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De schrijvers
De schrijvers van de lezingen voor 

volwassenen van de gebedsweek 

van dit jaar vormen een uniek 

duo van vader en dochter. Ángel 

Manuel Rodríguez is een oude 

bekende voor de lezers van 

Adventist World. Hij is de schrijver van de maandelijkse column 

van ‘Bijbelse vragen beantwoord’. Hij ging in 2011 met pensioen en 

hij was toen het hoofd van het Biblical Research Institute van de 

Generale Conferentie. Dat instituut had hij toen in totaal negentien 

jaar gediend. Rodríguez werd geboren in Puerto Rico. Hij behaalde zijn 

ThD graad (doctor in de theologie) aan Andrews University en heeft de 

Adventkerk gediend als predikant, leraar en bestuurder. Zijn dochter, 

Díxil Lisbeth Rodríguez, is onlangs toegetreden tot de redactie 

van Adventist World als assistent-redacteur. Ze promoveerde in de 

retorica aan Texas Woman’ s University en was voorafgaand aan deze 

benoeming professor aan een universiteit en ziekenhuispredikant. 

‘Ik geniet van lesgeven, maar ik heb een passie voor humanitair 

zendingswerk en pastoraat’, zegt ze als haar wordt gevraagd naar de 

dingen die ze het liefste doet. Zowel vader als dochter ondervinden er 

veel plezier aan om diepgaand te praten over theologie.

Gebedsweek 2021 Gebedslezingen 2021: Introductie
‘Ongekend’ of ‘zonder weerga’ zijn woorden die vaak worden 

gebruikt om recente ontwikkelingen in de wereld te beschrijven. 
Dergelijke wereldschokkende gebeurtenissen zijn nog niet eerder in 
zo’ n relatief korte tijd tegelijkertijd gebeurd. Bijna elk aspect van het 
leven is er snel en dramatisch door beïnvloed. De bewustwording 
dat er iets kolossaals gaat gebeuren neemt sterk toe. Voorspellingen 
over de toekomst zijn echter vooral ook vaag en onzeker. Als er 
ooit een moment is geweest voor zevendedagsadventisten om, 
geïnspireerd door de heilige Geest, met vrijmoedigheid de bood-
schappen van de drie engelen uit Openbaring 14:6-12 te verkondi-
gen, dan is dat nu wel het geval. Er wordt ons gezegd dat er niets zo 
belangrijk is als de verkondiging van deze ‘laatste waarschuwing 
voor een wereld die verloren gaat’.

Tijdens de gebedsweek van 2021 gaan we dieper in op deze 
boodschappen van Jezus Christus. Die zijn van het allergrootste 
belang en hebben zijn gerechtigheid als middelpunt. Daarin wil Hij 
de noodzaak onderstrepen om ons in ons leven geheel en al met 
Hem te verbinden.

De Adventkerk is een profetische beweging. Zij is door God op 
een specifiek tijdstip in de geschiedenis van de aarde in het leven 
geroepen om een specifieke boodschap te verkondigen. Die bood-
schap kan alleen op dit moment worden gebracht. Dat is de bood-
schap van de drie engelen in het boek Openbaring.

Dit is het moment om deze boodschappen te bestuderen, om met 
een geopend hart te bidden voor Gods leiding en ons leven volledig 
in zijn handen te leggen. Dat doen we door te zeggen: ‘Ik zal erop 
uitgaan om de boodschappen van de drie engelen te verkondigen!’ 

Moge de Heer jou op een speciale manier zegenen als je tijd met 
Hem doorbrengt tijdens deze wereldwijde gebedsweek.

Ted N. C. Wilson voorzitter Generale Conferentie van het 

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
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Noot van de vertaler: citaten uit de boeken 

van Ellen White zijn opnieuw bekeken 

en waar nodig aangepast naar het 

hedendaagse taalgebruik. Om die reden 

zullen de aangehaalde citaten deels anders 

verwoord zijn ten opzichte van oudere, 

Nederlandse uitgaven. Aan de inhoud, 

doel en betekenis zijn geen aanpassingen 

aangebracht.
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Voorwoord gebedslezingen 2021

Beste lezer 

Z evendedagsadventisten geloven dat God de kerk in het leven heeft 
geroepen om de drie-engelenboodschap van Openbaring 14 te verkon-
digen over de gehele aarde. Dit gebeurt voordat Jezus terugkeert naar 

deze aarde om zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid op te richten. In het 
verleden is er in de verkondiging veel nadruk gelegd op de korte tijd die ons 
nog rest en de vreselijke dingen die er staan te gebeuren voor de terugkeer van 
Jezus. Daardoor kunnen we uit het oog verliezen dat de drie-engelenboodschap 
juist een boodschap van bemoediging en hoop is voor gelovigen. 

De drie-engelenboodschap begint met de wereldwijde verkondiging van het 
eeuwig evangelie. Evangelie betekent ’goed nieuws’. Het gaat hier dus om een 
positieve boodschap. Het is in de eerste plaats goed nieuws. Jezus heeft de straf 
op de zonde voor ons gedragen aan het kruis en Hij heeft de ketens van de 
dood verbroken door de opstanding. Dat is het evangelie. Door zijn dood is er 
een toekomst voor ons. Er wordt gezegd dat Gods oordeel is aangebroken. Ook 
dat is goed nieuws voor gelovigen, want eindelijk zal het Koninkrijk aan hen 
gegeven worden (Daniël7). Dat alles is te danken aan de Schepper van hemel 
en aarde die onze aanbidding waard is. 

De tweede engel vertelt ons dat Babylon is gevallen. Hiermee is  de tegen-
stand  gebroken. Niet de satan, maar Christus is de grote Overwinnaar in het 
conflict tussen goed en kwaad. 

De derde boodschap geeft aan dat mensen uiteindelijk moeten kiezen tussen 
goed en kwaad, tussen God en satan. De centrale vraag is uiteindelijk: voor wie 
kiezen wij? Wie aanbidden wij?

Dit alles is goed nieuws voor ons. Laten we dat in gedachten houden 
wanneer wij deze gebedsweek (6 tot en met 13 november) de verschillende 
aspecten van de drie-engelenboodschap samen bestuderen.

Ds. R.K. de Raad voorzitter van de Nederlandse Unie van Gemeenten 

Conferentie, van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.
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Gebedslezingen – besteding collecten

O ok dit jaar zal er op de laatste sabbat van de gebedsweek (6 tot en met 
13 november) de gelegenheid zijn om gelden te doneren voor evange-
lisatie. U kunt zelf kiezen waarvoor u uw gaven wilt schenken aan de 

algemene middelen  voor evangelisatie van de Generale Conferentie of dat u 
uw gift toevertrouwt aan de Nederlandse Unie voor evangelisatieprojecten in 
eigen land. 

Ook dit afgelopen jaar hebben we nog te maken gehad met veel beperkende 
maatregelen van de overheid om besmettingen van Covid-19 zoveel mogelijk 
te beperken. In de eerste helft van het jaar zijn bijna al onze kerken gesloten 
geweest en werden de samenkomsten online gevolgd. Richting de zomer was het 
weer mogelijk om fysiek naar de kerk te gaan. Dit was nog maar in zeer beperkte 
aantallen omdat de anderhalvemeterafstand gewaarborgd moest blijven. Ook 
veel activiteiten van gemeenten en Church Plants hebben daaronder geleden. 

Toch zijn er ook mooie initiatieven ontstaan. Aan het begin van het jaar was 
ik bij een Church Plant die onder andere  op sabbatmiddag voedselpakketten 
uitdeelde aan de arme bevolking in de wijk waar de kerk staat. De adventisten 
staan in de wijk heel goed bekend vanwege onder andere  dit initiatief. Als je 
hulp nodig hebt, dan moet je op zaterdagmorgen naar die kerk gaan waar de 
zevendedagsadventisten hun diensten houden. ‘Zij zullen je zeker helpen’, 
wordt er gezegd. Het is fijn dat de kerk op zo’n positieve manier bekend staat 
in de samenleving. Het gevolg is dat iedere sabbat ook veel bezoekers de 
diensten bijwonen. Op andere plaatsen zijn soortgelijke initiatieven ontstaan 
in samenwerking met ADRA Nederland, onze ontwikkelingsorganisatie. ADRA 
heeft fondsen kunnen vrijstellen om samen met plaatselijke gemeenten dit 
soort initiatieven mogelijk te maken. Op dit moment wordt er gewerkt aan 
een initiatief om op  internet mensen in aanraking te brengen met wat wij 
als zevendedagsadventisten te bieden hebben op het gebied van gezondheid, 
zingeving en religieuze verdieping. En natuurlijk blijven wij lokale gemeenten 
en Church Plants ondersteunen bij hun evangelisatieactiviteiten. Al deze 
dingen worden mede mogelijk gemaakt wanneer u uw gaven schenkt aan het 
evangelisatiewerk binnen de Nederlandse Unie. Allemaal ontzettend bedankt. 
Wij bidden dat God zijn onmetelijke zegen aan Zijn kerk zal geven. 

Ds. R.K. de Raad voorzitter van de Nederlandse Unie van Gemeenten 

Conferentie, van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.
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De boodschappen 
van de engelen
en de opdracht 
aan de gemeente
God roept ons op te gaan

de laatste oproep van God aan deze 
wereld.

Onze opdracht als Gods gemeente 
die het overblijfsel vormt, wordt 
overduidelijk beschreven door inspi-
ratie: ‘Zevendedagsadventisten zijn 
op een bijzondere wijze in de wereld 
geplaatst als wachters en lichtdragers. 
Aan hen is de laatste waarschuwing 
toevertrouwd voor een wereld die ten 
onder gaat. Op hen schijnt het prach-
tige licht van het woord van God. Aan 
hen is een opdracht toevertrouwd die 
de meest plechtige betekenis van het 
woord in zich heeft: de verkondiging 
van de boodschappen van de eerste, 
tweede en de derde engel. Er is geen 
andere opdracht die zo belangrijk is. 
Ze mogen hun aandacht door niets 
anders in beslag laten nemen. … De 
wereld moet worden gewaarschuwd, 
en Gods volk moet trouw zijn aan wat 
hen is toevertrouwd.’3

God heeft het aan ons toevertrouwd 
deze boodschappen aan de wereld 
te verkondigen en daarom is het 
belangrijk dat we deze boodschappen 
begrijpen en beseffen hoe belangrijk 
het is deze met anderen te delen.

DE EERSTE BOODSCHAP
De boodschap van de eerste engel 

in Openbaring 14:6-7 verwijst naar 
de verkondiging van het eeuwig 
evangelie. Die boodschap gaat over 

De eerste sabbat

G
od heeft zijn volk in elk tijdperk een speciale opdracht 
gegeven. De details van hoe die opdracht moet worden 
uitgevoerd kan variëren. Het uiteindelijke doel is altijd 
hetzelfde: mensen in een verlossende relatie met God 
brengen die eeuwig zal duren.

Meer dan 2500 jaar geleden riep God een jongeman 
en gaf hem een belangrijke opdracht. Die opdracht 
strekte zich niet alleen uit over zijn hele leven, maar die 

opdracht reikte ook door de eeuwen heen tot in onze tijd en gaat zelfs daarna 
nog verder. Daniël stond onbevreesd in de hoven van koningen en hij was een 
helder schijnend licht terwijl hij in dienst was van mensen op het hoogste 
niveau. Tegelijkertijd bevond hij zich in de tegenwoordigheid van de Koning 
der koningen die ‘mysteries onthult’ en ‘die laat weten wat er aan het einde van 
de tijd zal gebeuren’.1

Die profetieën hebben vooral betrekking op de laatste dagen. Ze worden in 
Openbaring 10 geïdentificeerd met een ‘kleine boekrol’ die is verzegeld tot de 
tijd van het einde. Johannes krijgt dit te horen: ‘”Haal de geopende boekrol die 
de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.” Ik ging naar de engel 
toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: “Eet het op. Het zal 
branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.”’2 

In Openbaring 10 vertegenwoordigt Johannes het volk van God dat de 
grote teleurstelling in 1844 heeft meegemaakt. De geopende boekrol is het 
boek Daniël. Daarin staat de profetie van de 2300 dagen/jaren over het in ere 
herstellen van het heiligdom en het onderzoekend oordeel dat aanstaande was. 
Geloven dat Jezus op het punt stond te komen, klonk de adventgelovigen zoet 
in de oren. Toen Christus niet verscheen zoals zij hadden verwacht, was dat een 
bittere teleurstelling. Ze hadden de boodschap van Jezus’ terugkeer gepredikt, 
maar hun werk was nog niet voltooid. Er was een aanvullende boodschap die 
volgens Gods plannen aan de hele wereld moet worden gegeven. Deze bood-
schap is in drieën gedeeld en staat in Openbaring 14:6-12. Zij staat bekend als 
de drie-engelenboodschap.

