreis werd Paulus ‘door de heilige Geest verhinderd Gods Woord in Asia 
te verkondigen’ (Handelingen 16:6).

Van zijn stuk gebracht en zich afvragend waar God hen naartoe leidde, reisden Paulus 
en zijn evangelisatieteam door Asia, vastbesloten om het evangelie in Bitynië te 
verkondigen, maar ‘dat stond de Geest van Jezus hun niet toe’ (Handelingen 16:7). 
Paulus’ motief was alleen maar om Christus te dienen en het evangelie te verkondigen, 
maar aan elke kant werden deuren in zijn gezicht dichtgeslagen. Dan op wonderbaarlijke 
wijze in een droom: ‘. . . een man uit Macedonië hem toeriep (HSV: ‘hem dringend 
vroeg’/SV: ‘hem bad’): Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’
(Handelingen 16:9). Op dat moment sloot God de deur voor bepaalde geografische 
regio’s in Asia, omdat de deur van een heel continent voor het evangelie openstond. Als 
de heilige Geest één deur sluit, opent hij een andere.

God is de God van de open deur. Een van de functies van de heilige Geest is het 
openen van harten voor het evangelie. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid 
en oordeel. Dezelfde heilige Geest die het hart opende van Lydia, een slavin, de 
Romeinse cipier, een Romeinse rechter, Crispus (de leider van een synagoge) en 
Dionysius, opent vandaag nog steeds harten en gedachten voor het evangelie. Dezelfde 
heilige Geest die een Romeinse ouderdomsplaats, Filippi, voor Paulus’ getuigenis 
voorbereidde, bereidt vandaag gemeenschappen voor. Dezelfde Heilige Geest die voor 
Paulus uitging naar Tessalonica, een arbeidersgemeenschap, is vandaag voor ons 
uitgegaan om de weg te bereiden voor belangrijke openbare evangelisatiebijeenkomsten. 
Dezelfde heilige Geest die werkte in het ver ontwikkelde Athene en decadente Korinte 
werkt nog steeds in de steden van onze wereld om een ontvankelijkheid voor het 
evangelie te scheppen. 

Dezelfde heilige Geest die in voorbije eeuwen werkte, werkt vandaag nog steeds. Er is 
nog steeds kracht in het Woord van God om door de kracht van de heilige Geest levens te 
veranderen. Volgens de apostel Petrus is de Bijbel geschreven toen ‘mensen die namens 
God spraken daartoe altijd gedreven [werden]door de heilige Geest’ (HSV: ‘heilige 
mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken’
(vgl. 2 Petrus 1:21). Dezelfde heilige Geest die de Bijbel inspireerde, werkt door middel 
van het Woord van God om gedachten te veranderen en levens te veranderen, als we het 
Woord delen. De kracht van nieuwtestamentisch getuigen was de kracht van de heilige 
Geest door middel van het Woord van God om levens te veranderen. De apostelen 
deelden het Woord. Zij waren studenten van het Woord. De heilige Geest werkte door 
middel van met de Geest vervulde mannen en vrouwen van wie de gedachten vervuld 
waren van het Woord van God.
  
Deel III: Toepassing voor het leven
   
Illustratie
. . . . Als de stroomvoorziening wordt afgesloten, bederft voedsel. Evenzo, als de kracht 
van de heilige Geest niet langer door middel van ons leven naar anderen vloeit, is niet 
alleen ons getuigenis niet doeltreffend, het bederft. We kunnen het voorbrengen van de 
vrucht van de heilige Geest in het leven van ongelovigen niet vergemakkelijken, als de 
vrucht van de Geest niet zichtbaar in ons leven is, omdat we ‘losgekoppeld’ zijn van God 
en de stroom/energie wordt afgesloten.

Denk na over de volgende vragen:
1. Staat u in verbinding met de Bron van alle macht? Wat betekent het om 

vervuld te zijn van de heilige Geest?
2. Is er een barrière tussen u en iemand anders die zou kunnen verhinderen

dat u effectief bent in getuigen?



3. Heeft u ooit geprobeerd in eigen kracht te getuigen in plaats van in de 
kracht van de heilige Geest?

4. Wat is uw houding ten opzichte van getuigen? Gelooft u dat de heilige 
Geest deuren van kansen in uw gemeenschap opent? Opent Hij voor u 
regelmatig deuren van kansen in het leven van de mensen die u elke dag
ontmoet?

5. Laten we pauzeren en in stilte bidden voor kansen om Gods liefde en 
waarheid met specifieke mensen om ons heen te delen. 



Les 6 Onbegrensde mogelijkheden
1-7 augustus

Kerntekst: 1 Korintiërs 12:1-11

Focus van de studie: 1 Korintiërs 12:12-22, Romeinen 12:3-8, Efeziërs 4:7-16.

Deel I: Overzicht

De les van deze week onderzoekt het onderwerp van geestelijke gaven in de Bijbel. Veel 
christenen hebben praktische vragen over de gaven van de Geest: Wat zijn geestelijke 
gaven? Zijn ze alleen maar voor een paar superchristenen voorbehouden? Zijn ze voor 
elke gelovige? Hoe ontdek ik mijn geestelijke gaven? Wat is het doel van deze geestelijke
gaven?

Geestelijke gaven zijn nauw verbonden met het dienstwerk van de heilige Geest. De 
reden waarom de Schrift ze ‘geestelijke’ gaven noemt, is omdat ze gaven, bekwaamheden
of talenten zijn, die de heilige Geest aan elke gelovige verleent ter ere van God. 
Geestelijke gaven worden niet om onszelf op te hemelen door de Geest gegeven. Ze 
moeten niet in zelfzuchtig exhibitionisme worden gebruikt om te laten zien hoe 
getalenteerd we zijn of om de aandacht naar onszelf te trekken. Op de juiste manier 
begrepen worden alle gaven die de heilige Geest verleent, met twee wezenlijke doelen 
gegeven: het lichaam van Christus voeden of versterken en de opdracht van Christus 
verwezenlijken om de wereld met het evangelie te bereiken. 

Geestelijke gaven worden aan elke gelovige verleend. Deze gaven hebben 
verschillende functies. In Christus heeft iedereen gelijke waarde, maar we hebben niet 
dezelfde rollen of dezelfde gaven. Deze diversiteit aan gaven versterkt de gemeente en 
stelt haar in staat voor de wereld te getuigen. Deze verschillen zijn een kracht en geen 
zwakheid. Het is de heilige Geest die kiest welke gaven Hij aan elke gelovige verleent, 
gebaseerd op zijn of haar achtergrond, cultuur en persoonlijkheid in het licht van noden 
die in de kerkgemeenschap worden gevoeld. De heilige Geest weet het beste welke gaven
Hij zal geven, die voldoening in het dienen van Christus zullen brengen en de grootste 
zegen voor de kerk en de wereld. 

Deel II: Commentaar

De apostel Paulus begint 1 Korintiërs 12 met deze woorden: ‘Broeders en zusters, over de
gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen (HSV: ‘wil ik niet dat u onwetend 
bent’)’ (1 Korintiërs 12:1). De reden waarom de apostel Paulus het hele hoofdstuk van
1 Korintiërs 12, het meeste van Romeinen 12 en een groot gedeelte van Efeziërs 4 aan het
onderwerp van geestelijke gaven besteedt, is omdat een juist begrip van geestelijke gaven
onmisbaar is voor zowel het voeden als de groei van de gemeente. 

Laten we eerst enige basisvragen aangaande geestelijke gaven beantwoorden. Wat zijn
geestelijke gaven? Hoe verschillen ze van aangeboren talenten? Wie ontvangt geestelijke 
gaven? Wat is hun doel en waarom worden ze gegeven? Geestelijke gaven zijn goddelijk 
geschonken eigenschappen, door de heilige Geest specifiek gegeven om het lichaam van 
Christus op te bouwen en gelovigen in staat te stellen om effectieve getuigen in de wereld
te zijn. Geestelijke gaven zijn het kanaal waardoor ons dienstwerk voor Christus stroomt. 
Ongelovigen kunnen veel aangeboren talenten hebben. 

Natuurlijk komen al onze bekwaamheden, of we nu gelovigen of ongelovigen zijn, van
God. Elk talent dat we hebben is God-gegeven. Geestelijke gaven verschillen echter van 
aangeboren talenten op twee verschillende manieren. Ten eerste: ze verschillen van 
aangeboren talenten in de manier waarop ze worden gebruikt en, ten tweede: waar ze 



worden gebruikt. De motivatie voor aangeboren talenten kan eigen eer zijn. De motivatie 
om geestelijke gaven te gebruiken is altijd Gods eer. Aangeboren talenten worden vaak 
gebruikt om iemands status in de wereld te bevorderen. Geestelijke gaven worden 
onzelfzuchtig gebruikt om Gods gemeente te zegenen en uit te breiden.

Geestelijke gaven worden beloofd aan ieder die zijn of haar leven aan Christus 
toevertrouwt. Pratend over geestelijke gaven verklaart de apostel Paulus: ‘Al deze gaven 
worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk 
toebedeelt zoals Hij wil’ (1 Korintiërs 12:11). 

Als we ons leven aan Jezus toevertrouwen, verleent de heilige Geest de gaven voor 
getuigenis en dienstbetoon. Onbekeerde personen kunnen aangeboren talenten hebben op 
een of ander specifiek gebied van hun leven. Als ze worden bekeerd, heroriënteert de 
heilige Geest die aangeboren talenten vaak of zet ze opnieuw in ter ere van God en de 
vooruitgang van de zaak van Christus. Er zijn ook momenten dat de heilige Geest gaven 
aan personen verleent, die ze eerder nooit hadden of veronderstelden dat ze die ooit 
zouden hebben. Zij vinden nu vervulling in het gebruik van hun nieuw ontdekte gaven 
voor de dienst van Christus. Als onderdeel van het lichaam van Christus vinden ze 
vreugde in hun bijdrage aan de opbouw van Christus’ kerk en hun betrokkenheid bij Zijn 
opdracht.
Volgens onze passage in 1 Korintiërs 12:11 verdeelt de heilige Geest geestelijke gaven 
onder ‘iedereen afzonderlijk . . . zoals Hij wil’. De heilige Geest verleent niet aan 
iedereen dezelfde gave, maar Hij verleent wel gaven aan elke gelovige. Hij ziet niet één 
individu over het hoofd. Elke gelovige deelt in de gaven van de Geest. Ellen G. White 
onderstreept deze onmisbare waarheid. ‘Aan elke persoon wordt een of andere 
eigen/bijzondere gave of talent toevertrouwd, die moet worden gebruikt om het 
koninkrijk van de Verlosser vooruit te brengen/te bevorderen.’—Getuigenissen voor de 
Gemeente, vol. 4, blz. 618. 

Benadruk dat aan elk lid van uw groep een geestelijke gave of geestelijke gaven is 
gegeven door het dienstwerk van de heilige Geest. Als we Gods Woord geloven, kunnen 
we God danken voor de gaven die Hij ons heeft gegeven, bidden dat Hij ze zal openbaren
en, als Hij dit doet, deze tot Zijn eer gebruiken. Het is niet zo dat de heilige Geest aan een
enkeling gaven geeft en anderen die minder getalenteerd lijken, verwaarloost of aan ze 
voorbij gaat. De heilige Geest verleent Gods gaven aan iedereen afzonderlijk zoals Hij 
wil. 

Illustratie: De heilige Geest kiest de gaven uit
. . . .

De heilige Geest weet wat voor gaven hij aan elke gelovige moet verlenen om Jezus in
zijn of haar leven het beste te verheerlijken. Zoals The SDA Bible Commentary zegt: ‘De
heilige Geest verdeelt Zijn gaven onder gelovigen in overeenstemming met Zijn kennis 
van hun capaciteiten en de noden die er in de ervaring van elk individu zijn. Dit is geen 
willekeurige beslissing, maar een die gebaseerd is op uiterste kennis en inzicht.’—Vol. 6, 
blz. 772. Dit zou een belangrijke bron van bemoediging voor elk van ons moeten zijn. We
hebben de absolute zekerheid dat niet alleen de heilige Geest ons gaven heeft verleend, 
maar dat deze precies degene zijn die we nodig hebben om de meest effectieve getuigen 
voor Christus te zijn. De gaven die u heeft, zijn degene die de heilige Geest als het meest 
noodzakelijk heeft gezien voor uw geestelijke groei en de zaak van Christus.

Gevarieerde gaven dragen het best bij aan Christus’ lichaam
Hoewel de gemeente één lichaam is, is zij samengesteld uit vele soorten leden die 
allemaal bijdragen aan het ene doel om Christus aan de wereld te openbaren, door haar 
getuigenis. Als hij schrijft aan de leden van de gemeente in Rome, verklaart de apostel 
Paulus: ‘. . . zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 



lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons 
geschonken is’ (Romeinen 12:5, 6). ‘Zo laat ons die gaven besteden . . .’ (vers 7, SV). De 
apostel versterkt deze gedachte in 1 Korintiërs 12:12: ‘Een lichaam is een eenheid die uit 
vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is 
het ook met het lichaam van Christus.’ 