De Geest der Profetie vertelt ons dat de boodschappen van de eerste en 
de tweede engel werden gegeven door de vroege adventgelovigen. De derde 
boodschap zou aan de eerste twee worden toegevoegd en die wordt gebracht 
net voordat Jezus terugkeert. De combinatie van deze drie boodschappen vormt 
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accepteren; (2) deze afvallige kerken 
volledig samengaan met de wereld en 
aanvaarden en geloven wat de wereld 
accepteert en gelooft.8

Gods volk dat nog steeds in Baby-
lon is, moet de zonden en dwalingen 
van Babylon inzien. Dan zullen zij 
beseffen hoe dringend het is daaruit 
te komen. Dit legt een enorme 
verantwoordelijkheid op Gods volk 
om zijn opdracht uit te voeren deze 
boodschappen te verkondigen. De 
verkondiging van deze boodschap 
zal intense woede en felle tegenstand 
ondervinden doordat zij blootlegt 
waar Babylon voor staat. Wij moeten 
voorwaarts gaan om in een geest van 
christelijke liefde en Bijbelse authen-
ticiteit de boodschap te verkondigen. 
Het is onze opdracht dat net zo te 
doen als de mensen in het verleden 
de opdracht die God hun heeft 
gegeven hebben uitgevoerd.9

DE DERDE BOODSCHAP
De boodschap van de derde engel 

staat in Openbaring 14:9-11 en bevat 
een duidelijke waarschuwing: aanbid 
het beest of zijn beeld niet en zorg er 
ook voor dat je zijn merkteken niet 
ontvangt. Deze boodschap is geba-
seerd op de profetie van Openbaring 
13. Het beest staat voor de afvallige 
kerk. Het beeld van dit beest wordt 
gemaakt door het tweede dier en 
dat staat voor de Verenigde Staten. 
Let op de uitleg van Ellen White: ‘De 
Verenigde Staten worden tot een 
beeld van het beest op het moment 
dat de religieuze macht de burgerlijke 
regering zo beheerst dat het gezag 
van de staat door de kerk wordt 
gebruikt om haar eigen doeleinden te 
realiseren.’10

De Verenigde Staten zijn al meer 
dan 200 jaar een baken van religi-
euze vrijheid. Volgens de Bijbelse 
profetie komt er echter een tijd dat 

en tegelijkertijd te zeggen dat God 
de Schepper is van hemel en aarde. 
Deze twee ideeën gaan niet samen. 
Veel gelovigen hebben redenen om 
de evolutieleer als een gevolg van 
spiritisme te beschouwen. ‘Het spiri-
tisme leert  “dat de mens een schepsel 
is dat zich steeds verder ontwikkelt 
en dat het zijn bestemming is zich 
vanaf zijn geboorte steeds verder te 
ontwikkelen. Dat gaat zelfs door tot 
in de eeuwigheid en beweegt zich 
naar de Godheid toe.”’6

DE TWEEDE BOODSCHAP
De boodschap van de tweede 

engel staat in Openbaring 14:8 en 
die kondigt de val van Babylon aan. 
Deze boodschap werd voor het eerst 
verkondigd in de zomer van 1844.7 In 
de profetie volgt deze aankondiging 
op de prediking van het oordeel. 
De kerken waarop deze boodschap 
van toepassing is, waren ooit zuiver. 
Daarom verwijst Babylon hier naar 
de kerken die de waarschuwing van 
het oordeel hebben verworpen.

De boodschap ‘Babylon is gevallen’ 
wordt herhaald in Openbaring 18:1-4. 
Het volk van God dat zich nog steeds 
in Babylon bevindt, wordt opgeroe-
pen daaruit te gaan. Als ze dat doen, 
maken ze zich niet schuldig aan 
deelname aan haar zonden en zullen 
zij de plagen niet ondergaan die over 
haar worden uitgestort. Daarom 
wordt Babylon gevormd door kerken 
die veel van de theologische dwalin-
gen onderwijzen die via de kerk van 
de Middeleeuwen zijn doorgegeven.

De val van Babylon begon in 
de zomer van 1844, maar het is 
een geleidelijk proces en zal niet 
voltooid zijn totdat: (1) de kerken de 
boodschappen van de drie engelen 
van Openbaring 14 verwerpen en 
de waanideeën en leugenachtige 
wonderen van Gods tegenstander 

redding door de gerechtigheid en 
genade van Christus en dat staat voor 
zijn rechtvaardigende en heiligende 
kracht. De engel kondigt aan dat de 
tijd is gekomen dat Hij het oordeel 
zal vellen. De engel roept mensen op 
terug te keren tot de ware aanbidding 
van God, en Hem te erkennen als de 
Schepper.

De aankondiging dat we in de tijd 
van het oordeel leven, is gebaseerd 
op de vervulling van de profetie 
in Daniël 8:14. Daar staat dat na 
drieëntwintighonderd avonden en 
ochtenden (dat is gelijk aan even 
zoveel profetische dagen en die 
komen overeen met even zoveel 
jaren) het heiligdom in ere wordt her-
steld. Sinds 22 oktober 1844 leven 
we in de periode die bekend staat 
als het oordeel vóór de terugkeer 
van Jezus. Dat komt overeen met de 
reiniging van het heiligdom ‘dat niet 
door mensenhanden is gemaakt’.4 
De resultaten van dit onderzoekend 
oordeel bepalen wie naar de hemel 
zal worden meegenomen als Jezus 
terugkeert.

De oproep om God als Schepper 
te aanbidden, legt mensen automa-
tisch de verantwoordelijkheid op 
dat te doen op de dag waarop zijn 
scheppingsdaad wordt geëerd. Er 
wordt ons verteld: ‘De sabbat zal de 
grote test zijn wat betreft loyaliteit. 
Dat is het punt van de waarheid dat 
vooral wordt betwist. Wanneer de 
mensen aan deze laatste test worden 
onderworpen, dan zal de scheidslijn 
worden getrokken tussen degenen 
die God dienen en degenen die Hem 
niet dienen.’5

Er komt meer kijken bij het 
aanbidden van God als Schepper. Er 
moet ook een bereidheid zijn valse 
theorieën af te wijzen die gaan over 
de oorsprong van het leven. Het is 
onmogelijk in evolutie te geloven 

Wij moeten voorwaarts gaan om in een geest van 
christelijke liefde en Bijbelse authenticiteit de 

boodschap te verkondigen. Het is onze opdracht dat 
net zo te doen als de mensen in het verleden de hun 

door God gegeven opdracht hebben uitgevoerd
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Waar U mij ook heen stuurt, daar 
ben ik bereid naartoe te gaan.’  
Amen. 

Ted NC Wilson is voorzitter van 

het wereldwijde Kerkgenootschap 

der Zevende-dags Adventisten. 

Aanvullende artikelen en 

commentaren zijn verkrijgbaar via het 

Twitterkanaal van de voorzitter: @

pastortedwilson en via Facebook: @

Pastor Ted Wilson. 

Vragen om over 
na te denken:

1. Waarom is het belangrijk de 

boodschappen van de drie 

engelen te lezen in de bre-

dere context van de Bijbelse 

profetieën?

2. Wat zou je zeggen tegen 

mensen die deze lezing hebben 

gelezen en je vertellen dat ze 

bang zijn na te denken over de 

eindtijd en de laatste gebeurte-

nissen op deze aarde?

3. Hoe zou je de essentie van 

de drie-engelenboodschap 

formuleren als je die zou delen 

met een vriend die daar nog 

nooit iets over heeft gehoord?

op vrijwel dezelfde manier gaan 
zien. Wanneer ze op de proef worden 
gesteld, zijn ze bereid voor de gemak-
kelijke en populaire kant te kiezen. 
Ze worden de felste tegenstanders 
van hun voormalige broeders.’12

Degenen die vasthouden aan hun 
Verlosser en weigeren de waarheden 
van de boodschappen van de drie 
engelen op te geven, beseffen dat ze 
met behulp van Gods kracht door 
moeten gaan met zijn opdracht. Ze 
weten dat ze de resultaten op hun 
inzet aan Hem moeten overlaten. 
Hun gezichten zullen ‘stralen en 
zij zullen zich haasten om van de 
ene plaats naar de andere plaats te 
gaan om deze hemelse boodschap 
te verkondigen. … De boodschap 
zal niet zozeer worden verspreid 
door argumenten maar door de 
diepgaande overtuigingskracht van 
de Geest van God. … De waarheid zal 
zichtbaar worden door zijn duide-
lijkheid, en de oprechte kinderen van 
God snijden de banden door die hen 
tegenhielden. … Ondanks de combi-
natie van krachten die ingaan tegen 
de waarheid, neemt een groot aantal 
een standpunt in door zich aan de 
zijde van de Heer op te stellen.’13

Broeders en zusters, wat we 
vandaag zien is een waarschuwing, 
die ons aanspoort naar Gods Woord 
te kijken en klaar te zijn voor wat 
gaat komen. Alleen door volledig 
op Jezus en de kracht van de heilige 
Geest te vertrouwen, zullen we iets 
kunnen bereiken! God bereidt ons 
voor op de uitstorting van de late 
regen, waardoor we met luide stem 
de levengevende boodschappen van 
de drie engelen kunnen verkondigen.

Vandaag doe ik een beroep op je 
om te reageren op Gods oproep door 
te zeggen: ‘Ja, Heer, door uw kracht 
en macht zal ik de boodschappen van 
de drie engelen gaan verkondigen. 

er inbreuk zal worden gemaakt op de 
religieuze vrijheid. Dan beheerst een 
organisatie de overheid zodanig dat 
er wetten worden aangenomen die 
de wensen van de afvallige kerken in 
vervulling laten gaan. Het eindresul-
taat van het maken van dit beeld is 
onverdraagzaamheid jegens iedereen 
die het niet eens is met wat deze 
verbinding van kerk en staat eist.11

Het merkteken van het beest, de 
viering van een onjuiste dag van 
aanbidding, is een instelling die 
het gezag van het beest duidelijk 
maakt. Er is een kerk die stoutmoedig 
beweert dat ze de sabbat van de 
zevende dag heeft veranderd van 
de zaterdag in de zondag. Andere 
kerken stellen dat ze God op zondag 
aanbidden om de opstanding van 
Christus te herdenken. Geen van 
beide beweringen is Bijbels.

Afvallige religieuze leiders worden 
vervuld van woede omdat ze niet in 
staat zijn het Schriftuurlijk bewijs te 
weerleggen voor de heiligheid van de 
zaterdag. Sabbatvierders zullen wor-
den vervolgd en gevangengezet. Te 
midden van deze gebeurtenissen zal 
de verkondiging van de boodschap 
van de derde engel een machtig 
effect hebben. De mensen zien dat 
de profetie in vervulling gaat en wel 
precies zo zoals zij die zich aan de 
geboden houden, hadden gezegd dat 
er zou gaan gebeuren. Naarmate het 
conflict tussen waarheid en dwaling 
toeneemt, vindt er een zuivering 
plaats in Gods gemeente. ‘Wanneer 
de storm nadert, zal een grote groep 
die beleden heeft in de boodschap 
van de derde engel te geloven, 
hun positie opgeven en zich bij de 
tegenstander voegen, want zij waren 
niet geheiligd door gehoorzaamheid 
aan de waarheid. Doordat ze één zijn 
geworden met de wereld en deelheb-
ben aan haar geest, zijn ze de zaken 

1 zie Daniël 2:28
2 Openbaring 10:8-9
3 Ellen White, Testimonies for the Church (Mountain View, Calif.:  

Pacific Press Pub. Assn., 1909), vol. 9, p. 19
4  Hebreeën 9:23-24
5  Ellen White, De grote strijd, pp. 559-560
6  Ibid., p. 508
7 Ibid., p. 365
8  Ibid., pp. 365-366
9  Ibid., pp. 560-561
10 Ibid., p. 412
11 Ibid., pp. 413-414
12 Ibid., p. 562
13 Ibid., p. 565
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Zondag

Een liefdevolle 
oproep

constante stroom van goddelijke 
liefde die naar ons toevloeit. Volgens 
Johannes kwam deze unieke liefde 
tot uiting in de offerdood van zijn 
Zoon aan het kruis (let in dit geval 
op de verleden tijd: ‘Hij heeft ons 
bevrijd’). Liefde nam de vorm aan 
van een bloedig offer en brak zo de 
macht van de zonde en bevrijdde ons 
daarvan en daardoor kunnen wij God 
dienen.