Er zijn een paar dingen die voor uw groep belangrijk zullen zijn om te onderstrepen, 
als u over de analogie van het lichaam van Christus praat. Binnen het menselijk lichaam 
heeft elk van de leden een functie. Er zijn geen inactieve leden. Elk lid is in het menselijk
lichaam aangesteld om een bepaalde rol te spelen. Elk heeft zijn of haar eigen unieke 
functie. Elk lid van het menselijk lichaam draagt bij aan het algemene welzijn van het 
hele lichaam. De kerk heeft actieve leden nodig, die zijn toegewijd om bij te dragen aan 
de alles omvattende gezondheid van de gemeente, het lichaam van Christus.

In 1 Korintiërs 12, Romeinen 12 en Efeziërs 4 geeft de Bijbel ons voorbeelden van 
enige van de gaven die God in Zijn gemeente aanstelt. Enige van die gaven zijn 
leiderschapsgaven zoals apostelen, profeten, leraren, evangelisten en predikanten die 
Gods kerk door de eeuwen hebben geleid. Het doel van deze leiderschapsgaven is om 
eenheid te bevorderen, geestelijke groei aan te moedigen en kerkleden voor zending toe 
te rusten. Deze zelfde passages spreken ook over gaven die dienende gaven zijn en aan 
elke gelovige worden gegeven. Een paar voorbeelden kunnen zijn gastvrijheid, 
royaalheid/ruimdenkendheid, hulp/steun/bijstand, barmhartigheid, geloof en 
genezing/herstel.

Veel van deze gaven zijn eigenschappen van een bekeerd hart. We moeten allemaal 
gastvrijheid aan anderen tonen in onze dagelijkse levenswandel met Christus. Elke 
gelovige wordt geroepen om royaal in zijn of haar geefpatronen te zijn. Hulp of steun aan
anderen en barmhartigheid maken deel uit van het leven van elke christen. We moeten 
allemaal naar manieren zoeken om te zegenen en anderen met Gods genezende genade 
bij te staan. Als deze eigenschappen de natuurlijke reactie van het bekeerde hart zijn, die 
in het leven van alle gelovigen moeten worden geopenbaard, waarom worden ze dan 
beschouwd als geestelijke gaven die door de heilige Geest voor sommigen worden 
uitgekozen en niet voor anderen? 

Het antwoord is eenvoudig dit: hoewel alle gelovigen worden geroepen om een 
hoffelijke gastvrije geest in hun leven te openbaren, wordt niet elke gelovige voor het 
bijzondere dienstwerk van gastvrijheid geroepen. Hoewel we allemaal worden geroepen 
om royaal/ruimdenkend te zijn, worden we niet allemaal geroepen voor een dienstwerk 
waar royaalheid/ruimdenkendheid onze manier van dienen voor Christus wordt. Bekering
brengt veranderingen in ons leven. We verlangen ernaar om dagelijks de eigenschappen 
van een christelijk leven te openbaren. De heilige Geest vergroot en ontwikkelt die 
eigenschappen en als Hij dit doet worden enige van deze eigenschappen ons kanaal om in
Christus’ kerk te dienen. Soms verleent Hij totaal nieuwe eigenschappen als geestelijke 
gaven, met als doel dat wij onze meest voldoening schenkende en vruchtbare/productieve
rol in het lichaam van Christus zullen ontdekken. Zoals de apostel Paulus verklaart: Hij 
schept een ‘groei van het lichaam waarbij ieder deel naar vermogen bijdraagt’ en 
‘veroorzaakt de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’
(vgl. Efeziërs 4:16).  

Deel III: Toepassing voor het leven

Als de heilige Geest alle gelovigen geestelijke gaven verleent voor de opbouw van Gods 
kerk en haar getuigenis in de wereld, hoe kunnen we dan onze geestelijke gaven 
ontdekken? Hier zijn enige eenvoudige stappen die u zult willen delen met uw groep.



Nodig groepsleden uit om:
1. God te vertellen dat ze geloven dat Hij hen geestelijke gaven heeft gegeven en 

Hem te vragen de gaven te openbaren, die Hij heeft verleend. De Schrift 
openbaart: ‘. . . elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de 
Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering 
(HSV: ‘schaduw van omkeer’) waar te nemen’ (Jakobus 1:17). De God die elk 
van ons Zijn kostbare gaven verleent, zal deze door Zijn Heilige Geest openbaren,
als we Hem erom vragen (Zie Lucas 11:13.)

2. Raad te vragen aan gerespecteerde geestelijke leiders over de manier waarop God 
hen leidt en de gebieden van dienstbbaarheid die misschien beschikbaar en open 
voor deelname kunnen zijn.

3. Hun gaven te beginnen te gebruiken, die God openbaart. Het doel van de gaven 
die God geeft is voor om te dienen. Als we de gaven beginnen te gebruiken, die 
Hij ons heeft gegeven, zullen onze gaven zich ontwikkelen en zullen onze 
bekwaamheden toenemen. Onze geestelijke gaven komen niet volledig 
ontwikkeld. We worden effectiever in ons dienen en onze gaven worden groter als
we ze gebruiken. Zoals Ellen G. White zo krachtig uitdrukt: ‘Hij die zich geheel 
aan God wil overgeven, zal door de goddelijke hand worden geleid. Hij mag 
misschien onaanzienlijk en ogenschijnlijk onbegaafd zijn, maar indien hij met een
liefhebbend hart vol vertrouwen iedere aanwijzing van Gods wil gehoorzaam 
opvolgt, zullen zijn krachten gereinigd, veredeld en gestaald worden, en zullen 
zijn bekwaamheden zich vermeerderen.’—Van Jeruzalem tot Rome
(Uitgeverij ‘Veritas’), blz. 206.

Als we de gaven gebruiken die God ons heeft gegeven, zullen we vreugde,
voldoening en doeltreffendheid in onze dienst voor Christus ontdekken. Anderen 
zullen onze begaafdheid op een bijzonder gebied bevestigen en de kerk zal 
worden gezegend.



Les 7 Het Woord verkondigen
8-14 augustus

Kerntekst: 2 Timoteüs 3:14-17

Focus van de studie: Psalmen 119:105, Lucas 8:11, Marcus 4:26-29, Hebreeën 4:12,
Hebreeën 3:19, Hebreeën 4:1, Jesaja 50:4.

Deel I: Overzicht

Het geïnspireerde Woord van God bevat levengevende principes. Als het op Christus 
gerichte onderwijs van de Schrift door het geloof wordt aanvaard, wordt ons leven 
veranderd. De scheppende macht van het Woord van God verlicht onze duisternis. Zij 
verandert ons. Jezus is de grote wonderdoener. Hij is de degene die levens verandert. 
Omdat Hij het middelpunt van alle onderwijs van de Schrift is, is, zoals de apostel Paulus
zo duidelijk uitdrukt: ‘iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 
voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Korintiërs 5:17). Jezus voegt toe: ‘Wat ik gezegd heb 
is geest en leven’ (Johannes 6:63). 

De Bijbel is niet louter een to-do handboek over de manier waarop je een christelijk 
leven in elkaar kunt zetten. Zij is het levende Woord van God dat ons leven verandert. In 
de studie van deze week zullen we de veranderende macht van Gods Woord onderzoeken.
We zullen symbolen van het Woord bestuderen, zoals licht, vuur, hamer, zaad en brood. 
Deze gevarieerde beelden hebben één ding gemeenschappelijk. Ze openbaren de macht 
van Gods Woord om ons leven te veranderen. Als u het Woord van God deelt met de 
mensen binnen uw invloedssfeer, is het als licht dat hen door de donkere dalen van hun 
leven leidt. Het is als een vuur dat in hun ziel brandt. Het is als een hamer die hun harde 
hart breekt. Het is als zaad dat in stilte groeit en de vruchten van de Geest in hun leven 
voortbrengt. Het is als brood dat hun geestelijke honger stilt. In de les van deze week 
zullen we de veranderende macht van Gods Woord ontdekken.

Deel II: Commentaar

De Psalmist David verklaart: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn 
pad’ (Psalmen 119:105). Hij voegt ook toe: ‘Als Uw woorden opengaan, is er licht en 
inzicht voor de eenvoudigen’ (Psalmen 119:130). Licht brengt altijd  de verwijdering van 
duisternis met zich mee. Als u zich 's nachts op een donker pad bevond zonder een licht, 
zou u gemakkelijk van het pad kunnen afwijken. Het zou zonder een licht niet ongewoon 
zijn om te struikelen en in een diep ravijn te vallen. Een krachtige zaklantaarn zou alle 
verschil maken. Het Woord van God verlicht het pad van de volgelingen van Christus. 
Het leidt ons naar huis. Jezus is het ‘licht voor de wereld’ (Johannes 8:12), die door Zijn 
Woord onze duisternis verlicht. Als we het Woord van God met anderen delen, verdrijft 
het de duisternis waarin Satan hun leven heeft gedompeld en verlicht hun pad naar het 
koninkrijk van God.

In Jeremia 23:29 wordt Gods Woord met zowel vuur als een hamer vergeleken. Het 
wordt met vuur vergeleken, omdat het verteert. Als we het Woord van God met anderen 
delen, brandt het vuur van Gods Woord in hun ziel en verteert dwaling. Gods Woord is 
ook als een hamer. De term ‘hamer’ lijkt misschien een ongebruikelijke term om te 
gebruiken voor een beschrijving van de Bijbel. Hamers spijkeren dingen samen. Ze slaan 
ook dingen stuk. De hamer van Gods Woord slaat harde harten in stukken. Denk aan de 
dramatische veranderingen die plaatsvonden in het leven van de door demonen 
bezetenen, de Romeinse centurio, de dief aan het kruis en een massa anderen door het 



hele Nieuwe Testament heen. Het Woord van God sloeg hard toe op hun harde hart, totdat
het werd gebroken door de hamer van liefde. 

In een van de meer gangbare symbolen in de Schrift wordt de Bijbel met ‘zaad’ 
vergeleken. In Lucas 8:11 verklaart Jezus: ‘Het zaad is het Woord van God.’ Er is leven in
een heel klein zaadje. Als het zaad van Gods Woord in de bodem van de geest wordt 
geplant, brengt het een overvloedige oogst in het leven voort. Jezus gebruikte vaak de 
symboliek van zaad om de groei van Zijn koninkrijk te beschrijven. Het Woord van God, 
als zaad door de hele wereld uitgestrooid, zou een rijke oogst voortbrengen. ‘En Hij zei: 
‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij 
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet 
hij niet hoe’ (Marcus 4:26, 27). . . .  Het Woord van God lijkt misschien ergens in de geest
begraven. Het lijkt misschien bedekt onder de kluiten van de zonde, maar als het wordt 
gekoesterd zal het uitspruiten tot nieuw leven. Het zal onze houdingen, onze conversatie, 
onze gewoonten en onze levensstijl radicaal veranderen. Zaad geeft leven.

De Bijbel gebruikt ook de term brood om het Woord van God te beschrijven. Jezus 
zei: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ (Johannes 6:35). Hij voegt toe: ‘De mens leeft niet 
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ (Matteüs 4:4). 

Brood was het hoofdbestanddeel van het leven in heel de oude wereld en een van de 
basale levensmiddelen op onze planeet. Het is een onmisbaar bestanddeel van voedsel. 
Iemand kan lange tijd op alleen brood en water overleven. Door de illustratie van brood 
te gebruiken verklaart Jezus dat Hij onmisbaar voor het leven is.

Na het wonder waarbij vijfduizend te eten werd gegeven, in Zijn welbekende, brood 
dat leven geeft-preek, verklaart Jezus: ‘Wie Mijn lichaam (andere vertalingen: ‘vlees’) eet
en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven’ (Johannes 6:54). Dit lijkt een zeer vreemde 
verklaring. Waarover zou Jezus het mogelijk kunnen hebben? Kennelijk had Hij het niet 
over het letterlijk eten van Zijn lichaam en drinken van Zijn bloed. Door ons te 
verlustigen in Zijn Woord wordt Zijn leer deel van ons leven. Dit is wat Jeremia bedoelde
toen hij blijmoedig verklaarde: ‘Telkens als ik Uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel
tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor U toe (SV: ‘ik ben 
naar Uw Naam genoemd’), o HEER, God van de hemelse machten’ (Jeremia 15:16).

Er geeft niets zoveel voldoening als de ontdekking van de waarheid over Jezus in elk 
onderwijs van de Schrift. Moedig uw groep aan de geweldige waarheden over Jezus en 
de bemoedigende beloften in zijn Woord met anderen rondom hen te delen. 

Illustratie
Als mensen door een overgang in hun leven gaan, is het waarschijnlijker dat ze voor het 
evangelie openstaan. Ze worden misschien geconfronteerd met uitdagingen die hun 
gezondheid aangaan, een werkloosheidscrisis, een relatiekwestie of een ander probleem 
in hun leven. Vraag God u te helpen om gevoelig te zijn voor mensen om u heen en u de 
wijsheid te geven om waar te nemen dat ze voor het Woord van God openstaan.
. . . .

Aanvullend commentaar
Het verbazingwekkende met Gods Woord is dat het de macht bij zich heeft om te 
volbrengen wat het bekendmaakt. Gods Woord is een levend Woord. Andere boeken 
kunnen inspirerend zijn, maar de Bijbel is geïnspireerd en bevat de kracht van de
Leven-Gever. Zij bevat niet louter waarheid; zij is waarheid in de kern zelf. De levende 
waarheden van de Bijbel verklaren niet alleen wat zo is, zij volbrengen wat ze 
bekendmaken in het leven van degenen die geloven. (Zie Hebreeën 3:19, Hebreeën 4:12.)