HET LAM EN HET EVANGELIE 
Het is echter het beeld van het 

Lam dat werd geslacht dat de 
reddende boodschap van het boek 
de Openbaring beheerst. Zijn eerste 
verschijning in het boek is drama-
tisch en machtig. God zit op zijn 
verheven troon met een verzegeld 
boek in zijn hand en dat kon alleen 
worden geopend door het Lam 
dat was geslacht.8 De engel noemt 
Hem ‘de Leeuw uit de stam Juda’. 
Dat is een Messiaanse titel (vers 5). 
Wanneer Johannes zich omdraait 
om naar deze leeuw te kijken, ziet 
hij ‘een Lam staan, alsof het geslacht 
was’ (vers 6). Het goede nieuws is dat 
deze leeuw Gods vijanden overwint 
door een Lam te worden, een offer-
lam. Hier kom je werkelijk kracht en 
macht tegen, maar het is de kracht 
van een Lam dat werd geslacht. Dat 
wil zeggen, de kracht van Gods liefde 
die aan het kruis werd getoond. 
Wanneer degenen rond de troon het 
Lam zien, vallen ze neer om Hem te 
aanbidden terwijl ze zingen: ‘U ver-
dient het om de boekrol te ontvangen 
en zijn zegels te verbreken. Want U 
bent geslacht en met uw bloed hebt 

HET EEUWIGE EVANGELIE 
VAN GODDELIJKE LIEFDE

Het evangelie is eeuwig, want 
het ontstond in de eeuwigheid in 
de gedachten van God en werd in 
de geschiedenis geopenbaard door 
Jezus Christus.4 Het is onveranderlijk 
en daarom is het eeuwig en heeft 
het een altijd aanwezige reddende 
kracht. In het boek de Openbaring 
gaat het in het evangelie om alles wat 
God voor ons deed door Jezus Chris-
tus. Daar horen zijn plaatsvervan-
gende dood, opstanding, hemelvaart 
en troonsbestijging allemaal bij.5 Zijn 
bemiddelingswerk in de hemel, en 
zijn terugkeer in heerlijkheid om de 
redding van zijn volk te voltooien 
en de goddelozen te oordelen horen 
daar zeker ook bij.6 Johannes neemt 
ons mee naar de diepte van het 
evangelie dat Christus aan het kruis 
laat zien.

Het evangelie verschijnt voor het 
eerst aan het begin van Openba-
ring, wanneer Johannes Jezus een 
lofprijzing aanbiedt: ‘Aan Hem die 
ons liefheeft en ons van onze zonden 
heeft bevrijd door zijn bloed’.7 Dat 
gaat het volledige begrip te boven 
van welk schepsel dan ook. Het heeft 
echter plaatsgevonden, en dat is goed 
nieuws voor elk schepsel! Dit gaat 
over liefde en bloed. Het gaat over 
God die door het dal van de dood 
ging om voor ons de verzoening tot 
stand te brengen en ons te reinigen 
van zonde. Dit is goddelijke liefde die 
zichtbaar wordt in de geschiedenis. 
Merk op dat het werkwoord in de 
tegenwoordige tijd staat. Er staat 
‘die ons liefheeft’ en dat duidt op de 

Engelen daalden neer in de stad 
Betlehem en verkondigden daar 
het goede nieuws van de geboorte 
van de Heiland.1 Kort voor de 
wederkomst van Christus, komen er 
opnieuw engelen om de reddende 
kracht van het eeuwige evangelie te 
verkondigen. In feite functioneert het 
evangelie binnen de boodschappen 
van de drie engelen als twee boeken-
steunen.2 Het eeuwig evangelie wordt 
aan het begin genoemd (vers 6), en 
aan het einde gaat het over geloof in 
het reddende werk van Jezus. Daar 
gaat het dus om rechtvaardiging 
door geloof (vers 12). De eerste 
engel verkondigt het evangelie in de 
context van Gods laatste oordeel. 
De tweede kondigt de triomf van 
het eeuwige evangelie aan tijdens 
de ineenstorting van Babylons valse 
evangelie (vers 8). De derde kondigt 
het laatste oordeel aan, wanneer boze 
machten de liefde en gerechtigheid 
van God zullen erkennen, zoals het 
Lam dat heeft geopenbaard (vers 10).

EVANGELIE, LIEFDE, STRIJD
De nadruk op het evangelie die je 

aantreft in de boodschappen, bete-
kent dat ‘van alle belijdende chris-
tenen, zevendedagsadventisten de 
allereersten moeten zijn die Christus 
voor de wereld dienen te verheffen’.3 
Dat is een zeer ernstige uitdaging. 
We belichten drie kenmerken van 
het evangelie in de boodschap van de 
eerste engel.

Het eeuwig evangelie in de 
boodschap van de eerste engel
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mensen die dienstbaar zijn aan 
anderen. Onze gemeenten en instel-
lingen moeten plaatsen zijn waar de 
liefde van het Lam zichtbaar wordt 
in levens die volledig aan Hem zijn 
toegewijd. 

Vragen om over 
na te denken:

1. Waarom is het zo belangrijk om 

in de boodschappen van de 

drie engelen het evangelie te 

herkennen?

2. Ben je bang voor de oordeels-

boodschap van Openbaring? 

Waarom wel of waarom niet?

3. Hoe kunnen we in een secu-

liere wereld het Lam en het 

evangelie in het boek Open-

baring op een effectieve wijze 

overbrengen?

EVANGELIE EN STRIJD
De verkondiging van het evangelie 

vindt plaats in de context van strijd. 
Het maakt deel uit van een verhaal 
over rebellie dat zijn oorsprong vond 
in de hemel en dat het menselijk 
ras in zijn ban heeft gekregen.12 
Als het einde van de strijd naderbij 
komt, maakt de draak zich klaar om 
Gods volk te verslaan door middel 
van misleiding en vervolging.13 Hij 
verenigt het afvallige christendom 
en verkrijgt door de boodschap van 
drie demonische geesten (spiritisme) 
de steun van de koningen op aarde.14 
Tegelijkertijd verzamelt God door de 
boodschappen van de drie engelen 
zijn volk voor de eindtijd uit alle lan-
den en volken en van elke stam en 
taal ter voorbereiding op de terugkeer 
van Christus.15 In deze laatste strijd is 
de overwinning alleen mogelijk door 
het bloed van het Lam.16

CONCLUSIE
Het evangelie moet over de hele 

planeet worden verkondigd als de 
enige oplossing voor deze kosmische 
strijd. De drie engelen ‘staan voor 
degenen die de waarheid ontvangen 
en die met kracht het evangelie 
voor de wereld openen’.17 We wijzen 
hier op wat de kern vormt van de 
adventistische boodschap: het 
evangelie. We moeten ons nooit laten 
afleiden van de verkondiging, door 
woord en daad, dat het bloed van het 
Lam toereikend is. We moeten een 
duidelijk begrip van het evangelie 
hebben, maar we moeten het ook 
echt tot een deel van ons leven laten 
zijn. Dat maakt ons tot liefhebbende 

U voor God mensen gekocht uit alle 
landen en volken, van elke stam en 
taal’.9 Opnieuw vinden we hier weer 
de twee fundamentele gedachten 
van bloed en verlossing bij elkaar. 
Daardoor biedt God berouwvolle 
zondaars een glorieuze toekomst.

De leden van Gods volk in de 
eindtijd staan voor de troon van God 
en het Lam en zij prijzen Hen en zij 
staan klaar om Hen te dienen.10 Ze 
staan voor God en het Lam omdat ‘ze 
hun kleren hebben witgewassen met 
het bloed van het Lam’. Het offer van 
het Lam verlost niet alleen mensen, 
maar het reinigt hen ook van hun 
zonden.

In feite gaat het bij verlossing 
om de verlossing van de macht van 
de zonde. Dat maakt het voor ons 
mogelijk in Gods aanwezigheid te 
zijn en Hem te dienen. Aangezien de 
offerdood van het Lam deze glorieuze 
bevrijding tot stand brengt, is het 
nu mogelijk voor ons om ons bij het 
Lam te voegen in de kosmische strijd 
tegen de draak. ‘Zij hebben hem [de 
aanklager] dankzij het bloed van 
het Lam en dankzij hun getuigenis 
overwonnen.’11 Deze twee elemen-
ten staan in de juiste volgorde: de 
overwinning wordt mogelijk gemaakt 
door het offer van Christus en dat 
wordt gevolgd door het getuigenis 
van wat God voor ons heeft gedaan 
door het Lam. In Openbaring is het 
Lam de belichaming van het eeuwige 
evangelie.

In Openbaring is het  
Lam de belichaming van 
het eeuwige evangelie

1 Lucas 2:8-11
2 Openbaring 14:6-12
3 Ellen White, Evangelism (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 

Assn., 1946), p. 188
4 Romeinen 16:25-26; Kolossenzen 1:26-27
5 Openbaring 1:18; 12:5 en hoofdstuk 4-5
6 Openbaring 8:3-4; 1:7; 14:10; 19:11; 22:20
7 Openbaring 1:5
8 Openbaring 5:1-6
9 Openbaring 5:9
10 Openbaring 7:9-15
11 Openbaring 12:11
12 Openbaring 12:7-8; Genesis 3:1-8
13 Openbaring 13:13-15
14 Openbaring 13:1-17; 16:13-14
15 Openbaring 14:6-12 en verzen 14-20
16 Openbaring 12:11
17 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, ed. F. D. Nichol, rev. ed., 

Ellen G. White Comments (Washington, D.C.: Review and Herald 
Pub. Assn., 1980), vol. 7, p. 979
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Maandag

Berouw en 
oordeel

ontkomen.8 Alleen Hij die stierf ‘is 
degene die leeft’ en die leeft ‘tot in 
eeuwigheid’. Alleen het Lam dat werd 
gedood kan ervoor zorgen dat het 
leven behouden blijft.9

‘GEEF HEM EER’ 
Mensen moeten hun trots opzij zet-

ten en in plaats daarvan de eer en de 
heerlijkheid aan God geven. De engel 
geeft de details hoe mensen Hem 
zouden moeten verheerlijken, terwijl 
zij betrokken zijn bij een kosmische 
strijd waarin Gods gerechtigheid en 
liefde in twijfel worden getrokken. De 
uitdrukking ‘geef God eer’ wordt in 
de Bijbel gebruikt in de context van 
oordeel, om te erkennen dat de mens 
zondig is en dat God rechtvaardig 
oordeelt. Daarin is deze uitdrukking 
een erkenning van schuld en/of een 
uiting van berouw.10

In Openbaring beschrijft ‘het eer 
geven’ aan God allereerst als iets 
wat er in de hemel gebeurt. Daar 
verklaren hemelse wezens met één 
stem dat God waardig is om de heer-
lijkheid te ontvangen omdat Hij de 
Schepper is en dat Hij door het Lam 
ook de Verlosser is.11 Ten tweede 
wordt de mensen geboden God hier 
op aarde eer te geven.12 Ten derde 
zal iedereen aan het einde van de 
kosmische strijd God de eer geven.13 
Op aarde is er sprake van onwil om te 
erkennen dat de mens een zondaar 
is en dat God een rechtvaardige en 
liefdevolle God is. De oproep is aan 
iedereen gericht, want sommigen 
van hen zullen getuige zijn van de 
vernietigende uitwerking van de 
natuurkrachten en zij zullen ‘God 

zijn schepselen met het verlangen 
hun God te zijn. De vrees die zich 
manifesteerde in beven en ontzetting 
trekt hen juist ook weer vervuld met 
ontzag naar Hem toe. Dat komt tot 
uitdrukking in dankbare onderwer-
ping aan Hem en dat tonen zij door 
aanbidding en verbondenheid met 
Hem die het leven van nature in 
Hemzelf heeft.3 Dit is echt eerbiedig 
ontzag hebben voor de God die 
Schepper en Verlosser is.4

De Bijbeltekst die de beste parallel 
biedt voor de oproep in Openbaring 
14:7 om ontzag voor God te hebben, 
is Prediker 12:13-14. Ten eerste 
wordt in beide passages de gebiedende 
wijs gebruikt (‘heb ontzag voor 
God’), wat duidelijk maakt dat dit 
een dringende zaak is. In de tweede 
plaats is deze oproep universeel in die 
zin dat hij is gericht tot alle mensen 
(‘dat geldt voor ieder mens’ en ‘aan 
de mensen op aarde’).5 In de derde 
plaats is ontzag hebben voor God 
verbonden met oordeel (‘God oordeelt 
over elke daad’ en ‘de tijd is gekomen 
dat Hij zijn oordeel zal vellen’).6 Ten 
vierde staat ontzag hebben voor God 
in verband met het onderhouden van 
zijn geboden (‘leef zijn geboden na’ 
en ‘de heiligen, die zich houden aan 
Gods geboden’).7

De eerste engel nodigt mensen 
dringend uit om van deze glorieuze 
God tot hun persoonlijke God te 
maken en om hun ‘vrees’ (of ‘ontzag’) 
voor Hem te tonen door zich te 
onderwerpen aan zijn liefdevolle 
wil. Het alternatief is om de draak 
te vrezen en/of zich aan hem te 
onderwerpen om zo aan de dood te 

De verkondiging van het eeuwig 
evangelie leidt tot een oproep aan 
mensen om de kant van God te kiezen 
in de kosmische strijd.1 God respec-
teert de menselijke vrijheid en nodigt 
ieder individu uit om uit eigen vrije 
wil te reageren op zijn plan voor hen. 
Deze beslissing is van het allergroot-
ste belang en bepaalt de eeuwige 
bestemming van elk mens. De oproep 
lijkt op die van ouders die het gevoel 
hebben dat hun kind op het punt staat 
een verkeerde beslissing te nemen en 
die alles willen doen om het daarvan 
te weerhouden. De oproep komt voort 
uit het hart van een liefhebbende God.