Door heel de Schrift heen verzekeren passages als 2 Petrus 1:4, Jakobus 1:21 en 
Handelingen 20:32 ons ervan dat we door het Woord van God ‘deel krijgen aan de 
goddelijke natuur’, onze ziel redden door ‘de boodschap (andere vertalingen: ‘Woord’) 



die in u is geplant’ en ‘een erfdeel . . . onder alle geheiligden (NBG)’ zullen ontvangen. 
Als we door het geloof het Woord van God als het levende Woord van Christus 
aannemen, wordt alles wat Jezus heeft beloofd van ons. Zijn Woord ‘kan gebruikt worden
om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot 
een deugdzaam leven (‘in rechtvaardigheid/gerechtigheid’)’
(2 Timoteüs 3:16).

Uw voornaamste doel als leraar in deze groep is om met groepsleden een verheven 
visie op het geïnspireerde Woord van God te delen en hen aan te moedigen om de 
beloften en het onderwijs van het Woord met anderen te delen. Onze rol is niet om 
mensen te bekeren. Dat is de rol van de heilige Geest. Onze rol is om het 
levensveranderende onderwijs van Gods Woord te delen en de heilige Geest dit onderwijs
intens in het leven van anderen onder de aandacht te laten brengen.

Part III: Het Woord toepassen

De beloften van Gods Woord zijn als reischeques. Soms als mensen op vakantie gaan 
naar het buitenland en het er niet op willen wagen contant geld mee te nemen, kopen zij 
reischeques bij de bank in. Deze reischeques zijn risicovrij. Als u er een verliest of ze 
worden gestolen, worden ze door de bank ondersteund. Als u de cheques inkoopt, tekent 
u ze en daarna, als u ze verzilvert, tekent u ze opnieuw. Gods beloften worden 
ondersteund door al Zijn rijkdom in glorie. De onuitputtelijke rijkdom van de hemel raakt
nooit op. Het beste van alles is dat de voordelen ervan al voor ons aan het kruis zijn 
gekocht. Alles wat wij doen is de voorzienigheden van Zijn beloften door het geloof 
aanvaarden en zelfs het geloof zelf is een geschenk dat Hij ons geeft. Nodig uw groep 
deze week uit om:

1. De volgende vijf beloften in Gods Woord uit het hoofd te leren: 
1 Johannes 1:9, 1 Korintiërs 10:31, Filippenzen 4:13, Filippenzen 4:19,
1 Johannes 5:17, 18.

2. Elke belofte op een indexkaart te schrijven en ze elke dag door te lezen.
3. God te vragen iemand in uw leven te brengen om één van deze beloften mee 

te delen. Te bidden om geestelijke waarneming om te herkennen waar God al 
aan iemands hart aan het werk is.

4. Bereid te zijn om in de groep van volgende week te delen hoe God u deze 
week heeft gebruikt.



Les 8 Dienen zoals Jezus
15-21 augustus

Kerntekst: Matteüs 9:26

Focus van de studie: Matteüs 5:13, 14; Filippenzen 2:15; Marcus 12:34; Lucas 15:2;
Matteüs 9:23; Jesaja 42:3; Matteüs 9:35; Matteüs 25:31-46.

Deel I: Overzicht
Jezus’ woorden hadden een impact op de levens die Hij aanraakte, omdat Zijn 
onzelfzuchtige leven in harmonie met Zijn woorden was. Zijn onderwijs had een impact, 
omdat Zijn liefdevolle daden uit Zijn leer voortvloeiden. Als Christus’ daden niet in 
harmonie met Zijn woorden waren, zou Hij weinig invloed op de mensen om hem heen 
hebben gehad. Er is een oud gezegde: ‘Daden spreken luider dan woorden.’ Dit is zeker 
waar als het op ons christelijk getuigenis aankomt.

De les van deze week onderstreept het belang van zelfopofferend dienstwerk dat 
volledig op anderen is geörienteerd en een blijvende indruk in hun leven maakt. We 
zullen de uitstroom van liefde vanuit Jezus’ hart onderzoeken, als Zijn meest effectieve 
middel om te getuigen.

Millennia geleden, in de enorme hemelsferen van de ruimte, rebelleerde Lucifer tegen 
God. Hij beweerde dat God oneerlijk, onrechtvaardig en liefdeloos was. Jezus’ leven 
getuigt van Zijn Vaders immense liefde. Elk wonder van genezing openbaart de liefde 
van de Vader. Elke keer dat een door een demon bezeten persoon wordt bevrijd, spreekt 
dit van de liefde van de Vader . Elke keer dat Jezus de hongerigen te eten geeft, de 
rouwenden troost, de schuldigen vergeeft, de zwakken versterkt, de ketenen van de zonde
verbreekt of de doden opwekt, openbaart Hij de liefde van de Vader.

Deze week zullen we bestuderen hoe onze kerk Christus in onze gemeenschap als 
voorbeeld kan gebruiken. We zullen Bijbels principes in het leven van Christus aan het 
licht brengen, die een definitie geven waar de kerk allemaal over gaat. De kerk is het 
lichaam van Christus, die dient in Jezus’ naam, Zijn liefde openbaart en overal aan noden 
tegemoetkomt.

Deel II: Commentaar

Christus roept ons tot betrokkenheid met de wereld, niet tot vervreemding van de wereld. 
We worden niet geroepen om onszelf af te zonderen. We worden geroepen om de 
duisternis met het licht van Christus’ liefde te verlichten. Licht overwint de duisternis. 
Duisternis overwint niet het licht. Waar licht is kan er geen duisternis zijn. De apostel 
Paulus drukt dit op prachtige wijze uit: ‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal 
licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de 
kennis van Zijn luister, die afstraalt van het gezicht van (andere vertalingen: ‘in het 
aangezicht van’) Jezus Christus’ (2 Korintiërs 4:6).

Heeft u de betekenis van Paulus’ onderwijs opgevangen? Het licht van Gods liefde 
schijnt vanuit ons leven naar degenen die in de duisternis zijn, opdat we aan een wereld 
in duisternis de waarheid over God, een kennis van Zijn liefdevolle karakter kunnen 
openbaren. 

De Bijbel gebruikt ook de beeldspraak van zout om de rol van christelijk getuigen in 
onze wereld te illustreren. Zout zal niet veel smaak aan het eten geven, als het in de 
zoutpot blijft. Alleen als zout met het eten wordt vermengd, kan dit hiermee zowel smaak
worden gegeven als worden bewaard. Christenen die samen binnen de comfortable 
grenzen van hun kerk blijven en weinig contact met de wereld hebben, zullen weinig 
gelegenheid hebben om voor Christus op haar impact te hebben.



De monastieke (het klooster betreffende) beweging in de Middeleeuwen beschouwde 
de wereld als zondig. De monniken geloofden dat de weg naar heiligheid het prijsgeven 
van de dingen van deze wereld was. Enigen van hen deden hun uiterste best om contact 
met de wereld te vermijden.

. . . .
De Schriften roepen elk van ons wél op tot gebed, overpeinzing van het Woord van God 
en afscheiding van het kwaad. Het doel van het doorbrengen van tijd met Christus op de 
‘berg’ is dat we voor de massa’s kunnen getuigen.’ De monastieken misten vaak een 
onmisbaar aspect van het christelijke geloof. Licht schijnt in de duisternis. Zout 
doordringt het voedsel dat het op smaak brengt, en christenen zijn het licht van de wereld 
en het zout van de aarde.

Jezus’ belangrijke voorbede in Johannes 17 brengt dit op deze manier ter sprake: ‘Ik 
vraag (andere vertalingen: ‘bid’) niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U 
hen wilt beschermen tegen de duivel (andere vertalingen: ‘dat U/Gij hen bewaart voor de 
boze’)’ (Johannes 17:15). Iemand heeft gezegd dat christenen als een boot in het water 
zijn. Het is in orde als de boot in het water ligt, als er geen water in de boot is. Christenen
zijn in de wereld om voor Christus invloed op haar uit te oefenen, maar als de wereld in 
christenen zit en beslag legt op hun tijd, aandacht en energie, is er iets fout.

Jezus dompelde zich onder in deze zondige, opstandige wereld om de liefde van God 
te openbaren en de mensen te verlossen. Hij keek naar elke persoon door de ogen van 
goddelijk medelijden. Tegen een Romeinse militaire officier zei Hij: ‘. . . bij niemand in 
Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden’ (Matteüs 8:10). Het wekt verbazing dat Hij een 
Joodse schriftgeleerde aanmoedigde met de woorden: ‘U bent niet ver van het koninkrijk 
van God’ (Marcus 12:34). De schriftgeleerden brachten hun leven door met het 
bestuderen van de Joodse Torah. Hoewel de discipelen misschien met deze 
schriftgeleerde hadden willen debatteren, achtte Jezus hem tot het beste in staat. Jezus 
zag elke persoon als kandidaat voor het koninkrijk van God.

Volgens Jesaja’s profetie ‘brak’ Jezus niet ‘het geknakte riet af’ of ‘doofde een 
kwijnende vlam’. Met andere woorden: Jezus genas op tedere wijze geknakte mensen. 
Hij veroordeelde hen verder niet. Denk aan de scherpe woorden van veroordeling die 
Jezus had kunnen geven aan de vrouw die op overspel werd betrapt of aan de 
Samaritaanse vrouw bij de bron. Denk aan de berisping die Hij had kunnen geven aan 
Simon Petrus na zijn verloochening of de harde kritiek die Hij had kunnen hebben op de 
dief aan het kruis. Jezus deed echter niets van dit. Zijn woorden waren woorden van 
hoop. Het waren woorden van genade, barmhartigheid en vergiffenis. Paulus geeft ons 
deze waarschuwing: ‘Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, 
opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden’ (Kolossenzen 4:6, HSV). Zoals
Ellen G. White zo duidelijk uitdrukt: ‘Liefde wordt alleen door liefde opgewerkt.’—
De Wens der Eeuwen (Ellen G. White Stichting), blz. 11. Ze voegt dan toe: ‘De 
wonderbaarlijke liefde van Christus zal harten doen smelten en ingetogen maken, 
wanneer een zuiver naar voren brengen van leerstellingen niets zou bereiken.’—De Wens
der Eeuwen (Ellen G. White Stichting), blz. 725. Als liefdevolle woorden samenwerken 
met zorgzame/attente daden die tegemoetkomen aan praktische menselijke noden, 
worden onbekeerde harten veranderd.

Jezus’ evangelisatiemethode was om een nood te ontdekken en hieraan tegemoet te 
komen. Zijn allesomvattende drievoudig dienstwerk van prediking, onderwijs en 
genezing veranderde levens. De Evangeliën openbaren dat Jezus tegemoetkwam aan de 
‘gevoelde’ noden van mensen, zodat Hij hen op het punt van hun diepste geestelijke 
noden kon aanraken. Denk na over het evangelie van Johannes. In Johannes 2, op het 
bruiloftsfeest van Kana in Galilea, komt Jezus tegemoet aan een sociale nood door de 
gastheer van schaamte te redden. In Johannes 3 komt Jezus tegemoet aan Nicodemus’ 



diepste verlangen van zijn hart naar een onvervalst geloof. In Johannes 4 behandelt Jezus 
de Samaritaanse vrouw met waardigheid en respect, en komt tegemoet aan haar 
emotionele nood aan een gevoel van eigenwaarde. In Johannes 5 komt Jezus tegemoet 
aan fysieke noden bij de wonderbaarlijke genezing van een hopeloos zieke man die 38 
jaar lang uitzichtloos bij een bad met naar verluid therapeutisch mineraalwater ligt. In 
Johannes 6, als Jezus het brood breekt en 5.000 hongerige mensen te eten geeft, wil de 
menigte Hem tot koning uitroepen (Johannes 6:14, 15).  

Wat maakte Jezus op dit punt in Zijn dienstwerk zo geliefd? De wereld had nooit 
iemand met zoveel onzelfzuchtige liefde gezien, die tegemoet kon komen aan hun 
fysieke, mentale, emotionele en geestelijke noden. Het was hier in Johannes 6 dat Jezus 
die krachtige preek hield over het brood dat leven geeft. Voor de eerste keer begrepen 
veel van Zijn toehoorders dat Hij om een diepgaande geestelijke betrokkenheid vroeg—
een betrokkenheid waartoe velen van hen niet bereid waren; daarom liepen ze weg
(Johannes 6:66). 

Niet alleen met het oog op goede public relations voor de christelijke kerk is Jezus 
gekomen om aan de ‘gevoelde noden’ van mensen tegemoet te komen. Zijn opdracht was 
veel meer dan een filantropische organisatie. Het doel van Jezus’ leven was ‘om te 
zoeken en te redden wat verloren was’ (Lucas 19:10). Na op een zaterdagavond striemen 
van mensen te hebben genezen, was Jezus de volgende morgen vroeg op en zocht de 
Vader in gebed. Hoewel er nog meer zieke mensen waren om te genezen, zei Jezus: 
‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar 
het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’ (Marcus 1:38). 
Er is voor Jezus niets belangrijker dan het redden van verloren mensen. Jezus genas 
mensen niet opdat zij slechts gezonder naar een leven van zonde zouden kunnen 
terugkeren. Jezus verlichtte kwalen niet opdat personen meer energie zouden hebben om 
een leven van zelfzuchtige mateloosheid te leiden. Hij verlichtte fysiek lijden om de 
liefde van de Vader te openbaren en in tastbaar bewijs te voorzien van Zijn bekwaamheid 
om harten te genezen. Alle fysieke wonderen van Jezus dienden als illustratie van Zijn 
goddelijke macht om van de slavernij van de zonde te verlossen. 

Deel III: Toepassing voor het leven

Breng een paar minuten door met denken aan iemand binnen uw invloedssfeer, die een 
concrete geestelijke nood heeft. Misschien is er een alleenstaande moeder die een pauze 
van de kinderen nodig heeft. Wat kunt u doen om haar een ‘mamma’s avond uit’ te 
geven? Hoe kunt u een vriend(in) voor haar zijn? Kunt u haar eventueel thuis uitnodigen 
voor een maaltijd? Hoe zit het met het verversen van de olie in haar auto?

Mogelijk is er een gepensioneerde man die aan de overkant van de straat woont en van
wie de vrouw onlangs is overleden? Hij is eenzaam en heeft behoefte aan vriendschap. 
Wat voor praktische dingen kunt u voor hem doen? Hoe zit het met het jonge stel dat pas 
in de flat bij u in de hal is getrokken of in het huis aan de overkant van de straat? Hoe 
kunt u hen helpen om in de gemeenschap beter vertrouwd te worden? Wat zijn hun 
noden, wetend dat zij nieuw in de omgeving zijn?

Denk aan de mensen in uw gemeenschap die een betere gezondheid nodig hebben en 
willen. Het kan een verlangen zijn om te stoppen met roken, een gezonder dieet aan te 
nemen, gewicht kwijt te raken, stress te verminderen, meer te trainen of een betere 
levensstijl te krijgen. Hoe kan onze kerk voortdurend een allesomvattend vangnet voor 
gezondheid in onze gemeenschappen ontwikkelen?

En wat als de gemeenschap in een kansarm gebied ligt, waar mensen het nodig hebben
om te leren lezen, basis computervaardigheiden te ontwikkelen en behoefte hebben aan 
levensmiddelen of enige van de levensbehoeften?



Als we in de voetstappen van Jezus gaan wandelen, laten we dan denken aan concrete 
manieren om in de liefdevolle naam van Jezus tegemoet te komen aan de noden in onze 
gemeenschap.



Les 9 Een overtuigende houding ontwikkelen
22-28 augustus

Kerntekst: Efeziërs 4:32

Focus van de studie: Johannes 4:27-30, 2 Tessalonicenzen 1:1-4, Romeinen 15:7,
1 Petrus 3:15.

Deel I: Overzicht

Onze houding ten opzichte van anderen bepaalt vaak hun reactie ten opzichte van ons. 
Heeft u ooit opgemerkt dat, als u naar iemand glimlacht, zij vaak teruglachen? Heeft u 
ook opgemerkt dat, als u reageert met een onverwacht compliment, andere mensen over 
het algemeen positief reageren?

Jezus begreep deze werkelijkheid over de menselijke natuur. Het evangelie van 
Johannes verklaart dat Jezus ‘het ware Licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld 
kwam’ is (Johannes 1:9). Diep binnen het weefsel van ons wezen is een verlangen naar 
eeuwige waarheid. Er is deze leegte binnenin ons en hunkering naar doel en zin. God 
heeft in elk individu een verlangen gelegd om God te leren kennen. Als we mensen 
benaderen met de kennis dat, of zij het nu weten of niet, er een verborgen honger in hun 
ziel is om God te leren kennen, zullen we hen anders benaderen dan als we denken dat ze 
niet in geestelijke dingen geïnteresseerd zijn. 
In de Sabbatschoolles van deze week zullen we bestuderen hoe Jezus in mensen geloofde.
We zullen Zijn houding onderzoeken ten opzichte van uitgerekend degenen die het minst 
in Zijn boodschap geïnteresseerd leken te zijn. We zullen opnieuw bekijken hoe Hij een 
Samaritaanse vrouw benaderde, een Joodse schriftgeleerde, een Romeinse soldaat, een 
Kanaänitische zoekende en een vrouw van wie de reputatie ernstig bezoedeld was. In elk 
voorbeeld zocht Jezus naar het beste. Hij bood de waarheid aan, maar altijd in liefde. Het 
fundament van Zijn boodschap was aanvaarding, vergeving, genade en de hoop op een 
nieuw leven. Jezus minimalizeerde nooit het belang van de waarheid, maar Hij bood de 
waarheid altijd op verlossende manieren aan. In de les van deze week zullen we 
ontdekken hoe we vandaag Jezus’ methoden in ons getuigenis moeten toepassen. 

Deel II: Commentaar

We hebben in een vorige les over de Samaritaanse vrouw bij de bron gepraat. Er is een 
aspect van Jezus’ gesprek met de vrouw, dat onmisbaar is voor ons begrip van Jezus’ 
principes met betrekking tot het delen van het geloof en dat we niet eerder hebben 
onderzocht. Het is van wezenlijk belang om dit aspect van Jezus’ interactie met de vrouw 
te begrijpen. Als de conversatie tussen de twee verder gaat, zegt de vrouw tot Jezus: ‘Nu 
begrijp ik, Heer, dat U een profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, 
en bij U zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden’
(Johannes 4:19, 20). Dit was een cruciale kwestie tussen de Joden en Samaritanen. Het 
had te maken met aanbidding en de aanwezigheid van God. De (berg) Gerizim was het 
voornaamste punt geworden, waarop de Samaritanen en de Joden van elkaar afweken. 
Een van de Joodse wijsgeren bracht deze vraag naar voren en beantwoordde deze daarna. 
‘Op wat voor punt kunnen de Samaritanen in het Jodendom worden aanvaard? Als ze hun
geloof in de (berg) Gerizim verwerpen.’ Jezus had heel gemakkelijk een theologische 
discussie met deze vrouw kunnen beginnen over onvervalste aanbidding, maar Hij keek 
verder dan haar intellectuele vragen en kwam temoet aan de nood van haar hart. Haar 
nood was niet dat al haar godsdienstige vragen zouden worden beantwoord. Haar nood 



was om de aanvaarding, vergeving en het nieuwe leven te ontdekken, die alleen Jezus 
kon geven. Als gevolg van de bekering van deze ene vrouw werd heel Samaria beïnvloed.

Jezus bleef twee dagen in deze schijnbaar onbereikbare plaats met deze schijnbaar 
onbereikbare mensen. De gevolgen waren opmerkelijk. Het evangelie van Johannes 
verklaart: ‘In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis 
van de vrouw’ (Johannes 4:39). Dan voegt Johannes toe ‘Nog veel meer mensen kwamen 
tot geloof door wat Hij [Christus] zei (andere vertalingen: ‘om/vanwege Zijn [Christus’] 
woord’ (Johannes 4:41). Dit was alleen maar het begin van een geestelijke oogst waar de 
grond onvruchtbaar leek. Samaria was rijp voor het evangelie en toen, een paar jaar later, 
Filippus predikte, verklaart het verslag dat Samaria ‘het Woord van God aannam’ 
(Handelingen 8:14, HSV).

Wat als Jezus een godsdienstige woordenwisseling met de Samaritaanse vrouw was 
begonnen? Stel dat ze hun tijd hadden doorgebracht in een verhitte discussie over waar je 
moest aanbidden? Jezus keek verder dan haar opmerkingen en naar haar noden. 
Succesvolle getuigen voor God hebben een winbare opstelling en een innemende 
houding. Zij zien het beste in anderen. 

Denk na over Christus’ interactie met een Kanaänitische vrouw. De Kanaänieten waren
een afgodisch volk en richtten zich vaak op de verering van de doden door middel van 
hun huisgoden. Zij aanbaden ook de heidense godheden van (de) Baäl, El, Asjera en 
Astarte. Deze zogenoemde vruchtbaarheidscultussen waren vooral goden en godinnen 
van vegetatie/(planten)groei en de oogst. Deze ontvingen vaak graan- en fruitoffers om 
hun gunst te winnen. Veel geleerden geloven dat de religieuze rites van de Kanaänieten 
soms menselijke offers omvatten, vooral kindoffers. 

Als er iemand was die een Jood als een verworpene van God zou beschouwen, 
onaanraakbaar en onwinbaar, zou dit een Kanaänitische vrouw zijn. Jezus’ benadering 
van deze vrouw is zowel meesterlijk als onconventioneel. In Zijn goddelijke wijsheid, 
geleid door de heilige Geest, bereikt Hij haar op een manier die bijna strijdig met Zijn 
eigen natuur lijkt te zijn. Ze smeekt de Heiland ernstig om medelijden met haar te hebben
en haar dochter te bevrijden van bezetenheid door een demon (SV: ‘de duivel’)
(Matteüs 15:22). Hoe reageert Jezus op deze hartgrondige smeekbede? Verrassend 
genoeg met stilzwijgen. Hij lijkt haar te negeren (Matteüs 15:23). Zijn discipelen 
verzoeken Hem dringend om haar weg te sturen, maar zij volhardt koppig om Jezus om 
hulp te smeken. Dan doet Hij deze verklaring die versteld doet staan: ‘Ik ben alleen 
gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël’ (Matteüs 15:24). Dit lijkt op 
discriminatie. Het lijkt erop dat Jezus alleen maar voor een enkeling is gekomen. De 
wanhopige vrouw accepteert geen ‘nee’ als antwoord. Ze smeekt: ‘Heer, help mij!’ 
(Matteüs 15:25). Jezus lijkt haar nu totaal af te wijzen, als Hij zegt: ‘Het is niet behoorlijk
het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen’ (Matteüs 15:26, HSV).
Ze gaat hardnekkig door met haar smeekbede: ‘. . . maar de hondjes eten ook van de 
kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter’ (Matteüs 15:27, HSV). 

Jezus had een goddelijke strategie bij elk van zijn reacties. Hij bracht haar voortdurend
tot diepgaander geloof en openbaarde zijn discipelen de noodzaak om de diepgang van 
geloof te zien in iemand die ze af hadden willen wijzen. Christus zei duidelijk tot deze 
vrouw in het bijzijn van de discipelen: ‘‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook 
gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen’ (andere vertalingen: 
‘gezond’)’ (Matteüs 15:28). Het is opmerkelijk dat Jezus zag wat anderen niet zagen. Hij 
zag groot geloof in deze Kanaänitische vrouw. Effectieve getuigen voor Christus zien dat 
het geloof op zeer onverwachte plaatsen in het hart van mensen doordringt.

Jezus kon goed met mensen opschieten waar Hij kon, aanvaardde hen waar ze waren 
en bevestigde hen als Hij hiertoe in staat was. Hij ontwikkelde zorgzame relaties met 
anderen en het was in de context van deze relaties dat Hij de zaden van het geloof plantte 
en goddelijke waarheden deelde. 



De basis van alle aanvaarding is het evangelie. Christus heeft ons aanvaard, daarom 
kunnen we anderen aanvaarden. We kunnen anderen vergeven, omdat Christus ons heeft 
vergeven. We kunnen barmhartigheid met anderen hebben, omdat Christus 
barmhartigheid met ons heeft. Christus ziet het beste in ons, daarom kunnen wij het beste 
zien in anderen. De apostel Paulus drukt dit het beste uit: ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere
van God, zoals Christus u (andere vertalingen: ‘ons’) heeft aanvaard’ (Romeinen 15:7). 
Elders zegt Paulus: ‘Wees goed (andere vertalingen: ‘vriendelijk’) voor elkaar en vol 
medeleven (andere vertalingen: ‘barmhartig’), vergeef elkaar zoals God u in Christus 
vergeven heeft’ (Efeziërs 4:32).

Illustratie 
De wet van vriendelijkheid wint harten. Goedhartigheid, aanvaarding en vergeving 
openen de geest voor het evangelie. Anderen behandelen zoals Christus ons heeft 
behandeld, maakt alle verschil in ons getuigenis. . . .  Mensen niet zien zoals ze zijn, maar
zoals ze kunnen worden, maakt alle verschil. Jezus had een innemende houding en die 
kunnen wij ook hebben.

Deel III: Toepassing voor het leven

De waarheid in liefde aanbieden
Vriendschap opent de deur naar harten, maar zij wint gewoonlijk mensen niet voor 
Christus zonder ons opzettelijke getuigenis. Positieve relaties scheppen vertrouwen, maar
in en uit zichzelf winnen zij geen mensen als het geen op Christus gerichte relaties zijn. 
Jezus is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6, HSV). Elke Bijbelse 
leerstelling openbaart de waarheid over Jezus, dus wij kunnen door Zijn macht Zijn leven
leiden. De apostel Paulus onderricht ons om ‘ons aan de waarheid te houden en elkaar lief
te hebben’ (Efeziërs 4:15).

Nodig  uw groep uit om over de scenario’s hieronder te praten:
1. Een dakloze man kampeert op de parkeerplaats van uw kerk. Hij is er al drie 

nachten. Wat zijn geschikte manieren om je tot hem te verhouden en enige niet 
zo geschikte manieren? Hoe kunt u verlossend zijn, zonder de parkeerplaats in 
een tentenstad voor daklozen te veranderen en een negatieve impact op de buren 
te hebben?

2. Een katholieke zakenpartner heeft pas zijn vrouw verloren vanwege een lange 
strijd met borstkanker. Hij is bezorgd dat zij misschien lijdt in het vagevuur. Hoe 
kunt u de waarheid over de toestand van de doden aanbieden op een troostende 
manier, in liefde, zonder hem te beledigen?