EEN WERELDWIJDE OPROEP
Het belang van die beslissing komt 

tot uitdrukking door het gebruik van 
drie werkwoorden in de gebiedende 
wijs: heb ontzag voor God, geef Hem 
eer en aanbid Hem. We zullen deze 
alle drie gedetailleerd bespreken.

‘HEB ONTZAG VOOR GOD’ 
Vrees kan ons wakker schudden 

om iets te doen om het gevaar af te 
wenden dat zorgt voor die vrees. In 
de Schrift kan de aanwezigheid van 
God voor vrees zorgen. Wie zou niet 
beven in de tegenwoordigheid van 
een God die zichzelf manifesteert in 
glorieus en ondoorgrondelijk licht en 
die ervoor zorgt dat de natuur schudt 
en voor Hem terugdeinst? Mensen 
vrezen voor hun leven, niet omdat 
God hen dreigt te doden, maar omdat 
ze beseffen dat wat ze meemaken zo 
intens is dat ze bang zijn dat ze dat 
niet zullen overleven.2 Deze God die 
met niets te vergelijken is, benadert 
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voor Hem en om Hem eer te geven, 
door de kant van het Lam te kiezen 
in die kosmische strijd. 

Vragen om over 
na te denken:

1. Hoe kunnen we de oordeels-

boodschap van de drie engelen 

in Openbaring verbinden met 

het verhaal van liefde, de 

evangeliën?

2. Hoe kunnen we in ons dagelijks 

leven ‘eer geven’ aan God?

3. Waarom is de belofte van god-

delijk oordeel een hoopvolle 

boodschap in een wereld die 

wordt geregeerd door ambitie, 

zonde en kwaad?

ook in een oordeel vóórafgaand aan 
de terugkeer van Jezus. Het oordeel 
van de onsterfelijke ziel vindt plaats 
wanneer die persoon sterft. Op dat 
moment wordt de eeuwige bestem-
ming bepaald op grond van de wet. 
De Bijbel verwerpt de onsterfelijkheid 
van de ziel en leert dat ieder mens 
‘slaapt’ in de Heer tot de komst van 
Christus. Ten tweede is er een oordeel 
na het duizendjarig rijk, wanneer de 
machten van het kwaad en hun aan-
hangers voor de troon van God zullen 
staan.18 Dit wordt gevolgd door het 
derde aspect van het laatste oordeel, 
de uitvoerende fase.19 Op dat moment 
wordt de kosmos ontdaan van alle 
zonde. Deze buitengewoon glori-
euze gebeurtenis werd in het Oude 
Testament getypeerd door Grote 
Verzoendag. Die dag verwijst naar het 
moment (‘het tijdstip’) in de geschie-
denis waarop het gerechtelijk proces 
in de hemel gaat beginnen. Dat is 
volgens de goddelijke kalender in het 
jaar 1844.20 Terwijl we leven tijdens 
de verzoendag die het tegenbeeld is 
van die oudtestamentische verzoen-
dag, moeten we een beroep doen op 
de mens om ontzag te hebben voor 
God en om Hem de eer te geven.

CONCLUSIE
De glorieuze en alles overstijgende 

God van de Schrift wil onze God 
zijn. Het is aan ons om daarvoor te 
beslissen. Het laatste oordeel zal 
laten zien dat God zijn oneindige 
liefde toonde en dat Hij zondaars 
zoals wij heeft gered door het kruis 
van Christus. Op dit moment hebben 
we ervoor gekozen ontzag te hebben 

eer geven’. Ze zullen erkennen dat ze 
zondaars zijn en dat Gods oordelen 
rechtvaardig zijn.14

AANBIDDING EN OORDEEL
De oproep om de verheven God 

van de Bijbel als je persoonlijke 
God te aanvaarden (om ‘ontzag te 
hebben voor Hem’) en om de eigen 
zondigheid te belijden, staat in de 
context van de aankondiging dat ‘ het 
uur van zijn oordeel is gekomen’.15 
Dat doe je door Gods gerechtigheid 
en liefde te erkennen. Het oordeel 
is in wezen een zoektocht naar de 
waarheid op basis van de wet. Een 
misdaad van kosmische omvang 
werd begaan door boze machten toen 
ze de integriteit van Gods liefdevolle 
karakter betwistten. In het laatste 
oordeel wordt Gods naam gezuiverd. 
De goddelozen droegen het bedrog 
van de draak uit, maar het oordeel zal 
hun fout duidelijk maken. Nu is het 
moment gekomen waarop mensen 
ontzag zouden moeten hebben voor 
God en Hem verheerlijken.

Het laatste oordeel is een leer-
stelling van het christelijk geloof. 
Volgens de Bijbel bestaat het laatste 
oordeel uit drie fasen. De eerste 
bestaat uit het onderzoekend oordeel 
voorafgaand aan de wederkomst 
en waarin het leven van Gods volk 
wordt onderzocht om vast te stellen 
of zij trouw zijn gebleven aan hun 
belofte wat betreft hun geloof in het 
Lam.16 Christus zal komen om zijn 
volk te redden en niet om hen te 
veroordelen.17

Christenen die in de onsterfelijk-
heid van de ziel geloven, geloven 

Het oordeel is in wezen een 
zoektocht naar de waarheid op 

basis van de wet

1 Openbaring 14:7
2  Exodus 20:19
3  Deuteronomium 5:26-27
4  Exodus 20:1; Openbaring 4:10-11; 5:8-9
5  Prediker 12:13; Openbaring 14:6
6  Prediker 12:14; Openbaring 14:7
7  Prediker 12:13; Openbaring 14:12
8  Openbaring 13:15
9  Openbaring 1:18
10 Jozua 7:19; Jeremia 13:16; 1 Samuel 6:5
11 Openbaring 4:9-11; 5:9-13
12 Openbaring 11:13; 14:7; 16:9
13 Openbaring 19:7; vgl. 5:13
14 Openbaring 11:13; Romeinen 10:8-9
15 Openbaring 14:7
16 Zie bijvoorbeeld Daniël 7:8-10,13-22; Romeinen 2:5-7; 1 Korintiërs 

3:8; 2 Korintiërs 5:10; Efeziërs 6:8
17 Hebreeën 9:28
18 Openbaring 14:10; 20:11-12
19 Openbaring 20
20 Daniël 8:14; zie Openbaring 11:19; 14:7

11Lezingen voor de Gebedsweek  November 2021



Dinsdag

Aanbid de 
Schepper

gaat ervan uit dat Gods oorspronke-
lijke schepping was beschadigd door 
die gevallen cherub en dat mensen 
van huis en haard verdreven zijn 
geraakt. Toen daalde de Zoon van 
God af naar een planeet met egocen-
trische schepselen om ze weer terug 
naar huis te brengen en terug naar 
hun Bron van leven.8 De mens had 
het leven verloren en dat werd voor 
ons hersteld door het reddende werk 
van Christus. Een dergelijk leven 
belijdt ten overstaan van het univer-
sum dat Hij onze Verlosser is door 
ons in onze gevallen staat voor Hem 
te buigen in dankbare aanbidding.

ERKENNING VAN LOYALITEIT
Aanbidding is een belijdenis van 

loyaliteit aan God als Schepper en 
Verlosser. Het komt erop neer dat je 
Gods kant kiest in de kosmische strijd. 
Dat is automatisch dan ook een daad 
van rebellie tegen de machten van 
het kwaad. Net als de drie vrienden 
van Daniël, en ook Daniël zelf, zijn 
de volgelingen van het Lam niet 
geïntimideerd door de draak.9 Omdat 
schepselen geen leven in zichzelf 
hebben, zijn ze niet in staat hun eigen 
leven te behouden, laat staan dat 
ze het leven van andere schepselen 
kunnen behouden. Daarom is het 
aanbidden van de gevallen cherub 
als teken van loyaliteit hetzelfde als 
kiezen voor de dood. Gods loyale 
volk heeft ‘de standvastigheid van de 
heiligen’ en ‘ze houden zich aan Gods 
gebod en aan de trouw van Jezus’.10 
Het aanbidden van God als Schepper 
en Verlosser komt tot uitdrukking in 
hun leven door standvastig te zijn wat 

uw wil is de oorsprong van alles 
wat er is’.3 Ze belijden dat ze God 
de Schepper aanbidden en nodigen 
de mensen uit zich bij hen aan te 
sluiten. De daad van aanbidding is 
in wezen een belijdenis van geloof 
in God, van Wie we zeggen dat Hij 
mijn Schepper is. Deze belijdenis van 
geloof komt door de Geest van diep 
in ons eigen innerlijk en komt tot 
uitdrukking in woord en daad. Het 
komt overeen met het neerbuigen 
van het eigen ik in absolute onder- 
werping.4 In feite heeft het aan-
bidden van de Schepper alles te 
maken met het leven, want Hij is de 
bron van ons leven. Daarom komt 
aanbidding overeen met thuis zijn, 
want we zijn in de tegenwoordigheid 
van onze Vader. Hij heeft ons het 
leven geschonken door een lief-
devolle scheppingsdaad. Dit verklaart 
waarom in de Bijbel alleen degenen 
die leven de Heer kunnen loven.5 Het 
geschapen leven ziet de Ene die leven 
is en buigt zich in dankbaarheid 
en liefde voor Hem neer. Dit soort 
aanbidding vindt niet af en toe plaats, 
maar het is een manier van leven die 
je constant in de tegenwoordigheid 
van de Heer laat leven en waardoor je 
in alle nederigheid met Hem wandelt.

Johannes ziet dat ook hemelse 
wezens in aanbidding voor het Lam 
neervallen en zeggen: ‘U verdient 
het … . Want U bent geslacht en met 
uw bloed hebt U voor God mensen 
gekocht uit alle landen en volken, 
van elke stam en taal.’6 Aanbidding is 
een belijdenis van geloof in Christus 
die als onze Verlosser ons tot nieuwe 
schepselen heeft gemaakt.7 Verlossing 

De hemelse boodschap zoals 
die wordt verkondigd door 
de eerste engel, dient over de 

hele wereld te weerklinken. Die bood-
schap doet een dringende oproep aan 
iedereen om ontzag te hebben voor, 
eer te geven aan, en om de Schepper te 
aanbidden.1 Het thema van aanbid-
ding brengt ons naar de kern van de 
kosmische strijd en daagt ons uit de 
Schepper te aanbidden en niet de 
gevallen cherub.2 Het is zijn bedoe-
ling God permanent te verjagen van 
een deel van zijn schepping. In deze 
strijd is aanbidding de lakmoesproef.

AANBIDDING IS EEN BLIJK VAN 
LOYALITEIT AAN HET LAM

Het Griekse werkwoord dat in 
Openbaring 14:7 met ‘aanbidden’ is 
vertaald, is proskuneo. Dat betekent 
letterlijk ‘neerbuigen’ of  ‘zich ter aarde 
werpen’. Wanneer je dat toepast op 
mensen, dan duidt het op een daad van 
eerbetoon aan iemand. Wanneer je dat 
doet ten aanzien van God, dan duidt 
het werkwoord op het neerbuigen van 
zowel het lichaam als het innerlijke 
wezen. Het is dan een uitdrukking van 
het loslaten van ons in zonde gevallen 
eigen ik om in Hem heelheid van je 
hele wezen te vinden, het middelpunt 
en doel van ons leven. Aanbidding 
duidt op twee belangrijke houdingen.

AANBIDDING ALS 
BELIJDENIS VAN GELOOF

Voor de troon van God vallen 
hemelse wezens neer en aanbidden 
Hem en ze zeggen daarbij: ‘U komt 
alle lof, eer en macht toe, Heer, onze 
God, want U hebt alles geschapen: 

Het eeuwig evangelie in de 
boodschap van de eerste engel
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door Christus alles geschapen en 
Hij heeft ons door het Lam verlost. 
Alleen de Bron van het leven kan 
leven scheppen en herscheppen 
door verlossing. We belijden dat dit 
waar is als we ons voor God en het 
Lam buigen en Hen aanbidden. 

Vragen om over 
na te denken:

1. Denk na over deze woorden 

uit de lezing van vandaag: 

‘Aanbidding is in wezen een 

belijdenis van geloof.’ Hoe kan 

dit idee duidelijk maken hoe we 

moeten aanbidden?