3. Een jong stel dat u goed kent en geen Zevende-dags Adventist is, heeft pas een 
zoon van twaalf jaar verloren bij een auto-ongeluk. Hoe kunt u hoop op Christus’
terugkeer bieden zonder de dood van hun zoon te bagatelliseren?

Hier zijn de principes om een innemende houding te ontwikkelen:
1. Vraag Jezus om bij u onder de aandacht te brengen dat alle mensen geestelijke 

verlangens hebben en winbaar voor Christus zijn.
2. Probeer positieve op Christus gerichte relaties te ontwikkelen met degenen 

binnen uw invloedssfeer.
3. Bid om gelegenheden om goddelijke waarheid te delen.
4. Bied Bijbelse waarheden aan in de context van liefdevolle relaties. 



Les 10 Enthousiaste betrokkenheid
29 augustus-4 september

Kerntekst: Genesis 1:1-3

Focus van de studie: 1 Korintiërs 12:12-25; Handelingen 2:41-47; Handelingen 6:3-7;
Handelingen 12:5, 12-18; Handelingen 16:9, 10; Handelingen 16:14, 15.

Deel I: Overzicht

In sommige delen van de wereld vormen kleine groepen de basis voor geestelijke 
vorming en outreach voor de kerk. In andere delen van de wereld zijn er enkele kleine 
groepen, als ze er zijn, in plaatselijke gemeenten. Kleine groepen worden door de hele 
Schrift heen op vele soorten manieren beschreven. Hoewel ze in Exodus worden 
geschetst als deel uitmakend van Mozes’ organisatorische plan voor Israël, vormen ze een
belangrijke focus van nieuwtestamentisch getuigen, zowel in het dienstwerk van Jezus als
de gemeente in de eerste eeuw. 

Kleine groepen vervullen diverse functies in de Bijbel en niet één is op dezelfde 
manier georganiseerd. Er zijn vele soorten groepen. Sommige zijn voornamelijk groepen 
voor vorming, die de nadruk leggen op gebed en Bijbelstudie. Andere groepen zijn meer 
gericht op getuigen en outreach en weer anderen voorzien in christelijk 
samenzijn/gezelschap en het oplossen van problemen. Het meest gemeenschappelijke 
kenmerk in de Schriften is dat kleine groepen gebed, Bijbelstudie, samenzijn en 
getuigenis combineren. Succesvolle kleine groepen die duurzaam zijn, moeten alle vier 
deze elementen hebben. 

Kleine groepen die geen focus op zending hebben, overleven vaak niet erg lang. In 
kleine groepen die alleen een focus op zending hebben en waar weinig of geen gebed, 
Bijbelstudie en samenzijn is, raken de leden vaak ‘opgebrand’ door onophoudelijke 
activiteit. In de les van deze week zullen we een korte blik werpen op oudtestamentische 
kleine groepen, maar we zullen het grootste deel van onze tijd besteden aan het 
zorgvuldig onderzoeken van Jezus’ dienstwerk in een kleine groep en de dynamische, 
veelzijdige kleine groepen in het boek Handelingen.

Deel II: Commentaar

Het eerste vers in de Bijbel: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’
(Genesis 1:1), gebruikt in de tekst het meervoudige woord voor God. Het is het 
Hebreeuwse zelfstandige naamwoord ‘Elohim’. Door de hele christelijke geschiedenis 
heen hebben geleerden in dit vers het idee van de Godheid gezien, oftewel de Vader, 
Zoon en heilige Geest. 

Dit idee wordt nog duidelijker in Genesis 1:26. ‘En God zeide: ‘Laat Ons mensen 
maken naar ons beeld, als onze gelijkenis’ (Genesis 1:26, NBG). Hier wordt de 
meervoudige benaming voor God (Elohim) gecombineerd met de meervoudige 
voornaamwoorden ‘Ons’ en ‘onze’, om de pluraliteit (meervoudigheid) van de Godheid 
nog eens aan te duiden. Genesis 1, gecombineerd met de verdere openbaring van de 
Schrift, verschaft rotsvast bewijs dat de Vader, Zoon en de heilige Geest, als drie 
afzonderlijke eeuwige wezens, samen bestonden in een kleine groep van ondeelbare 
eenheid en in verschillende rollen samenwerkten om deze wereld en de kosmos te 
scheppen. (Zie Genesis 1:1, 2; Efeziërs 3:9; Hebreeën 1:1-3; Kolossenzen 1:13-17.)

De Bijbel onderwijst dat God niet alleen bestond. De Vader, Zoon en heilige Geest 
bestonden samen uit alle eeuwigheid in intieme omgang en overvloedig aanwezig zijnde 
liefde voor elkaar. De liefde waarvan wordt getuigd in de relatie van de leden van de 



Godheid en hun samenwerking in de Schepping en Verlossing zijn vandaag een 
voorbeeld voor alle kleine groepen. 

We zien dat deze waarheid in het Nieuwe Testament als voorbeeld wordt gebruikt, 
vooral in het dienstwerk van Jezus en Zijn discipelen. Lucas 6:13 doet er verslag van dat 
Jezus de twaalf discipelen uit Zijn vele volgelingen uitkiest. Vóór Zijn keuze ‘bleef Hij 
de hele nacht tot God bidden’ (vgl. Lucas 6:12). Zoals de heilige Geest bij Hem onder de 
aandacht bracht, koos Hij twaalf discipelen om deel van Zijn kleine groep te worden. 
Binnen die kleine groep hadden Zijn intieme kring met Petrus, Jakobus en Johannes het 
nauwste contact met Hem. Jezus bad met en voor Zijn discipelen. Hij deelde het Woord 
van God met hen. Zij aten vaak samen, ontwikkelden blijvende vriendschapsbanden, 
deelden elkaars leven en waren samen bij Christus’ opdracht betrokken.

Hoewel ze mannen waren met een gevarieerde achtergrond, verschillende 
persoonlijkheid, uiteenlopende temperamenten en diverse opvattingen, was Jezus in staat 
om hen na de opstanding samen te brengen, met als doelbewuste focus het bereiken van 
de wereld voor Christus. Samen waren zij sterker dan als zij op zichzelf zouden zijn. In 
eenheid is kracht en in verdeeldheid is zwakheid. Als gemeenteleden in kleine groepen 
worden georganiseerd, verenigd in hun opdracht, waarin elk zijn of haar rol in het 
lichaam van Christus beseft, zal de kerk een krachtig getuigenis voor de wereld hebben. 

Laten we nadenken over enige voorbeelden van dienstwerk in kleine groepen in het 
boek Handelingen. Handelingen 2 doet er verslag van dat er op de Pinksterdag 3.000 
mensen werden gedoopt. Hoe werden deze eerste christenen na hun bekering 
verzorgd/gevormd? Wat hield de christelijke gemeente sterk? Het verslag verklaart: ‘Ze 
bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, 
braken het brood en wijdden zich aan het gebed’ (Handelingen 2:42). Deze passage is 
uiterst leerzaam. De nieuwe bekeerlingen werden in kleine groepen verzorgd/gevormd, 
door middel van gebed, sociale broederschap en een vernieuwing van hun geloof door 
middel van Bijbelstudie. Hun leven was vervuld van ‘vreugde’ en ‘lof’. De gemeenschap 
rondom hen werd geraakt door het getuigenis van hun woorden en het getuigenis van hun
leven. Dit getuigenis was zo krachtig dat ‘de Heer hun aantal dagelijks uitbreidde’ 
(Handelingen 2:47). Een verenigde kerk, georganiseerd om te dienen, is een krachtig 
getuigenis in de gemeenschap.

In 1 Korintiërs 12 gebruikt de apostel Paulus de beeldspraak van het lichaam van 
Christus om de organisatorische structuur van de gemeente te beschrijven. Elk lid kan een
waardevolle bijdrage in het lichaam leveren. Als we aan het menselijk lichaam denken, 
erkennen we dat de verschillende leden of delen van het lichaam in systemen zijn 
georganiseerd. Geen lid van het lichaam functioneert onafhankelijk. Het menselijk 
lichaam is samengesteld uit elf systemen die onmisbaar zijn voor het doeltreffend 
functioneren van het hele lichaam. Een paar voorbeelden zijn het spijsverteringsstelsel, 
het bloedvatenstelsel, het zenuwstelsel en het ademhalingsstelsel. 
. . . .

Hij verklaart: ‘Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel 
van uit’ (1 Korintiërs 12:27). Leden, georganiseerd in kleine groepen, die elk met hun 
individuele gave bijdragen aan het geheel, scheppen voor leden een gezonde omgeving 
om geestelijk te groeien en voor de kerk om in aantal te groeien. Als u aan het menselijk 
lichaam denkt, heeft elk lid een functie. Er zijn geen luie toeschouwers. Elk lid van het 
lichaam heeft een rol te spelen. Eerst maakt Korintiërs 12:20-22 dit punt op empatische 
wijze duidelijk. ‘Het is juist zo dat er een groot aantal leden is en dat die met elkaar één 
lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het 
hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het 
lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.’

Elk lid van de gemeente is van vitaal belang. Ieder is begiftigd voor dienstbetoon 
binnen het lichaam. Kleine groepen worden het middel dat God gebruikt om het 



getuigenis van elk lid ten goede van het hele lichaam te focussen. Deze met elkaar 
verbonden groepen, met verschillende rollen en verantwoordelijkheden, voorzien in het 
fundament van een gezonde kerk. Met deelname aan een kleine groep worden christelijke
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid aangemoedigd. Het 
christendom is geen solo-optreden. We zijn christenen in een gemeenschap en dragen bij 
door onze gaven in en voor de gemeenschap te gebruiken.

Hier zijn enige praktische voorbeelden in het boek Handelingen. In Handelingen 6 
ontstaat er een probleem binnen de gemeente, aangaande het eten geven van de arme 
weduwen. Er was ‘ontevredenheid’ dat de Griekssprekende weduwen werden 
verwaarloosd bij het dagelijkse uitdelen van voedsel. Deze kwestie zou mogelijk zo’n 
onenigheid kunnen brengen dat de gemeente hierdoor verscheurd had kunnen worden. 
Hoe werd het probleem opgelost? Er werd een kleine groep opgericht, die diakenen werd 
genoemd, om tegemoet te komen aan het lichaam, het goede voor haar te zoeken en met 
een oplossing te komen. Als gevolg van de verenigde begaafdheid van deze vrome 
mannen werd het probleem opgelost. Hier is nog een voorbeeld van de doeltreffendheid 
van kleine groepen in het boek Handelingen. In Handelingen 12 werd Petrus door 
Herodes gevangen genomen. Het leek erop dat Petrus’ lot was bezegeld. De gemeente 
vormde een kleine gebedsgroep aan huis. Leden zochten God ernstig. Op 
wonderbaarlijke wijze werd Petrus bevrijd. Kleine groepen toegewijde gelovigen die 
bidden maken een eeuwig verschil.

In Handelingen 16 organiseerde de apostel Paulus een evangelie-medisch 
zendingsteam, Lucas en Paulus’ jonge beschermeling, Timoteüs, inbegrepen, om het 
evangelie in Griekenland te brengen. Gemeenten opgericht in Filippi, Tessalonica en 
Korinte getuigen van de doeltreffendheid van hun werk. Hier zijn drie soorten kleine 
groepen—de groep in Handelingen 6 die voornamelijk binnen de gemeente werkte, de 
gebedsgroep in Handelingen 12 en de evangelisatiegroep in Handelingen 16. 

Een van de dingen waarmee we uiterst voorzichtig moeten zijn bij de organisatie van 
kleine groepen is de gedachte dat elke groep hetzelfde moet zijn. In het Nieuwe 
Testament waren er verschillende groepen die, ten goede van het geheel, 
tegemoetkwamen aan verschillende noden en verschillende bedieningen uitvoerden.

Elke groep nam deel aan gebed, samenzijn, de studie van het Woord en dienstwerk. De
vorm, de structuur en het dienstwerk van de groep varieerden echter, gebaseerd op de 
gaven van de leden. Sommige groepen waren overwegend zorggroepen die binnen het 
lichaam van Christus dienden, terwijl andere groepen overwegend zendingsgroepen 
waren, die gericht waren op het winnen van verloren mensen voor Christus. 

Deel III: Toepassing voor het leven

Naast ons individuele getuigen voor Christus, verschaffen kleine groepen een kans voor 
de gecombineerde gaven van elk lid om naar hun maximum vermogen gebruikt te 
worden. Niet iedereen wordt geroepen om hetzelfde te doen, maar iedereen wordt 
geroepen om de gaven te gebruiken, die God hem of haar heeft gegeven. Kleine groepen 
zijn een opwindende manier om bij het leven van de kerk betrokken te raken. Hier zijn 
enige van de verschillende types kleine groepen om met uw groep te delen:

1. Sabbatschoolactiviteiten units: Sabbatschoolgroepen voor volwassenen komen 
bijeen om samen te bidden, samen te zijn, een maaltijd te delen, het Woord te 
bestuderen en outreach activiteiten te plannen. In sommige delen van de wereld 
zijn deze Sabbatschoolactiviteiten units uitgerekend het fundament voor de groei 
van de kerk.

2. Dienstwerkgroepen: Kleine groepen van 6-12 kerkleden met vergelijkbare gaven
en interesses werken samen om een specifieke dienende taak te verrichten. Een 
voorbeeld kan zijn een outreach van gezondheidsdienstwerk met kookscholen, 



stressmanagement seminars, levensstijlseminars etc. Andere voorbeelden kunnen 
zijn dienstwerk voor het gezinsleven, dienstwerk voor de jeugd, dienstwerk voor 
Bijbelstudie of dienstwerk voor literatuur, waarin de heilige Geest leden met 
vergelijkbare interesses leidt om een kleine groep te vormen en hun gaven te 
gebruiken om de gemeenschap te bereiken.

3. Vormingsgroepen: Dit zijn kleine groepen van 6-12 kerkleden van wie het 
voornaamste doel is om voor bestaande kerkleden te zorgen en hun geloof te 
versterken. Deze groepen ontmoeten elkaar vaak thuis gedurende een periode van 
drie tot zes maanden om elkaars vreugden en verdriet, worstelingen en 
overwinningen te delen, als ze bidden, delen, het Woord bestuderen en samen zijn.

Hier zijn drie praktische mogelijkheden voor u om actiever voor Christus 
betrokken te raken: 
1. Heeft u er ooit aan gedacht om een kleine vormingsgroep bij u thuis te 

beginnen? 
2. Is er een dienstwerkgroep die de heilige Geest bij u onder de aandacht heeft 

gebracht, om lid van te worden? 
3. Wat zou u ervan denken als onze Sabbatschoolgroep een 

Sabbatschoolactiviteiten unit wordt, die een keer per maand bijeenkomt om 
te bidden, samen te zijn, het Woord te bestuderen en een Sabbatschoolgroep 
zendingsactiviteit te plannen?

In de nieuwtestamentische christelijke gemeente waren er geen toeschouwers. Laten 
we dus betrokken raken. We zullen groeien in Christus en anderen zullen worden 
gezegend, als we onze gaven in dienstbetoon gebruiken in de context van een kleine 
groep.



Les 11 Jezus’ verhaal verkondigen
5-11 september

Kerntekst: 1 Johannes 5:11-13

Focus van de studie: 1 Johannes 5:1-3, Efeziërs 2:1-8, Marcus 5:15-19,
Hebreeën 10:19-22.

Deel I: Overzicht 

De kracht van nieuwtestamentisch getuigen is de kracht van persoonlijk getuigenis. De 
gelovigen in de eerste eeuw deelden een Christus die zij uit ervaring kenden. 
Schijnchristenen, als er zo’n term bestaat, zullen de wereld nooit veranderen. Als Christus
door het dienstwerk van de heilige Geest in ons hart woont, wordt ons leven veranderd. 

Getuigen is een moeizame taak als het louter een plicht of godsdienstige verplichting 
is. Het is een genot als het uit een hart komt dat overstroomt van liefde voor de Christus 
die ons heeft verlost. Als we verliefd zijn, genieten we ervan om te praten over degene 
die we liefhebben. Wat geldt voor menselijke liefde geldt zeker ook voor goddelijke 
liefde. De kracht van nieuwtestamentisch getuigen was precies dit—gelovigen deelden 
spontaan een Christus die zij liefhadden. Getuigen was geen legalistische eis; het was de 
reactie van het hart op Christus’ offer aan het kruis.

In de les van deze week zullen we opnieuw ontdekken hoe krachtig onze persoonlijke 
getuigenissen zijn in de invloed die we voor Christus op anderen hebben. De 
transformatieve kracht van ons persoonlijke getuigenis is niet hoe slecht we eens waren 
of hoe goed we nu zijn. Het gaat over de Christus die op een verlossende missie naar deze
door de zonde vervloekte wereld kwam om ons te verlossem. We kunnen met zekerheid 
getuigen, niet vanwege wie wij zijn, maar vanwege wie Hij is.

Deel II: Commentaar

In Efeziërs 2 beschrijft de apostel Paulus de verandering die plaatsvindt als iemand 
Christus aanneemt. Hij verklaart dat we ‘de weg gingen van de god (letterlijk: ‘eeuw’) 
van deze wereld’ (vgl. Efeziërs 2:2). Wij ‘lieten ons beheersen door onze wereldse 
begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen 
en stonden van nature bloot aan Gods toorn’ (vgl. Efeziërs 2:3). De uitdrukking ‘kinderen
des toorns’ betekent eenvoudig dat we naar onze aard zondaars zijn en Gods oordeel of 
toorn waard zijn. De profeet Jeremia verklaart: ‘Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 
onverbeterlijk is het’ (Jeremia 17:9). Jesaja voegt toe dat zelfs onze zogenaamde 
gerechtigheid als ‘het kleed van een menstruerende vrouw’ is (Jesaja 64:6). De reden 
waarom onze gerechtigheid wordt beschreven als het kleed van een menstruerende vrouw
is, omdat deze uit een met zonde vervuild hart komt. Zonder Christus zijn we hopeloos 
verloren, gebonden door onze zondige natuur. 

Paulus gaat door met zijn bespreking van het verlossingsplan door te verklaren dat 
‘omdat God zo barmhartig is . . . . heeft Hij ons . . . . samen met Christus levend gemaakt.
. . . Hij heeft heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven 
in de hemelsferen’ (Efeziërs 2:4-6). Hij heeft ons gered door Zijn genade, niet vanwege 
onze rechtvaardige daden (Efeziërs 2:8). Het is allemaal uit genade. Door zijn genade 
vergeeft hij ons van de schuld van de zonde en verlost ons uit de greep van de zonde. 
Door zijn genade redt hij ons van de straf van de zonde en verlost ons uit de macht van de
zonde. Redding door genade bevrijdt ons van de veroordeling van de zonde en de 
slavernij of heerschappij van de zonde. Wij die eens dood waren in misstappen en zonden
zijn nu levend in Christus. De uitdrukking die in Efeziërs 2:5 wordt gebruikt voor ‘levend



gemaakt’ of ‘quickened’ in de King James Version betekent een wedergeboorte. In 
Christus is het alsof we opnieuw worden geboren en opnieuw beginnen met een nieuwe 
identiteit in Christus, een nieuw begin in Christus en nieuwe kracht in Christus. Met deze 
nieuwe wandeling in Christus heeft Hij ‘ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus 
Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid’ 
(Efeziërs 2:10). Het Griekse woord voor ‘maaksel’ is poiema. We halen ons Engelse 
woord voor ‘poem’ hieruit. Als Christus ons herschept voor de glorie van zijn naam, 
schrijft hij een gedicht van ons leven door de goede werken die zijn Geest ons in staat 
stelt te doen voor het hele universum.

Genade voor allen
Hier is ongelooflijk goed nieuws. Gods genade is niet alleen beschikbaar voor een 
enkeling. De apostel Paulus maakt duidelijk dat het aan allen vrijelijk wordt gegeven. Hij 
verklaart: ‘Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, 
door zijn bloed. Want Hij is onze vrede, Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft
gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken’ (Efeziërs 2:13, 14). De 
uitdrukking: ‘de muur van vijandschap ertussen’ is opmerkelijk. De Joden zouden geen 
niet-Jood de Joodse tempel binnen laten gaan. . . . Heidenen hadden geen toegang tot de 
aanwezigheid van God in het Joodse heiligdom. Christus heeft dat alles veranderd. Zijn 
genade voorziet in rechtstreekse toegang tot de Vader. Allen die door het geloof de 
redding ontvangen, die Hij zo vrijelijk aanbiedt, zullen ingang hebben in zijn eeuwige 
koninkrijk.

Het evangelie is voor allen. Redding is voor allen. Vergiffenis, barmhartigheid, 
vergeving en genade zijn voor allen. De nieuwtestamentische gelovigen vatten het 
wonder van zijn genade en zij konden niet zwijgen. Zij begrepen de zekerheid van 
eeuwig leven in Christus. Zij leefden om het verhaal van zijn overvloedige genade te 
vertellen. Als we de betekenis van zijn genade vatten, zullen wij óók leven om Zijn 
verhaal te vertellen.

Genade verandert ons
Genade verandert ons. Jakobus en Johannes, soms bekend als de ‘zonen van de donder’, 
werden door genade veranderd. . . . Jakobus en Johannes waren dynamo’s die 
gemakkelijk opvliegend of ongeduldig konden worden. Ze waren erg competitief en 
streefden naar posities in Christus’ nieuwe koninkrijk. Christus’ opofferende liefde 
veranderde hen precies in de kern van hun wezen. Jakobus stierf ten slotte de marteldood 
en Johannes, die ver in de negentig werd, kreeg er nooit genoeg van om het verhaal te 
vertellen over de liefde die zijn leven had veranderd. . . . De apostel Paulus voegt toe: 
‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ (2 Korintiërs 5:14). Met andere woorden: 
Christus’ liefde beweegt ons, motiveert ons en drijft ons om het verhaal over redding te 
vertellen. 

Ellen G. White verklaart dit op deze manier: ‘Liefde is een hemelse eigenschap. Ze 
kan niet uit het natuurlijke hart voortkomen. Dit hemelse gewas gedijt alleen waar 
Christus centraal staat. Waar liefde bestaat, is er kracht en waarheid in het leven. Liefde 
doet het goede en niets dan het goede. Zij die liefde hebben, dragen vrucht tot heiligheid 
en uiteindelijk eeuwig leven.’ —The Youth’s Instructor, 13 januari 1898.

Het verhaal van Jezus vertellen is het verhaal vertellen over hoe zijn genade in ons 
leven heeft gewerkt. Getuigen is geen geestelijke gave die slechts aan zeer weinig 
mensen wordt gegeven. Het is de rol die elke christen heeft. Vertel eenvoudig wat 
Christus voor u heeft gedaan. Deel met anderen de vrede die u in Jezus heeft gevonden. 
Vertel hen hoe Christus u doel in uw leven heeft gegeven. Bid voor gelegenheden om 
degenen om u heen over de vreugde te vertellen, die u heeft in het volgen van Jezus. 
Vertel hen hoe u zijn beloften door het geloof heeft gegrepen en ontdekt dat ze waar zijn. 



Deel antwoorden op uw gebeden of Bijbelse beloften die betekenisvol voor u zijn. U zult 
verrast zijn hoe anderen zullen reageren op een geloof dat oprecht is.

In een eerdere les noemden we de door demonen bezetenen. Stelt u zichzelf alleen 
maar de kracht van hun getuigenis voor toen ze deelden wat Christus voor hen had 
gedaan. Wie kon mogelijkerwijs argumenteren tegen een getuigenis dat zo echt was! 
Veranderde levens zijn het krachtigste getuigenis dat mogelijk is. Er zijn zij die zullen 
argumenteren tegen wat u gelooft. Ze zullen in debat treden over uw theologie, maar 
weinig mensen zullen argumenteren tegen het getuigenis van een veranderd leven. Zoals 
Ellen G. White zo prachtig verklaart: ‘Het sterkste argument ten gunste van het evangelie 
is een liefhebbende en beminnelijke Christen.’—De Weg tot Gezondheid, blz. 280. De 
critici waren stil tegenover de verbazingwekkende veranderingen in het leven van de door
demonen bezetenen. Als Christus’ liefde door uw leven stroomt, zullen anderen worden 
bewogen om de Christus zoeken, die u heeft veranderd en en u zulke vrede en vreugde 
heeft gegeven.

Christelijke zekerheid
Als iemand u de vraag stelde: ‘Heeft u eeuwig leven?’, hoe zou u dan reageren? Zou uw 
antwoord vaag of zeker zijn? Zou u zeggen: ‘Ik hoop het zeker,’ of ‘Ik wilde dat ik het 
wist,’ of ‘Ik weet het niet zeker’? Jezus wil dat u de zekerheid van eeuwig leven heeft. De
apostel Johannes verklaart: ‘God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in 
Zijn Zoon’ (1 Johannes 5:11). Hij voegt dan woorden toe, die te duidelijk zijn om 
verkeerd te worden begrepen: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God 
niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig 
leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God’ (1 Johannes 5:11-13). Zolang 
we Jezus Christus hebben die in ons leven leeft, is het geschenk van het eeuwige leven 
van ons. Hij is het leven en in Hem hebben we het leven. Het is deze zekerheid die kracht
aan ons getuigenis geeft. Onze zekerheid is niet gebaseerd op onze goede werken of onze 
superieure gerechtigheid. Deze is gebaseerd op Christus alleen die in ons leven leeft, door
de heilige Geest die door middel van ons goede werken voortbrengt.

Deel III: Toepassing voor het leven

Is het mogelijk om een effectieve getuige voor Christus te zijn zonder de zekerheid van 
redding in uw eigen leven? Sommige adventistische christenen maken zich zorgen over 
het aanvaarden van de Bijbelse leer van de zekerheid van redding, vanwege
Ellen G. White’s verklaring die erop duidt dat we nooit zouden moeten zeggen dat we 
zijn gered. (Zie ‘Lessen uit het Leven van Alledag’ (Uitgeverij ‘Veritas’, 1982), blz. 155.)
Een zorgvuldig analyse van deze verklaring openbaart dat ze in de context sprak van 
‘eens gered altijd gered.’ Ze sprak over de valse zekerheid van zelfvertrouwen, over het 
foutieve idee dat als ik tot Christus kom, ik nooit afvallig kan worden en verloren gaan. 
Deze leerstelling kan gemakkelijk leiden tot zelfgenoegzaamheid in ons leven als christen
en de rechtvaardiging voor ons eigen zondige gedrag. De genade van God is niet 
‘goedkoop’. Deze verandert ons leven. Aangaande de zekerheid van redding in Jezus was
Ellen G. White duidelijk. Ze verklaarde: ‘Ieder van u kan voor uzelf weten dat u een 
levende Heiland heeft, dat hij uw helper en uw God is. U hoeft niet te staan waar u zegt: 
‘Ik weet niet of ik ben gered.’ Gelooft u in Christus als uw persoonlijke Heiland? Als dit 
zo is, verheug u dan.’—General Conference Bulletin, 10 april 1901. 