2. Waarom is het belangrijk het 

verband tussen aanbidding en 

schepping te zien?

3. Hoe kunnen we op een crea-

tieve en boeiende manier de 

boodschap van de eerste engel 

vertellen aan mensen om ons 

heen die in evolutie geloven?

ten minste twee basisvormen aan. De 
eerste is afkomstig van het afvallige 
christendom, dat de zevende dag 
verwerpt als de Bijbelse sabbat en 
de viering van de zondag bevordert. 
De tweede komt voort uit dat deel 
van de wereld dat de natuurweten-
schappen bestudeert. De theorie 
van evolutie langs de weg van 
geleidelijke ontwikkeling droeg ertoe 
bij dat het bestaan van een alles 
overstijgende en toch persoonlijke 
Schepper-God uit het bewustzijn 
verdween van veel wetenschappers 
en andere geleerden. Dat leidde ertoe 
dat de sabbat werd genegeerd als 
het gedenkteken van de Schepper. 
Volgens hen is er geen Schepper en is 
Hij ook niet nodig, want alles wat we 
zien is het resultaat van willekeurige 
en doelloze natuurlijke processen. 
Veel christenen hebben geprobeerd 
evolutie langs de weg van geleidelijke 
ontwikkeling en het christelijk geloof 
met elkaar in harmonie te brengen. 
Het argument is dan dat God heeft 
geschapen door middel van een lang 
evolutieproces dat bestaat uit strijd, 
lijden, overleven en dood. Deze God 
lijkt helemaal niet op de liefdevolle 
God van de Bijbel die Schepper en 
Verlosser is. In dit verband moet je 
de oproep aan iedereen plaatsen van 
de eerste engel om God te aanbidden. 
Dat is een kwestie van leven of dood.

CONCLUSIE
De strijd is gaande en deze fun-

damentele zorg komt duidelijk naar 
voren: wie is het waard aanbeden 
te worden? God alleen is het waard 
aanbeden te worden, want Hij heeft 

betreft hun gehoorzaamheid aan Gods 
geboden en in het vasthouden aan 
hun geloof in Christus als Verlosser.

De geboden die in Openbaring 
worden genoemd, zijn in de eerste 
plaats de Tien Geboden.11 De oproep 
God te aanbidden is een uitnodiging 
je aan het eerste gebod te houden.12 
De waarschuwing het beeld van 
het beest niet te aanbidden, nodigt 
ons uit vast te houden aan het 
tweede gebod.13 De veroordeling 
van het beest voor het spreken van 
godslasteringen tegen Gods naam 
vereist gehoorzaamheid aan het 
derde gebod.14 De vereiste om God te 
aanbidden ‘die hemel en aarde, zee 
en waterbronnen geschapen heeft’, 
gebruikt de taal en ideeën die je ook 
vindt in het vierde gebod.15 Deze 
bewoording wijst op het belang van 
de vraag wie we dienen te aanbidden. 
‘Als alle mensen zich aan de sabbat 
hadden gehouden, dan zouden de 
gedachten en de genegenheid van de 
mens voor de Schepper zijn geweest 
als degene die eer en aanbidding 
waardig is. Er zou nooit een afgoden-
dienaar, een atheïst of een ongelovige 
zijn geweest.’16

De sabbat is niet alleen een 
gedenkteken van de schepping, maar 
ook een gedenkteken van Hem die 
door Christus alles heeft geschapen. 
Het is absoluut noodzakelijk dat 
de draak dit gedenkteken voorgoed 
terzijde schuift. Dit maakt duidelijk 
hoe ‘het sabbatvraagstuk de vraag 
zal zijn die een rol speelt in de grote 
strijd en waar de hele wereld bij 
betrokken is’.17 Op dit moment neemt 
de verwerping van het sabbatsgebod 

Aanbidding komt overeen 
met thuis zijn, want we zijn 

in de tegenwoordigheid 
van onze Vader

1  Openbaring 14:7
2  Vgl. Matteüs 4:9
3  Openbaring 4:11
4  Vgl. Romeinen 10:9-10
5  Psalm 115:17-18
6  Openbaring 5:9 
7  Johannes 3:7; 2 Korintiërs 5:17
8  Vgl. Jesaja 53:6
9  Daniël 3:16-18; 6:10
10 Openbaring 14:12
11 Exodus 20:1-17
12 Openbaring 14:7
13 Openbaring 14:9
14 Openbaring 13:6
15 Openbaring 14:7; Exodus 20:11
16 Ellen White, De grote strijd, pp. 407-408
17 The Seventh-day Adventist Bible Commentary , ed. FD Nichol, rev. ed., 

Ellen G. White Comments (Washington, DC: Review and Herald 
Pub. Assn., 1980), vol. 7, p. 979.

13Lezingen voor de Gebedsweek  November 2021



Woensdag

Het evangelie 
overwint alle 
tegenstand

I
n het boek Openbaring worden de daden van boze 
machten zo voorgesteld dat zij die van God nabootsten. 
God heeft drie engelen die het evangelie aan de wereld 
verkondigen.1 De draak heeft drie demonische geesten die 
naar de koningen van de aarde gaan om ze te verzamelen 
voor de laatste confrontatie met het Lam.2 De boodschap 
van de tweede engel is gebaseerd op deze wijze van den-
ken. God heeft een stad en de draak maakt zijn eigen stad: 

Babylon. Babylon verkondigt een boodschap aan mensen die een 
vervalsing is van het eeuwige evangelie. Daardoor zal die boodschap 
niet zegevieren.

BABYLON EN HET LAM
De tweede engel verkondigt goed nieuws: ‘Gevallen, gevallen is 

Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn 
van haar wellust heeft laten drinken.’3 Hieronder gaan we dieper in 
op de belangrijkste elementen van deze boodschap.

De boodschap van de tweede engel

Photo: Katerina HolmesNovember 2021   AdventistWorld.org14



moderne samenlevingen. Het is het 
afvallige deel van het christendom 
dat tegenover Gods volk in de 
eindtijd zal staan.14

Ten derde richt Babylon zich tot 
de wereld met een valse boodschap 
van redding. Ze ‘heeft alle volken 
door haar ontucht de wijn van haar 
wellust laten drinken’.15 De kracht 
die Babylon voortdrijft is wellust 
en begeerte. Zij heeft geen geest 
die wordt verlicht door Gods Geest. 
Doordat ze wijn van geestelijke 
hoererij aan anderen geeft, wordt 
Babylon voorgesteld door een 
ontuchtige vrouw. Dat staat voor 
haar ontrouw aan de Heer. In het 
Oude Testament werd de ontrouw 
van Israël aan God duidelijk doordat 
het volk verbonden sloot met de vol-
keren om zichzelf te beschermen en 
door het overnemen van religieuze 
praktijken en overtuigingen van die 
volkeren.16 Dat zijn allebei uitingen 
van afvalligheid.17 In Openbaring 
zoekt Babylon de steun van de 
koningen van de aarde en steunt zij 
de misleiding door en de aanbidding 
van de draak.18

Ten vierde strekt de draak tijdens 
het proces van het vormen van het 
Babylon in de eindtijd zijn hand 
uit naar de niet-christelijke wereld. 
Hij wil die tot een eenheid maken 
op basis van de standpunten van 
het afvallige christendom. Dit is 
beslist een moeilijke opdracht, want 
er is op deze planeet een veelvoud 
aan wereldgodsdiensten, politieke 
machten die tegenover elkaar staan, 
tegenstrijdige denkwijzen en er is 
ook nog sprake van atheïsme en 
secularisme. De meest effectieve 
manier voor de draak om zijn doel te 
bereiken, is door gebruik te maken 
van bovennatuurlijke verschijnse-
len. Er is nauwelijks een effectievere 
methode om de loyaliteit van men-
sen te veranderen dan een bovenna-
tuurlijke ervaring waar schijnbaar 
niet over valt te twisten. Openbaring 
verwijst naar het verrichten van 
grote wonderen door de draak en 
zijn vertegenwoordigers. Die won-
deren leiden tot veranderingen in de 
sociale, politieke en religieuze kaart 
van de wereld. Al die dingen lijken 
op dit moment onvoorstelbaar.19

cherub aan het licht: ‘Je zei bij jezelf: 
Ik stijg op naar de hemel, boven Gods 
sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel 
op de toppen van de Safon, de berg 
waar de goden bijeenkomen. Ik stijg 
op tot boven de wolken, ik evenaar 
de Allerhoogste.’ Dezelfde ambitie 
heeft op de een of andere manier ook 
een plaats gevonden in het menselijk 
hart. Hoewel het historische Babylon 
viel, zijn deze ambities van de cherub 
nog steeds springlevend. Hij zal 
proberen die te realiseren in de tijd 
van het einde.

HET BABYLON VAN DE EINDTIJD 
EN DE GEVALLEN CHERUB

De aard van de oude stad Babylon 
en wat zij nastreeft, worden gebruikt 
als een beeld van het Babylon in de 
eindtijd. In Openbaring is Babylon in 
de eerste plaats een onreine drie-een-
heid. Het bestaat uit drie machten 
die zich verenigen om de agenda van 
deze gevallen cherub uit te voeren.8 
Dat zijn de draak, die de rol van God 
lijkt te spelen, het beest uit de zee, 
dat vaak Christus nabootst en het 
beest uit de aarde, ook wel de valse 
profeet genoemd, die het werk van de 
Geest nadoet.9 In de historicistische 
interpretatie van deze apocalyptische 
profetieën staat het beest uit de zee 
voor de christelijke kerk tijdens de 
Middeleeuwen. Het beest uit de 
aarde staat voor het Amerikaanse 
protestantse christendom. De draak 
belichaamt dan het spiritisme wat 
gebaseerd is op het heidense idee van 
de onsterfelijkheid van de ziel. Met 
behulp daarvan verricht Gods tegen-
stander misleidende wonderen.10 

Ten tweede staat Babylon voor de 
climax van het afvallige christendom 
in de eindtijd wat wereldwijde 
proporties aanneemt. Een deel van 
de gemeente Laodicea gaf geen 
gehoor aan de oproep van Christus 
om de deur te openen en tot Hem 
terug te keren.11 Aangezien ze rijk is 
en prachtige kleding heeft, heeft zij 
geen behoefte aan de rijkdom en de 
kleding die Christus aan iedereen 
aanbiedt.12 De kleding die Christus 
aanbiedt is de rijkdom van het 
evangelie.13 De beesten die Babylon 
vormen, staan niet voor sociale en 
economische onderdrukking in 

HET OUDE BABYLON EN 
DE GEVALLEN CHERUB

Het begon allemaal ‘in Sinear bij 
een vlakte’.4 Dat is een andere naam 
voor Babylon en duidt het zuidelijke 
deel van Mesopotamië aan. Daar 
besloten mensen na de zondvloed 
een stad te bouwen die Babel heette, 
met een toren die tot in de hemel 
reikt (vers 4). In het verhaal is het 
zelfstandig naamwoord Babel geba-
seerd op het Hebreeuwse werkwoord 
balal. Dat woord betekent ‘mengen’ 
en dat duidt erop dat Babel voor 
‘verwarring’ staat. Het verhaal gaat 
over een project dat mensen verenigt 
om een gemeenschappelijk doel na 
te streven. Het gaat over daden en 
acties die hun oorsprong vinden in 
de menselijke zorg tot zelfbehoud. 
Het gaat om menselijke ambities 
die onze voorstelling te boven gaan, 
want het is van plan heerschappij te 
krijgen over de aarde en de hemel. De 
mens wil kortom heersen over alles. 
Het is een ambitie die kosmische pro-
porties aanneemt en die erin bestaat 
een kosmische stad te bouwen. De 
mens wil volledig onafhankelijk van 
God zijn en de twee belangrijkste 
sferen van het bestaan met elkaar 
verbinden, namelijk de menselijke en 
de goddelijke. De Babyloniërs noem-
den de stad daarom bab-ilani, en dat 
betekent ‘Poort van de goden’. Dat is 
waarschijnlijk zo omdat men zich de 
stad voorstelde als een kosmische 
stad die de mensen op aarde verbond 
met de goden in de hemel. Het 
Bijbelse verhaal gaat over een daad 
van rebellie tegen het goddelijke plan 
voor de mens.5 Het bouwproject en 
het beoogde doel kwamen tot een 
einde toen God, de gast die niet was 
uitgenodigd, tussenbeide kwam. Hij 
veranderde de rol van de menselijke 
taal die mensen met elkaar verbindt.6

De trots en zelfgenoegzaamheid 
van Babylon komen in Jesaja tot een 
volledige ontplooiing wanneer de 
Heer zijn oordeel aankondigt over 
Babylon, vertegenwoordigd door zijn 
koning.7 Dit Bijbelgedeelte gebruikt 
de diepste ambities van de gevallen 
cherub om daarmee de ambities 
en bedoelingen van de koning van 
Babylon te beschrijven. God brengt 
de innerlijke verdorvenheid van de 
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het evangelie van Jezus Christus te 
verkondigen als de enige weg tot 
verlossing. We doen dat door de 
wereld te waarschuwen voor wat 
ons te wachten staat. ‘In een bepaald 
opzicht hebben we misschien min-
der te zeggen wat betreft de macht 
van Rome en het pausdom, maar we 
moeten de aandacht vestigen op wat 
de profeten en apostelen hebben 
geschreven onder inspiratie van de 
Geest van God.’30 

Vragen om over 
na te denken:

1. Hoe kunnen we in ons eigen 

leven een ‘Babylonische’ 

denkwijze vermijden?