Moedig uw groep aan te delen waarom zij geloven dat de zekerheid van redding de 
basis van elk effectief getuigen is. Laat een groepslid 1 Johannes 5:11-13 voorlezen en 
praat over deze verzen in de groep. Waar wordt de zekerheid van eeuwig leven 
gevonden? 



Lees en praat over de volgende verklaring:
‘Wanneer de blik op Hem gericht wordt, vindt het leven zijn middelpunt. . . . Plicht wordt
dan een blijdschap, en offer een vreugde. Christus te eren, Hem gelijk te worden, voor 
Hem te werken, wordt dan ’s leven’s hoogste eerzucht en zijn grootste vreugde.’—
Ellen G. White, Karaktervorming (Boekenhuis ‘Veritas’), blz. 293. 



Les 12 Die boodschap is het waard om te delen
12-18 september

Kerntekst: Openbaring 14:1-12

Focus van de studie: 2 Petrus 1:12, Openbaring 14:6-12, Openbaring 14:14-20,
Openbaring 19:11-18.

Deel I: Overzicht

In onze Dialoog van dit kwartaal hebben we ons vooral gericht op Jezus als ons 
voorbeeld hoe Hij zich tot mensen verhield, waarbij Hij het karakter van God openbaarde
en de eeuwige waarheden van Zijn koninkrijk uitlegde. Zijn getuigenis was niet alleen het
getuigenis van Zijn woorden. Het was het getuigenis van Zijn leven. Zijn daden 
openbaarden de waarachtigheid van Zijn woorden. Zijn leven was er een getuigenis van 
dat wat Hij onderwees waar was. Als Jezus op opofferende wijze degenen rondom hem 
bijstond, werden harten aangeraakt. De barrières van vooroordeel werden afgebroken en 
menigten gaven gehoor aan Zijn smeekbeden voor het evangelie.

Alle effectieve getuigen vloeit uit een hart dat vervuld is van liefde voor Christus en 
zijn Woord. Nieuwtestamentische gelovigen waren gepassioneerd over getuigen, omdat 
zij gepassioneerd over Jezus waren. In Christus zagen zij de vervulling van profetieën, 
eeuwen oud. In Zijn leven en onderwijs waren zij ooggetuigen van de glorie van God. 
Terwijl hij de ervaring van de eerste gemeente beschrijft, zegt de apostel Petrus dat zij in 
‘de tegenwoordige waarheid’ werden opgericht. De tegenwoordige waarheid is een 
uitdrukking die hij gebruikt om waarheid te definiëren, die zowel relevant als urgent voor
die generatie is. Christus was gekomen. Er was voor hen niets belangrijker om te 
verkondigen, als zij hun geloof deelden. Jezus de Messias was de vervulling van profetie.
Redding was beschikbaar voor allen.

In onze les van deze week zullen we Jezus’ laatste boodschap aan een stervende 
wereld bestuderen. We zullen zijn boodschap van ‘tegenwoordige waarheid’ ontdekken 
voor een eindtijdgeneratie die zich voor Zijn terugkeer voorbereidt. We zullen opnieuw 
de boodschap ontdekken van zijn eeuwig(durend)e liefde, Zijn in overvloed aanwezige 
genade en Zijn eeuwige waarheid in het laatste boek van de Bijbel—Openbaring en 
specifiek in Openbaring 14:6-12. 
      
Deel II: Commentaar

Het  boek  Openbaring  is  ‘de  Openbaring  van  Jezus  Christus’ (Openbaring  1:1).  Elke
profetie in het laatste boek van de Bijbel brengt juweeltjes van waarheid over Jezus aan
het licht. Dit geldt vooral voor Jezus’ laatste boodschap in Openbaring 14. Openbaring
14:6, 7 verklaart: ‘Toen zal ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een
eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en
volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want
nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee
en waterbronnen geschapen heeft’ (Openbaring 14:6, 7).

Hier is een boodschap die  urgent  is—de engel vliegt in het midden van de hemel.
Deze is eeuwig—de engel heeft het eeuwige evangelie,  en deze is universeel. Deze moet
worden verkondigd aan alle landen en volken, van elke stam en taal.



Het eeuwige evangelie
De uitdrukking ‘eeuwig evangelie’ spreekt over het verleden, het heden en de toekomst. 
Toen God de mensen schiep met het vermogen om morele keuzes te maken, anticipeerde 
Hij erop dat ze foute keuzes zouden maken. Toen Zijn schepselen eenmaal het vermogen 
hadden om te kiezen, hadden ze het vermogen om tegen Zijn liefdevolle natuur in 
opstand te komen. Het verlossingsplan werd in Gods gedachten bedacht, voordat onze 
eerste ouders in Eden in opstand kwamen. (Zie Openbaring 13:8.) 

Ellen G. White drukt dit op deze manier uit: ‘Het plan voor onze verlossing was niet 
een latere overweging, niet een plan dat opgesteld werd na de val van Adam. Het was een
openbaring van ‘het geheimenis, eeuwenlang verzwegen’ Romeinen 16:25, NBG. Het 
was een openbaring van de beginselen die van eeuwigheid af de grondslag van Gods 
troon zijn geweest.’—De Wens der Eeuwen, blz. 11. 

De uitdrukking ‘eeuwig evangelie’ spreekt van een God die de wezens die hij heeft 
geschapen zoveel liefheeft dat, hoewel hij de gevolgen van hun keuzes volledig besefte, 
Hij, zelfs voordat zij zondigden, voor hun eventuele opstand voorzieningen heeft 
getroffen.

Er is nog een betekenis waarin het evangelie eeuwig is. Tot een generatie die hunkert 
naar oprechte, onvervalste liefde en verlangt naar betekenisvolle relaties, spreekt het 
evangelie van aanvaarding, vergeving, erbij horen, genade en levensveranderende kracht. 
Het spreekt van een God van onvoorwaardelijke liefde die zo intens van de mensen houdt
dat Hij er alles voor over zal hebben om ons te verlossen, omdat Hij wil dat we voor 
eeuwig bij Hem zullen zijn. 

In de hele wereld
Volgens de urgente eindtijdboodschap van de eerste van deze drie engelen moet het 
‘eeuwige evangelie’ worden verkondigd aan ‘alle landen en volken, van elke stam en 
taal’. Hier is een opdracht zo indrukwekkend, zo omvangrijk, zo belangrijk, zo 
allesomvattend dat deze allesverterend is. Deze vraagt om onze beste inspanningen en 
vereist onze volledige toewijding. Deze brengt ons van een volledig in beslag genomen 
zijn door ons eigen eigenbelang naar een passie voor Christus’ dienstwerk. Deze 
inspireert ons met iets groters dan onszelf en brengt ons vanuit de beperkte grenzen van 
onze eigen gedachten naar een indrukwekkender visie. 

Er is niets dat meer inspireert, voldoening geeft, beloont dan deel uitmaken van een 
goddelijke beweging, die God op wonderbaarlijke wijze heeft doen opstaan om een taak 
te volbrengen, die veel groter, veel omvangrijker is dan welk menselijk wezen ook ooit 
op zijn of haar eigen houtje zou kunnen volbrengen. De door God gegeven opdracht, 
beschreven in Openbaring 14 is de belangrijkste taak die ooit aan zijn gemeente is 
toevertrouwd.

Heb ontzag voor God
De bejaarde apostel Johannes, een gevangene op Patmos, gaat verder met zijn urgente 
eindtijdoproep in Openbaring 14:7, door te verklaren dat de engel ‘luid riep: ‘Heb ontzag 
voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. 
Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ Het Griekse 
nieuwtestamentische woord voor ‘vrezen’ in Openbaring 14:7 is phobeo. Het wordt hier 
niet gebruikt in de betekenis van bang zijn voor God, maar in de betekenis van (diepe) 
eerbied, ontzag en respect. Het drukt de gedachte uit aan absolute loyaliteit aan God en 
volledige overgave aan Zijn wil. Het is een geesteshouding die op God gericht is in plaats
van op zichzelf gericht. Het wezen van de grote strijd draait om onderwerping aan God. 
Lucifer was op zichzelf gericht. Hij weigerde om zich aan elk gezag behalve dat van 



hemzelf te onderwerpen. In plaats van zich te onderwerpen aan Degene die op de troon 
zat, verlangde Lucifer ernaar om vanaf de troon te heersen.

De boodschap van de eerste engel roept ons om God tot het middelpunt van ons leven 
te maken. In een tijdperk van materialisme en overdreven consumptiedrang, waarin 
seculiere waarden het eigen ik tot het middelpunt hebben gemaakt, is de oproep van de 
hemel om zich te keren van de tyrannie van het gericht zijn op jezelf en de slavernij van 
zelf-opgeblazen belangrijkheid tot het plaatsen van God in het middelpunt van ons leven.

God eer geven
God eer geven spreekt van onze daden. God eer geven gaat er ook over hoe onze 
innerlijke overtuigingen worden omgezet in een levensstijl die God eert in alles wat we 
doen. 

De apostel Paulus legt uit wat het betekent om God eer te geven in zijn dringende 
oproep aan de gemeente in Korinte. ‘Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe 
alles ter ere van God’ (1 Korintiërs 10:31). Als God het middelpunt van ons leven is, is 
ons enige verlangen om Hem eer te geven in elk aspect van ons leven, of dat nu te maken 
heeft met ons dieet, onze kleding, ons vermaak of onze muziek. We geven God eer, als 
we Zijn karakter van liefde aan de wereld openbaren door levens die toegewijd zijn om 
Zijn wil te doen.
  
Een eindtijdoordeel
Onze passage gaat verder: ‘Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd 
gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen’ (Openbaring 14:7). De kwesties in de grote strijd
tussen goed en kwaad zullen tenslotte voorgoed worden beëindigd. Het universum zal ten
slotte zien dat God zowel mild als billijk is. Hij is zowel liefdevol als rechtvaardig. Hij is 
zowel medelijdend/medelevend als eerlijk. Het oordeel openbaart dat God alles heeft 
gedaan wat Hij mogelijkerwijs kan om elk mens te redden. Het openbaart voor een 
wachtende wereld en een toekijkend universum dat God er alles voor over zal hebben om
ons te redden. Er is niets meer wat Hij had kunnen doen om ons te verlossen. Het oordeel 
trekt het gordijn opzij en openbaart het kosmische drama in de grote strijd tussen goed en 
kwaad. Het openbaart Gods karakter van zelfopofferende liefde in tegenstelling tot Satans
egoïstische eerzucht. In het oordeel zullen alle misstanden goedgemaakt worden. 
Rechtvaardigheid zal over het kwaad triomferen. De machten van de hel zullen worden 
verslagen. Onrecht zal niet het laatste woord hebben— God zal dit hebben. Alle 
oneerlijkheid in het leven zal voor eeuwig voorbij zijn. 

Openbaring 14:7 eindigt met een smeekbede/oproep: ‘Aanbid Hem die hemel en 
aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ Dit is klaroengeschal om de Schepper te 
aanbidden in een tijd waarin het grootste deel van de wetenschappelijke wereld en de 
religieuze wereld de theorie van Darwinistische evolutie heeft aanvaard.

De Schepping spreekt van onze waarde in Gods ogen. Het spreekt van onze waarde 
voor Hem. We zijn niet alleen in het universum. We zijn niet een of andere stip/vlek 
kosmische stof. Nee, God heeft ons geschapen. Hij heeft ons gevormd. Hij heeft ons 
gemaakt. We zijn niet geleidelijk ontstaan. We zijn geen genetisch toeval. De Schepping 
bevindt zich in het hart van alle ware aanbidding. De Sabbat spreekt van de zorg van een 
Schepper en de liefde van een Verlosser. Zij herinnert ons eraan dat we geen kosmische 
wezen zijn op een of andere tollende globe van rotssteen. Zij wijst ons op een Schepper 
die ons met een doel heeft geschapen en ons teveel heeft liefgehad om ons te verlaten, 
toen we van dat doel afdreven. De Sabbat herinnert ons aan Degene die voor ons in alle 
goede dingen van het leven heeft voorzien. De sabbat is een eeuwig symbool van onze 
rust in Hem.  

Ware sabbatrust is de rust van genade in de liefdevolle armen van de Degene die ons 
heeft geschapen, Degene die ons heeft verlost en Degene die weer komt voor ons. Deze is



de eeuwige link tussen de volmaaktheid van Eden in het verleden en de glorie van de 
nieuwe hemelen en de nieuwe aarde in de toekomst. De boodschappen van de drie 
engelen introduceren het evangelie in een eindtijdsetting die tegemoet komt aan de noden
van het hart van een postmoderne generatie die wanhopig op zoek is naar saamhorigheid, 
identiteit, gemeenschap, doel, eerlijkheid, rechtvaardigheid, medelijden en waarde.