2. Waarom is de boodschap van 

Openbaring over de val van 

Babylon goed nieuws voor 

degenen die het Lam volgen 

waar Hij ook heengaat?

3. We lezen constant over ‘nep-

nieuws’, en Openbaring verwijst 

naar een ‘nep’ drie-eenheid 

die probeert de Drie-eenheid 

van de Schrift te imiteren. Hoe 

kunnen we ons voorbereiden 

om te voorkomen dat we 

worden bedrogen door deze’ 

nep’ drie-eenheid?

is van een geestelijke aard en die is 
nu nog in de maak. Het zal plaats-
vinden wanneer de afval, die vroeg 
in de geschiedenis van de kerk is 
begonnen, zijn hoogtepunt bereikt 
in het samengaan van alle delen 
van het afvallige christendom. Tot 
dat moment is Babylon er nog niet 
in haar volheid. De tweede val vindt 
plaats bij de terugkeer van Christus 
en zal uitmonden in de definitieve 
nederlaag van Babylon. Johannes 
zegt dat in die tijd: ‘de grote stad 
in drie stukken uiteenviel’.25 Deze 
onheilige drie-eenheid is niet in staat 
verenigd voor het Lam te staan.26 ‘Ze 
binden de strijd aan met het Lam, 
maar het Lam zal hen overwinnen’.27 
De goddelozen zullen proberen 
zichzelf te verbergen ‘voor het oog 
van Hem die op de troon zit en voor 
de toorn van het Lam!’28 Het is niet de 
leeuw die hen verslaat, maar het offer 
en het werk van het Lam dat voor 
onze zonden werd geslacht. Het Lam 
belichaamt het evangelie en komt 
overwinnend uit de strijd.

CONCLUSIE
Babylon is nog niet in al haar 

volheid aanwezig in de wereld. Zoals 
we al stelden, begon het proces van 
afval al vroeg in de christelijke kerk 
en zal het zijn hoogtepunt bereiken 
kort voor de komst van Christus.29 
Het is belangrijk voor ons om goed 
te kijken naar wat er gebeurt in 
de relatie tussen protestanten en 
katholieken. Dat geldt met name 
voor de aanzienlijke toename van 
de invloed van het katholicisme in 
sommige delen van de wereld, zelfs 
onder niet-christelijke religies. De 
wereld verandert snel en we kun-
nen betekenisvolle veranderingen 
verwachten, met name van religieuze 
aard. Ondertussen is het onze plicht 

DE OVERWINNING VAN HET LAM
Wat biedt Babylon de wereld nu 

vooral aan? Zij biedt haar eigen weg 
tot verlossing aan door de verkon-
diging van een vals evangelie. God 
biedt de wereld het evangelie van 
redding door het Lam aan, maar 
Babylon biedt haar wijn aan. Wijn is 
vaak een symbool van Gods reddende 
zegeningen voor zijn volk. Babylon 
geeft haar volgelingen de wijn van 
haar eigen ‘reddende zegeningen’, 
namelijk haar geestelijke ontucht. 
In het Oude Testament wordt wijn 
‘het bloed van druiven’ genoemd.20 
Dat is een prima symbool voor het 
bloed oftewel het leven van Jezus. 
Tijdens het avondmaal bood Hij zijn 
leerlingen de wijn aan die voor zijn 
leven staat en dat werd gegeven tot 
vergeving van zonden.21 Dat is het 
goede nieuws van het evangelie. In 
het evangelie van Johannes staat dat 
Jezus zijn bloed gaf als de enige bron 
van leven voor zondaars.22 Door aan 
de bewoners van deze aarde haar 
eigen wijn te geven, deelt Babylon 
een vals evangelie uit. Dat wordt 
zogenaamd bekrachtigd door de 
buitengewone wonderen die de draak 
en zijn vertegenwoordigers verrich-
ten.23 Dit valse evangelie wordt ‘de 
wijn van haar wellust’ genoemd’.24 
De wellust van haar ontucht staat 
voor haar afvallige leerstellingen. Het 
is het verdraaien van het goddelijke 
plan voor het menselijk geslacht en 
daarom is het geestelijke ontucht en 
immoraliteit.

De mensen zullen tegenover elkaar 
komen te staan door de confrontatie 
van het evangelie van redding door 
Christus en het valse evangelie van 
redding door de draak, de gevallen 
cherub. Dat leidt uiteindelijk tot 
de val van Babylon. Deze val vindt 
plaats in twee stappen. De eerste 

Het is niet de leeuw die hen 
verslaat, maar het offer en het  

werk van het Lam dat voor onze 
zonden werd geslacht

1  Openbaring 14:6-12
2  Openbaring 16:13-14
3  Openbaring 14:8
4  Genesis 11:2
5  Genesis 9:7; 11:4
6  Genesis 11:7-8
7  Jesaja 14:3-23
8  Openbaring 16:13
9  Zie achtereenvolgens Openbaring 13:2-4; 1:8; 13:14; 13:13; 19:20
10 Openbaring 16:13-14
11 Openbaring 3:14-22
12 Openbaring 18:3,11-13,16,19
13 Openbaring 3:18
14 Openbaring 13:15
15 Openbaring 14:8
16 Ezechiël 16:26-29; Jeremia 2:20-21; Ezechiël 6:9; 16; 23
17 Psalm 106:35-39
18 Openbaring 17:12-13; 13:4
19 Openbaring 13:13-14
20 Bijvoorbeeld Deuteronomium 32:14
21 Matteüs 26:28
22 Johannes 6:53-54; vgl. 19:34
23 Openbaring 13:13-14; 16:13-14
24 Openbaring 14:8
25 Openbaring 16:19
26 Vgl. Genesis 11:8
27 Openbaring 17:14
28 Openbaring 6:16
29 2 Tessalonicenzen 2:1-10
30 Ellen White, Counsels to Writers and Editors (Nashville: Southern Pub. 

Assn., 1946), p. 65

16 November 2021  Lezingen voor de Gebedsweek



Kom tot leven  
(28 lessen, zowel schriftelijk als digitaal)
Een eigentijdse bijbelcursus voor beginners of voor hen die het 
weer eens fris willen horen.

In en om de Bijbel 
(9 lessen, alleen digitaal)
Achtergrondinformatie over de cultuur, het klimaat, de feesten, 
het land en het ontstaan van de Bijbel. 

Archeologie in bijbelse landen 
(10 lessen, zowel schriftelijk als digitaal)
Een cursus die door middel van opgravingen laat zien hoe de 
bijbelse feiten bevestigd worden.

God, wie was dat ook alweer? 
(6 schriftelijke lessen, zonder huiswerk)
Cursus voor diegenen die wel met geloof zijn opgegroeid, maar er 
verder niet veel mee doen. De hoofdlijnen van Gods boodschap 
aan de mens in zes korte, pakkende leesboekjes.

Daniël, het verzegelde boek geopend 
(7 schriftelijke lessen of 10 digitaal)
Een dieper gaande cursus over het bijbelboek Daniël.

Openbaring 
(alleen digitaal) 
Onze cursus over het laatste bijbelboek Openbaring gaat over 
hoop voor nu en de toekomst en is uitsluitend online beschikbaar.

Gezondheid
(alleen digitaal)
Een uitgebreide en praktische cursus voor lichamelijke en  
geestelijke gezondheid.

Contact
is het gratis kwartaalmagazine van het ESDA-Instituut.  
Ook ontvangen? Stuur uw adresgegevens dan naar: 
esda@adventist.nl

ESDA-Instituut
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide
030-6931509 esda@adventist.nl
Kijk ook op: www.esda-online.nl

OVERZICHT VAN GRATIS CURSUSSEN
Het ESDA-Instituut biedt u gratis en vrijblijvend 
schriftelijke en/of digitale cursussen aan. 
Cursussen van het ESDA-Instituut geven al ruim  
70 jaar verdieping aan het leven.
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Donderdag

Een liefdevolle 
waarschuwing 
van God

De wet van God speelt een grote rol 
in het laatste conflict. Let op het 
verband tussen aanbidding en het 
merkteken van het beest in deze 
tekst: ‘Als iemand het beest en zijn 
beeld aanbidt en het merkteken 
op zijn voorhoofd of zijn hand 
krijgt.’4 Deze twee elementen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Aangezien de zondag een dag van 
aanbidding is, is het navolgen van 
de zondagsviering tegelijkertijd een 
daad van aanbidding. Er worden 
twee geboden overtreden: het eerste 
en het vierde gebod. De zondag 
wordt een vervalsing van de sabbat 
en dat laatste is een teken van Gods 
heiligende gezag.

WIJN EN VUUR
Het uiteindelijke lot van de 

goddelozen is dat zij de toorn 
van God ervaren. Hier worden we 
geconfronteerd met wat sommigen 
het moeilijke onderwerp noemen 
van een boze God. Johannes probeert 
uit te leggen wat het is en hij gebruikt 
daarvoor de beelden van wijn, vuur 
en zwavel. Deze beelden worden in 
het Oude Testament gebruikt om er 
Gods oordeel over zijn vijanden mee 
te beschrijven.5 De taal is symbolisch 
omdat Gods toorn niet letterlijk het 
drinken uit een beker is. In dit geval 
gaat het om het soort wijn dat de 
goddelozen zullen drinken, want zo 
wordt het punt van de vergelijking 
duidelijk. Deze wijn werd niet ver-
dund met water, zoals dat gewoonlijk 
wel gebeurde. De bedwelmende 
invloed die daarvan uitgaat, werd 
vergroot door het gebruik van 

onwil om te kiezen is een keuze voor 
de verkeerde groep! Er zijn slechts 
twee opties: je kiest voor het Lam 
of voor de gevallen cherub. In dit 
conflict is er niet zoiets als loyaal zijn 
aan jezelf.

Het idee van loyaliteit waar het 
hier over gaat, is diepgaand. Ons 
karakter toont aan wat de identiteit 
is van degene naar wie onze loyaliteit 
uitgaat. Dat maakt het dragen van de 
naam en het merkteken van het beest 
duidelijk.2 Loyaliteit aan de gevallen 
cherub blijft zichtbaar in ons leven. 
Het dragen van de naam van het 
beest houdt in dat we ons hebben 
geïdentificeerd met de agenda en 
de ambities van de gevallen cherub. 
Wij behoren hem toe. Het idee dat 
je bij hem hoort, komt duidelijk tot 
uitdrukking door het merkteken van 
het beest. Een teken van loyaliteit 
aan de hand en het voorhoofd is voor 
iedereen zichtbaar en maakt aan 
anderen duidelijk dat deze persoon 
toebehoort aan de gevallen cherub.3 
Het merkteken is een symbool van 
het gezag van degene aan wie wij 
onze loyaliteit schenken.

Als we de geschiedenis van het 
afvallige christendom onderzoeken 
op zoek naar een symbool van gezag 
dat iemands loyaliteit in het conflict 
duidelijk maakt, dan wijst dat 
duidelijk op zondagsviering. Zeggen 
dat je het gezag hebt de wet van God 
te veranderen, kent zijn weerga niet. 
Het gezag van God, die de zevende 
dag als de sabbat instelde als dag van 
rust en aanbidding, werd tot zwijgen 
gebracht door de menselijke stem die 
de sabbat in de zondag veranderde. 

D e Heer uitte zijn diepe 
bezorgdheid over zondige 
mensen door de verkondi-

ging van het eeuwig evangelie en 
door zijn oproep aan hen om tot Hem 
terug te keren. Dat is de boodschap 
van de eerste engel. Hij heeft hen 
gewaarschuwd voor het valse evange-
lie van Babylon. Dat is de boodschap 
van de tweede engel. Nu gaat het hart 
van God opnieuw open en waar-
schuwt Hij de mens voor het lot dat 
hem treft die zich identificeert met 
de draak. God hoopt dat ze zullen 
luisteren en voor loyaliteit aan het 
Lam zullen kiezen. Deze boodschap 
voert ons naar het laatste oordeel 
en de oplossing van deze kosmische 
strijd, die tot stand gebracht wordt 
door het Lam.

WE MOETEN KIEZEN
De taal en de beelden die worden 

gebruikt in de boodschap van de 
derde engel lijken voor sommigen 
onverenigbaar te zijn met het christe-
lijke evangelie.1 De bedoeling van de 
boodschap wordt alleen duidelijk als 
je die leest vanuit het perspectief van 
de zichzelf opofferende liefde van het 
Lam.

LOYALITEIT
De boodschap van de derde engel 

concentreert zich op een van de 
belangrijkste vragen waarmee de 
mens wordt geconfronteerd: aan wie 
zijn we ultieme loyaliteit verschul-
digd? Het houdt in dat er een conflict 
is en dat mensen ongeacht hun 
betrokkenheid de ene of de andere 
kant moeten kiezen. Enige vorm van 

De boodschap van de 
derde engel
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en nodigen we mensen uit voor het 
Lam te kiezen dat ons met God heeft 
verzoend. 

Vragen om over 
na te denken:

1. Waarom spreekt de Schrift zo 

levendig over de vernietiging 

van de goddelozen en bozen?

2. Welke invloed heeft ons idee 

van wie God is op ons begrip 

van oordeel? Wat kunnen we 

doen om een volledig beeld van 

Gods karakter te geven aan 

mensen die worstelen met het 

beeld van een boze God?

3. Hoe kunnen we het beste 

spreken over de ‘toorn van God’ 

in de context van het verlos-

singsplan?

Daar nam Hij het oordeel op zich 
dat over deze wereld zou komen.10 
Hij droeg de zonden van de wereld 
als een lam dat werd geslacht.11 Hij 
dronk uit de beker van Gods oordeel 
over de zondige mensheid.12 Dat 
is gebeurd opdat degenen die hun 
geloof in Hem als Redder stellen, 
niet verloren gaan, maar het eeuwige 
leven hebben.13 Aan het kruis ervoer 
Hij zijn doop met vuur en zei: ‘Ik 
heb dorst’.14 Aan het kruis leed de 
Godheid samen met Hem. ‘God leed 
mee met zijn Zoon, zoals alleen dit 
goddelijke Wezen kon lijden, opdat 
de wereld met Hem verzoend zou 
worden.’15 De ondraaglijke pijn die 
Hij voelde was niet zozeer lichame-
lijk, maar het was de innerlijke pijn 
door het besef dat Hij gescheiden was 
van de Vader.16 Iets dergelijks zal het 
lot zijn van de goddelozen tijdens 
het laatste oordeel als ze beseffen dat 
ze voor eeuwig van God gescheiden 
zullen zijn.

CONCLUSIE
De strijd gaat echt over loyaliteit. 

De waarschuwing van God klinkt 
dreigend vanwege de ernst van de 
situatie die de mensen onder ogen 
moeten zien. God doet alles op een 
transparante wijze en dat laat een 
hart zien dat pijn lijdt, want God 
wil niet dat zijn schepselen sterven. 
De taal is de taal van een teken dat 
mensen waarschuwt om te stoppen 
omdat er een dreiging voor hen ligt 
die dodelijk is. God weet dit omdat 
Hij en zijn Zoon het aan het kruis 
hebben meegemaakt. Ondertussen 
zijn we Gods vertegenwoordigers 

specerijen.6 De goddelozen zullen 
Gods toorn ervaren zonder dat die is 
vermengd met barmhartigheid. Er is 
geen gelegenheid meer tot berouw.7

Het tweede beeld is vuur en zwa-
vel. De goddelozen zullen worden 
gepijnigd met vuur en zwavel, of 
met ‘brandende zwavel’. Dit beeld 
vergelijkt het ervaren van Gods toorn 
met de pijn die men voelt als er bran-
dende zwavel op ons lichaam komt. 
Gods toorn is een pijnlijke ervaring. 
Dit beeld bouwt ook voort op het feit 
dat wat door vuur wordt vernietigd, 
niet kan worden hersteld. Die dingen 
zijn voor altijd vernietigd. Het idee is 
dat de toorn van God zal resulteren 
in de uiteindelijke uitroeiing van de 
goddelozen. Dat noemen we ook wel 
de tweede dood.8 Het vuur is eeuwig, 
want wat het verbrandt, dat wordt 
voor eeuwig vernietigd. Het brandt 
door totdat er niets meer over is.9 De 
goddelozen ervaren wat de tweede 
dood is en daarom is er voor hen 
geen rust meer te vinden.

HET LIJDEN VAN CHRISTUS
De pijnlijke en definitieve dood 

van de goddelozen is iets waarvan 
we ons geen voorstelling kunnen 
maken, want niemand heeft dat al 
meegemaakt. De enige uitzondering 
was Jezus Christus. Hij onderging die 
dood zodat wij daaraan konden ont-
snappen. Tijdens het laatste oordeel 
hoeft niemand de tweede dood mee 
te maken. Er is geen geldige reden dat 
dit moet gebeuren. Een op Christus 
gerichte kijk op het laatste oordeel 
legt een verband met het oordeel dat 
Christus onderging aan het kruis. 

De goddelozen zullen Gods toorn 
ervaren zonder dat die is vermengd 

met barmhartigheid. Er is geen 
gelegenheid meer tot berouw

1  Openbaring 14:9-11
2  Openbaring 14:9,11
3  Exodus 13:9
4  Openbaring 14:9 
5  Jeremia 25:15-28; Psalm 11:6; Genesis 19:24
6  Openbaring 14:10
7  Openbaring 22:11
8  Openbaring 20:6,14
9  Jesaja 34:9-10; Judas 7
10 Johannes 12:31
11 Johannes 1:29
12 Johannes 18:11
13 Johannes 3:16
14 Johannes 19:28
15 Ellen White, God’ s Amazing Grace (Washington, DC: Review and 

Herald Pub. Assn., 1973), p. 161
16 Matteüs 27:46

19Lezingen voor de Gebedsweek  November 2021



Vrijdag

D e boodschap van de derde 
engel is een waarschuwing 
en die is bedoeld de mensen 

ervan te overtuigen het lot van de 
goddelozen te vermijden door de 
kant van het Lam te kiezen. Deze 
krachtige waarschuwing leidt tot een 
beschrijving van het uiteindelijke 
doel van het laatste oordeel. De 
schrijver blijft krachtige taal en 
beeldspraak gebruiken: ‘Hij zal in 
vuur en zwavel worden gepijnigd, 
onder de ogen van de heilige engelen 
en van het Lam.’1 

HET LAATSTE OORDEEL 
EN HET KRUIS

Het Griekse werkwoord basanizo 
(‘folteren, pijnigen’) brengt iets over 
dat de meeste mensen tegenwoor-
dig weerzinwekkend vinden. Het 
werkwoord duidt op een intense 
fysieke en/of mentale pijn waarover 
die persoon geen controle heeft.2 In 
Openbaring 12:2 wordt het gebruikt 
om de ondraaglijke pijn te beschrij-
ven die de vrouw ervoer tijdens het 
ter wereld brengen van het kind. In 
het geval van de goddelozen wordt 
een toekomstige en passieve vorm 
van het werkwoord gebruikt: ‘hij 
zal worden gepijnigd’. De vraag is 
wie of wat hen kwelt. We zullen de 
bewoording en de bedoeling van 
dit Bijbelgedeelte bekijken om het 
antwoord te vinden.

IN HET BIJZIJN VAN HET LAM
De goddelozen worden gekweld 

‘onder de ogen van de heilige engelen 
en van het Lam’. Het beeld is dat van 

de goddelozen die intense pijn lijden 
terwijl ze in de aanwezigheid zijn 
van engelen en het Lam. Het beeld 
van Jezus die wordt vergezeld van 
engelen, vindt zijn oorsprong in het 
Oude Testament. Dit lezen we in die 
Bijbelgedeelten waar de komst van 
God wordt aangekondigd terwijl Hij 
wordt begeleid door hemelse wezens 
om de goddelozen te oordelen en 
zijn volk te redden.3 In het Nieuwe 
Testament wordt op deze wijze de 
zichtbare en heerlijke realiteit van de 
komst van Christus beschreven. Bij 
zijn terugkeer komt Christus onder 
begeleiding van zijn engelen.4 Dit 
is de meest glorieuze verschijning 
van Jezus aan mensen. Iedereen zal 
Hem ook zien komen.5 Zij zullen in 
zijn aanwezigheid zijn.6 Openbaring 
14:10 gaat niet over de terugkeer van 
Jezus, wanneer alleen degenen die 
leven Hem zullen zien. Hier maakt 
de engel gebruik van woorden die 
de komst van Christus beschrijven 
om ons te laten weten dat Christus 
tijdens het laatste oordeel voor 
de laatste keer verschijnt aan de 
goddelozen van alle eeuwen en aan 
de gevallen cherub.

HET LAM EN HET KRUIS
We mogen niet uit het oog verlie-

zen dat de woorden van de derde 
engel met grote precisie zijn gekozen. 
De goddelozen staan voor het Lam, 
niet voor de Koning der koningen en 
zelfs niet voor de Heer. Als ze naar 
Hem kijken, zien ze Christus als het 
Lam van God dat aan het kruis al 
zijn schepselen zijn oneindige liefde 

heeft laten zien. In Openbaring is het 
beeld van het Lam dat werd geslacht 
een visuele wijze om het evangelie 
duidelijk te maken en dat gaat over 
redding door geloof in de offerdood 
van Jezus.7 Het eeuwig evangelie gaat 
juist over Gods liefdevolle natuur, die 
altijd is gericht op de ander. Jezus zei: 
‘Wanneer Ik van de aarde omhoog 
geheven word, zal Ik iedereen naar 
Mij toe halen.’8 Voor sommigen 
betekent dat redding en voor anderen 
het oordeel.9 Voor Gods rechterstoel 
worden de goddelozen en alle kwade 
machten teruggevoerd naar de 
diepste openbaring van Gods liefde 
die er ooit heeft plaatsgevonden in de 
geschiedenis van de kosmos.

Terwijl ze naar het Lam kijken, 
beseffen ze dat God inderdaad een 
God van liefde en gerechtigheid 
is en dat die kosmische strijd niet 
is te rechtvaardigen. Ellen White 
beschrijft het moment waarop de 
troon van Christus boven de muren 
van het nieuwe Jeruzalem uitkomt 
en zij Hem zien. ‘Boven de troon 
verschijnt het kruis’.10 Ze schrijft 
ook dit: ‘Wanneer ze het beeld 
van Golgota met zijn mysterieuze 
Slachtoffer voor hun ogen krijgen, 
worden de zondaars veroordeeld.’11 
We kunnen dan misschien vaststel-
len wat de goddelozen kwelt. Dat is 
het tentoonspreiden van de liefde 
van God door het Lam. Deze liefde 
wekt in hen een schuldgevoel op en 
ze zien zichzelf zoals ze werkelijk 
zijn. Tegelijkertijd beseffen ze dat 
ze voor eeuwig gescheiden zijn 
van deze geweldige God. Die pijn is 

Het laatste oordeel 
en de liefde van God
De boodschap van de derde engel
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Het eeuwig evangelie gaat juist over 
Gods liefdevolle natuur, die altijd is 

gericht op de ander

ondraaglijk. Het is juist om te zeggen 
dat de liefde van God, zoals die wordt 
geopenbaard in de offerdood van het 
Lam en die het hart van Gods volk 
vervult met vreugde en dankbaar-
heid, het hart van de goddelozen zal 
vullen met intense pijn en schuld. 
Als ze het geschenk van verlossing 
hadden aanvaard dat hen door het 
Lam werd aangeboden, dan hadden 
ze het oordeel kunnen ontlopen dat 
hen nu veroordeelt. De verschijning 
van het Lam aan de goddelozen 
zal in die kosmische strijd tot een 
vreedzame oplossing leiden.