Deel III: Toepassing voor het leven

Alle tegenwoordige waarheid is tegenwoordig, omdat deze in het heden een verschil in 
ons leven maakt. Nieuwtestamentische christenen geloofden dat de profetieën van het 
Oude Testament van Christus als de Messias getuigden en werden radicaal veranderd. Zij 
geloofden dat de boodschap van Christus’ leven, dood, opstanding en hogepriesterlijk 
dienstwerk een eeuwig verschil maakt. De reden waarom zij zo gepassioneerd waren om 
te getuigen is, omdat de boodschap die zij deelden zo’n verschil in hun eigen leven had 
gemaakt. Praat over de volgende vragen met uw groep.
1. Wat voor verschil maakt de eindtijdboodschap in Openbaring praktisch gesproken in 

ons dagelijks leven?
2. Beschrijf aspecten van de boodschap van deze eerste engel, die het meest indruk op 

u maken?
3. Stel dat u een vriend heeft, die weinig van de Bijbel weet, maar over de profetieën in

Openbaring heeft gehoord en niet weet hoe hij er wijs uit kan worden. Hoe kan de 
boodschap van Openbaring 14:6, 7 de sleutel zijn die het thema van het hele boek 
Openbaring onthult?  



Les 13 Een stap in geloof
19-25 september

Kerntekst: Filippenzen 2:5-11

Focus van de studie: Matteüs 4:18-22, 2 Korintiërs 5:10-12, Johannes 21:15-19.

Deel I: Overzicht

Onvervalst geloof leidt altijd tot actie. Bijbels geloof is zo goed dat het werkt. De 
nieuwtestamentische gemeente was een gemeente die gepassioneerd was over getuigen.  
Christus delen was het logische gevolg van hun relatie met Hem. Zij waren bereid om het
hoogste offer voor Zijn zaak te brengen. Veel van hen ondergingen vervolging, 
gevangenschap en zelfs de dood. Geen offer was te groot voor de Jezus die zoveel voor 
hen had gegeven. 

Hun toewijding aan Christus bracht hen er vaak toe om een sprong in het geloof te 
maken. Christus riep hen uit hun comfortzone. De taak die voor hen lag, reikte verder dan
hun vermogen om deze te volbrengen. Deze was voor hen veel te groot om te volbrengen,
maar niet te groot voor God om te volbrengen. Zij vatten de beloften van God en gingen 
in geloof erop uit om de wereld te veranderen.

De taak die vandaag voor de kerk ligt, reikt verder dan ons vermogen om deze te 
volbrengen. Christus roept ons om een sprong in het geloof te maken. In de les van deze 
week zullen we opnieuw de levensveranderende toewijding van de nieuwtestamentische 
gemeente bekijken, in het licht van Christus’ toewijding om ons te verlossen. Jezus gaf 
zich volledig over aan de wil van de Vader. De doelbewuste focus in zijn leven was de 
redding van de mensen. Geen offer was te groot om dat doel te volbrengen. Onze studie 
van deze week onderzoekt hoe Zijn offer een voorbeeld voor ons is. Hij nodigt ons uit om
een sprong in het geloof te nemen door ons leven te geven in dienstwerk voor hem en in 
dienstbetoon aan anderen.

Deel II: Commentaar

Filippenzen 2:5-11 is een van de prachtigste passages in de hele Bijbel over de 
genadigheid/vernedering van Christus. Sommige auteurs noemen deze passage: ‘The 
Song of Christ’. Het hele boek Filippenzen richt zich op drie belangrijke thema’s—
vreugde, nederigheid en geloof. Filippenzen 2 brengt het thema van nederigheid naar 
voren. Jezus verliet de prachtige glorie van Zijn verheven staat in de hemel, ontdeed 
Zichzelf van de privileges en voorrechten als Gods gelijke, kwam het rijk van de mensen 
binnen als dienaar en stierf de meest nederige dood aan het kruis. De apostel Paulus 
gebruikt dit voorbeeld van Jezus als voorbeeld voor het leven als christen. Christus’ leven
van zelfopoffering en onzelfzuchtig dienstwerk is het voorbeeld voor alle christelijk 
geloof. Hij verliet het hemelrijk en kwam naar de aarde als de ‘onvermoeide dienaar van 
’s mensen noden . . . opdat Hij in elke nood van de mensheid zou voorzien.’ —Ellen G. 
White, De Weg tot Gezondheid, blz. 1.     

In het commentaar op deze passage in de inleiding op het boek Filippenzen in de 
Andrews University Study Bible, verklaart de auteur: ‘Christenen geven aanspraken op 
gelijkheid op en dienen elkaar in liefde en nederigheid, om te voorkomen dat de geest van
competitie opvlakkert. Door deze daad van zelfvernedering onderscheiden christenen 
zichzelf ook van de mensen van de wereld, die hun rechten nastreven en de strijd aangaan



om gelijkheid met hun peers en superieuren te verkrijgen.’—(Berrien Springs, MI: 
Andrews University Press, 2010), blz. 1552. Een zorgvuldige analyse van Filippenzen 
2:5-11 openbaart juweeltjes van waarheid voor ons leven vandaag. De passage begint met
deze gedenkwaardige woorden, ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus 
had.’ (Filippenzen 2:5). De apostel heeft de noodzaak eerder voorgesteld in het hoofdstuk
over eenheid en onzelfzuchtige nederigheid. Nu richt hij zich op Christus als ons 
voorbeeld van opofferend leven en dienstwerk. De gezindheid van Christus is de 
gezindheid van dienstbaarheid. 

Jezus was volledig toegewijd aan het voorzien in de noden van degenen rondom hem. 
Jezus had de gestalte (Filippenzen 2:6) oftewel het wezen van God zelf. Hij had alleen al 
vanwege zijn natuur alle eeuwige kenmerken en eigenschappen van God. Volgens
The SDA Bible Commentary ‘plaatst dit Christus op een gelijkheid met de Vader en stelt 
Hem ver boven elke andere macht. Paulus benadrukt dit om de diepten van Christus’ 
vrijwillige vernedering levendiger te schilderen.’—Volume 7, blz. 154. Volgens de 
apostel Paulus ‘hield Christus Zijn gelijkheid met God niet vast’ (HSV: ‘niet als roof 
beschouwd’). 

Met andere woorden: Hij erkende Zijn eeuwige natuur en Zijn eenheid met de Vader, 
maar gaf vrijwillig in liefde Zijn positie aan de Vaders zijde over om ‘er afstand van te 
doen’. Deze uitdrukking in Filippenzen 2:7 wordt letterlijk vertaald met Hij ‘heeft 
Zichzelf ontledigd’. Hij ontdeed Zichzelf van alle eer van het koninkrijk. Alle inherente 
kenmerken en eigenschappen die van Hem waren, vanwege Zijn eeuwige natuur en 
eenheid met God, werden afgestaan ten behoeve van ons. Hij kwam niet in een koninklijk
paleis, de zoon van koninklijke bloede, maar als een nederige, gehoorzame dienaar. 

Het Griekse woord voor dienaar is doulos, dat lijfeigene of slaaf betekent. Het is 
zonneklaar dat Paulus twee klassen tegenover elkaar stelt: de gestalte van God en de 
gestalte van een dienaar. Jezus ging van de hoogste positie naar de laagste positie, 
allemaal voor ons. Hij gaf zijn goddelijke souvereiniteit over voor een leven van 
opofferende dienstbaarheid. De gezindheid van Christus hebben is de gezindheid van 
liefdevolle zelfopoffering hebben voor de redding van anderen. De gezindheid van 
Christus is er een van dienstwerk en dienstbaarheid. Zij is er een van barmhartigheid, 
medelijden, vergeving en genade.

Christus’ dood aan het kruis openbaart zijn hart van liefde. Onvervalste liefde brengt 
ons er altijd toe offers te brengen voor degenen die we liefhebben. Liefde is geen 
oppervlakkig, emotioneel gevoel, hoewel gevoelens met liefde zijn verbonden. Liefde is 
een overtuiging. Zij is een keuze om altijd naar het beste voor anderen te zoeken. Liefde 
noodzaakt ons om offers in ons leven te brengen voor het koninkrijk van God. Zij brengt 
ons ertoe om sneller te gaan lopen in geloof om de gaven te gebruiken die Hij ons heeft 
gegeven om anderen te zegenen.

Wat liefde vraagt
Na Zijn kruisiging en opstanding ontmoette Jezus een kleine groep van zijn discipelen op 
de oevers van het Meer van Galilea. Jezus’ doel op dat vroege morgenuur was om een 
man te vernieuwen. Petrus had had hem drie keer verloochend. Jezus was er om een 
reactie van liefde uit Petrus’ hart op te roepen en hem een nieuw besef te geven van 
vergeving, aanvaarding en doel. Na een nacht vissen waarin deze ervaren vissers geen 
enkele vis hadden gevangen, verrichtte Jezus een goddelijk wonder. Hun netten waren 
boordevol met een geweldige vangst. Zittend rond het kampvuur op die Galileese 
morgen, stelde Jezus Petrus deze relevante vraag: ‘‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij
lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ 



Hij zei: ‘Weid Mijn lammeren.’’ (Johannes 21:15). In de oorspronkelijke taal van de tekst 
zijn er twee woorden voor ‘liefde’. Als Jezus Petrus de vraag stelt, vraagt hij: ‘Heb je Mij
lief [agape]?’ In sommige contexten verwijst het woord agape naar liefde die stroomt uit 
het hart van God. Een liefde als die is van goddelijke oorsprong. Het is een pure 
onbaatzuchtige liefde. 

Als Petrus Jezus antwoordt, gebruikt hij niet het woord agape. Hij zegt ‘Ja, Heer, U 
weet dat ik van U houd.’ Het woord dat Petrus gebruikt, is het Griekse woord phileo. Dit 
verwijst naar een diepe menselijke band. Het woord ‘Philadelphia’ bijvoorbeeld betekent 
broederliefde/naastenliefde. Jezus’ antwoord is ‘Weid Mijn lammeren.’ Met andere 
woorden: geef je leven in zelfopofferend dienstbetoon. Ga voor Mij werken. Sta anderen 
bij. 

Jezus stelt Petrus dezelfde vraag in Johannes 21:16 en gebruikt dezelfde woorden, 
maar de derde keer in Johannes 21:17 verandert Jezus het woord voor liefde als Hij de 
vragen stelt. We zien dit in de meeste talen niet, maar het is duidelijk in de 
oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament. Jezus vraagt Petrus niet langer: Heb je 
Mij lief met de goddelijke agape love? Hij vraagt: Phileo je Mij? Het lijkt alsof Jezus dit 
zegt—’Petrus, ik weet dat je liefde voor Mij door de zwakke kanalen van je menszijn 
vloeit. Je hebt me drie keer verloochend, maar Ik vergeef je. Mijn genade is van jou. 
Begin waar je bent. Ga voor Mij werken en je liefde voor Mij zal groeien en uitgroeien 
tot een intense goddelijke liefde voor anderen.’ Petrus had Jezus op een zeer cruciaal 
moment in Christus’ leven in de steek gelaten, maar toch maakte dat Petrus niet 
ongeschikt om te dienen. Jezus zond een vergeven, veranderde Petrus uit om voor Hem te
werken.

Zoals bij Petrus zal onze liefde voor Christus groeien in dienstbetoon aan anderen. 
Hoe meer we Jezus liefhebben, hoe meer we ernaar verlangen om die liefde met de 
mensen rondom te delen. Hoe meer we Zijn liefde met de mensen rondom ons delen, hoe 
meer onze liefde voor Jezus zal groeien. Ellen G. White deelt deze eeuwige waarheid in 
‘De Weg Naar Christus’, bladzijde 78: ‘De geest van onzelfzuchtig werk voor anderen 
geeft diepte en stabiliteit en een beminnelijkheid aan het karakter, die wij ook bij Christus
vinden en schenkt de bezitter ervan vrede en vreugde.’ Als we een sprong in het geloof 
nemen en actief betrokken raken bij getuigen, groeien we geestelijk. De grootste 
vreugden in het leven komen van het delen van de liefde van God met anderen. Als we 
dagelijks zoeken naar gelegenheden om te delen wat Christus voor ons betekent, zullen 
we wonderbaarlijke kansen zien, die zich voor ons openen. De heilige Geest zal zoekende
mensen in ons leven brengen.
  
Deel III: Toepassing voor het leven

Er zijn veel mensen die niet getuigen, omdat ze onzeker zijn over wat ze moeten zeggen. 
Anderen zijn bang voor afwijzing of schaamte. Wat zijn enige van de meest gangbare 
redenen waarom u denkt dat sommige mensen aarzelen om te getuigen? Praat met uw 
groep over hun gedachten waarom veel kerkleden niet actief betrokken zijn om hun 
geloof te delen.

We zijn aan het einde van onze lessen van dit kwartaal gekomen. Wat is het 
belangrijkste dat u uit de lessen heeft gehaald? Is er enig inzicht dat u heeft gekregen, dat 
een belangrijk verschil in uw leven gaat maken?

Er is een geweldige verklaring van Gods boodschapper voor de laatste dagen, die we 
met ons mee kunnen nemen als we onze les dit kwartaal eindigen: ‘Onze belijdenis van 
Zijn trouw is ’s hemels uitverkoren middel om Christus aan de wereld te openbaren. We 



moeten Zijn genade zoals die bekendgemaakt werd aan de heilige mannen van ouds, 
erkennen ; maar datgenen wat de meeste uitwerking zal hebben, is het getuigenis van 
onze eigen ervaring. We zijn getuigen voor God wanneer we in onszelf de werking 
openbaren van een macht die goddelijk is.’—De Wens der Eeuwen (Ellen G. White 
Stichting), blz. 295.