HARMONIE IN DE KOSMOS
Tijdens het laatste oordeel geeft 

God vanaf zijn rechterstoel het 
meest overtuigende bewijs aan de 
goddelozen, zijn tegenstander en 
zijn demonen. Dat bewijs is zijn 
zelfopofferende liefde die aan het 
kruis werd geopenbaard door het 
Lam dat werd geslacht. Dat is in feite 
het enige bewijs dat Hij geeft, en dat 
is voldoende. De overtuigingskracht 
daarvan is niet te bevatten, want 
het zal het hele universum tot in de 
eeuwigheid bijeenhouden. Wanneer 
ze kijken naar het slachtoffer dat zich 
als offer heeft gegeven, dan zullen 
de machten van het kwaad erkennen 
en belijden dat God inderdaad 
rechtvaardig is wat betreft zijn 
oordeel over hen. Ze zullen toegeven 
dat ze het verdienen om te sterven, 
want daarvoor hebben ze gekozen. 
Johannes voorzag dit moment toen 
hij schreef: ‘Elk schepsel in de hemel, 
op aarde, onder de aarde en in de 

zee, alles en iedereen hoorde ik 
zeggen: “Aan Hem die op de troon 
zit en aan het Lam komen de dank, 
de eer, de lof en de macht toe, tot in 
eeuwigheid”.’12 De hele kosmos zal 
als met één stem belijden: ‘”Jezus 
Christus is Heer”, tot eer van God, 
de Vader’.13 Door die laatste vuurzee 
wordt de kosmos gereinigd van de 
aanwezigheid van boze machten en 
van waar hun werk toe heeft geleid. 
Vervolgens ‘zag ik een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde’.14

CONCLUSIE
De kosmische strijd wordt aan 

beide uiteinden ingeklemd door 
liefde. Voordat de zonde zijn intrede 
deed, klopte het hart van het 
universum in volmaakte harmonie 
door de kracht van liefde. Voordat 
de strijd voorbij is, brengt de liefde 
alles ook weer in volmaakte har-
monie bij elkaar. De kern van de 
boodschappen van de drie engelen 
is dit wonderbaarlijke verhaal met 
kosmische dimensies dat de hele 
wereld zal horen ter voorbereiding op 
de komst van Christus. De gemeente 
moet alles in het werk stellen elk van 
haar leringen, in het bijzonder wat 
zij leert over de laatste dingen en ook 
haar daden, in dienst te stellen van 
het eeuwig evangelie. Dat evangelie 
gaat in op de redding die je ontvangt 
door het geloof in het Lam.15 Dit is 
de boodschap van de Heer aan de 
wereld, en die moet gestalte krijgen 
in onze woorden en daden. 

Vragen om over 
na te denken:

1. Hoe kunnen we met anderen 

delen dat er in Gods karakter 

een volmaakte balans is tussen 

liefde en gerechtigheid?

2. Bespreek het volgende citaat 

uit de lezing van vandaag: ‘De 

kosmische strijd wordt aan 

beide uiteinden ingeklemd door 

liefde.’ Welke invloed heeft dat 

op onze dagelijkse wandel met 

Jezus?

3. Hoe kunnen we het goede 

nieuws van de drie-engelen-

boodschap het beste delen 

met de volgende generatie 

adventisten?

1  Openbaring 14:10
2  Vgl. 2 Petrus 2:7-8
3 Deuteronomium 33:2
4  Matteüs 16:27; 25:31-32; Marcus 13:26-27
5  Openbaring 1:7
6  Vgl. Openbaring 6:16-17
7  Openbaring 5:9
8  Johannes 12:32
9 Johannes 3:14-15; Openbaring 14:10
10 Ellen White, De grote strijd, p. 614
11 Ellen White, De wens der eeuwen, p. 39
12 Openbaring 5:13; vgl. Judas 14-15
13 Filippenzen 2:11
14 Openbaring 21:1
15 Vgl. Openbaring 14:12
1  E. White, Early Writings, pp. 258-261
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Tweede sabbat

De drie- 
engelenboodschap  

E L L E N  G .  W H I T E

Photo: Zen Chung

Het fundament 
waar je in de 
eindtijd op staat
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‘I
k zag een groep mensen die op 
hun hoede waren en vastberaden. 
Ze gaven geen steun aan degenen 
die het gevestigde geloof van de 
mensen zouden doen wankelen. 
God keek instemmend naar hen. 
Mij werden drie stappen getoond: 
de boodschappen van de eerste, 

de tweede en derde engel. De engel die mij 
begeleidde zei: “Wee hem die iets wezenlijks 
veranderd in deze berichten of daarin zelfs 
maar het geringste aanpast. Het op de juiste 
wijze begrijpen van deze berichten is van vitaal 
belang. De eeuwige bestemming van mensen 
is afhankelijk van hoe ze deze boodschappen 
ontvangen.” Ik werd opnieuw bepaald bij 
deze boodschappen, en zag welke prijs het 
volk van God voor hun ervaring had betaald. 
Het was verkregen door veel lijden en grote 
strijd. God had hen er stap voor stap doorheen 
geleid, totdat Hij ze op een vast, onwrikbaar 
fundament had geplaatst. Ik zag individuen 
naar dat vaste fundament toe komen en dat 
onderzoeken. Sommigen gingen er direct met 
vreugde op staan. Anderen begonnen fouten te 
ontdekken aan hoe dat fundament eruitzag. Ze 
wilden verbeteringen aanbrengen, en dan zou 
dat fundament nog beter zijn, en de mensen 
veel blijer. Sommigen stapten weg van dat 
fundament om het te onderzoeken en stelden 
dat het verkeerd was opgebouwd. Ik zag dat 
bijna iedereen er standvastig op stond en dat 
zij de mensen aanspoorden die er van af waren 
gestapt om op te houden met hun geklaag. God 
was immers de bouwmeester en ze verzetten 
zich tegen Hem. Ze vertelden opnieuw over het 
wonderbaarlijke werk van God, dat hen naar 
dit gedegen fundament had geleid. Ze hieven 
eendrachtig hun ogen op naar de hemel en ver-
heerlijkten God met luide stem. Dit had invloed 
op een aantal van degenen die hadden geklaagd 
en van het fundament waren afgestapt. Met een 
blik vol nederigheid stapten ze er weer op.

‘Mij werd gezegd terug te kijken naar de 
verkondiging van de eerste komst van Christus. 
Johannes werd er in de geest en kracht van 
Elia op uitgestuurd de weg van Jezus voor te 
bereiden. Zij die het getuigenis van Johannes 
verwierpen, hadden niets aan wat Jezus leerde. 
Hun verzet tegen de boodschap die zijn komst 
voorzegde, plaatste hen in een positie waarin 
het niet zo gemakkelijk was het beste bewijs te 
kunnen aanvaarden dat Hij de Messias was. De 
tegenstander leidde degenen die de boodschap 
van Johannes verwierpen, nog verder in de 
richting van het verwerpen en kruisigen van 
Christus. Door dit te doen brachten ze zichzelf 
ook veel meer in een positie waar ze de zegen 

niet konden ontvangen die op de Pinksterdag 
werd gegeven. Die zegen zou hun de weg heb-
ben leren kennen naar het hemels heiligdom. 
Het scheuren van het voorhangsel in de tempel 
toonde aan dat de Joodse offers en verorde-
ningen niet langer werden aanvaard. Het grote 
offer was gebracht en geaccepteerd. De heilige 
Geest daalde op de Pinksterdag neer en leidde 
de gedachten van de leerlingen weg van het 
aardse heiligdom naar het hemelse. Daar was 
Jezus met zijn eigen bloed binnengegaan om 
van daaruit de verdiensten van zijn verzoening 
op zijn leerlingen uit te storten.

‘De Joden bleven geheel en al achter in de 
duisternis. Ze verloren het zicht op al het licht 
dat ze op het heilsplan hadden kunnen hebben. 
Zij bleven vertrouwen op hun nutteloze offers 
en gaven. Het hemels heiligdom had de plaats 
ingenomen van het aardse, maar ze hadden 
geen inzicht in deze verandering. Daarom 
hadden ze niets aan het bemiddelingswerk van 
Christus in het heilige van het heiligdom.

‘Velen kijken met afgrijzen naar het pad dat 
het Joodse volk volgde door het afwijzen van 
Christus en door zijn kruisiging. Wanneer zij 
de geschiedenis lezen van deze schandelijke 
mishandeling, dan denken ze dat ze van Hem 
houden en dat zij Hem niet zouden hebben 
verloochend zoals Petrus, of hebben gekruisigd 
zoals de Joden. God ziet echter de harten van 
alle mensen aan en Hij stelt die liefde op de 
proef die ze voor Jezus zeggen te voelen. De 
hele hemel keek met de grootste belangstelling 
toe hoe de boodschap van de eerste engel 
werd ontvangen. Velen dreven de spot met het 
goede nieuws van zijn komst ook al beleden ze 
dat ze Jezus liefhebben en vergoten ze tranen 
bij het lezen van het verhaal van het kruis. In 
plaats van de boodschap met blijdschap aan te 
nemen, verklaarden ze dat het een waanidee 
was. Ze haatten degenen die zijn verschijning 
liefhadden en sloten hen uit hun gemeenten 
uit. Zij die de eerste boodschap verwierpen, 
hadden ook niets aan de tweede boodschap. 
Ze hadden al evenmin baat bij de oproep die 
midden in de nacht klonk. Die was bedoeld om 
hen erop voor te bereiden om in geloof samen 
met Jezus de heiligste plaats van het hemelse 
heiligdom binnen te gaan. Door de twee eerste 
boodschappen te verwerpen, hebben ze hun 
begrip zo verduisterd dat ze geen licht kunnen 
zien in de boodschap van de derde engel. Die 
boodschap wijst de weg naar het allerheiligste.

‘Ik zag dat, net zoals de Joden Jezus kruisig-
den, deze gemeenten, die dat alleen in naam 
zijn, deze boodschappen aan het kruis hadden 
genageld. Daarom hebben ze geen inzicht in 
de weg naar het allerheiligste en hebben ze 

Zorg ervoor 
dat jouw huis 
op de rots 
staat. Zet de 
eeuwigheid 
niet op het 
spel voor een 
waarschijn- 
lijkheid

Noot van de vertaler:  

In de tekst wordt er veelal 

de term ‘Joden’ gebruikt. 

In deze gedeelten wordt 

dat deel van de Joden 

bedoeld die zich vijandig 

ten opzichte van Jezus 

hebben opgesteld 

en Hem niet wilden 

aannemen. Uiteindelijk 

heeft ook dit deel volgens 

de overleveringen 

aangedrongen bij de 

Romeinen om Jezus te 

laten kruisigen.  
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niemand van ons is zeker op welk 
moment dan ook. Moet je niet elk 
moment op je hoede zijn? Moet je 
niet zorgvuldig naar jezelf kijken en 
je afvragen: hoe zal de eeuwigheid er 
voor mij uitzien?

‘De grote vraag van elk mens moet 
zijn: heb ik mijn hart vernieuwd? 
Ben ik veranderd? Zijn mijn zonden 
vergeven door geloof in Christus? 
Ben ik opnieuw geboren? Heb ik 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal Ik jullie rust geven. Neem 
mijn juk op je en leer van Mij, want 
Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 
vinden, want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht’.3 Beschouw je alle 
dingen als verlies omdat het kennen 
van Christus Jezus dat allemaal 
overtreft? Zie je het als je plicht elk 
woord dat uit de mond van God 
uitgaat te geloven?’4  

Dit artikel is een uittreksel uit Early 

Writings (Washington, DC: Review 

and Herald Pub. Assn., 1882, 1945) , 

pp. 258-261, en manuscript 32, 1896. 

Zevendedagsadventisten geloven dat 

Ellen White ( 1827-1915) de Bijbelse 

gave der profetie gedurende meer 

dan 70 jaar van openbare bediening 

heeft laten zien.

Vragen om over 
na te denken:

1. Wat kunnen we leren van dege-

nen die de eerste komst van 

Jezus verkondigden? Waarom 

is dat betekenisvol voor hen die 

wachten op de terugkeer van 

Jezus?

2. Hoe kunnen we op een crea-

tieve manier mensen om ons 

heen bereiken die misschien 

geen begrip hebben van de 

Bijbelse waarheid van de bood-

schappen van de drie engelen?

geïnspireerde Woord. Er mag geen 
punt of komma worden verwijderd. 
Geen enkele vorm van menselijk gezag 
heeft enig recht om deze boodschap-
pen te veranderen net zomin als je 
het recht hebt het Oude Testament te 
vervangen door het Nieuwe Testament. 
Het Oude Testament is het evangelie 
door figuurlijk spraakgebruik en door 
symbolen. Het Nieuwe Testament is 
de echte inhoud. De ene is van net 
zoveel belang als de andere. Het Oude 
Testament geeft ons lessen die van de 
lippen van Christus afkomstig zijn, 
en deze lessen hebben in geen enkel 
opzicht aan kracht ingeboet.

‘De eerste en de tweede boodschap 
werden gegeven in 1843 en 1844, en 
we leven nu onder de verkondiging 
van de derde. Deze boodschappen 
moeten alle drie nog steeds worden 
verkondigd. Het is nu nog net zo 
belangrijk als daarvoor dat ze 
worden herhaald voor degenen die 
naar de waarheid zoeken. Met pen 
en stem moeten we de verkondiging 
laten horen door op hun volgorde en 
op de toepassing van de profetieën 
te wijzen want die leiden ons naar de 
boodschap van de derde engel. Er kan 
geen sprake zijn van een derde bood-
schap als er geen eerste en tweede 
is. We moeten deze boodschappen 
aan de wereld bekend maken door 
het publiceren van boeken en door 
voordrachten. Daarin laten we de lijn 
van de profetische geschiedenis zien 
in de dingen die er zijn geweest en de 
dingen die nog zullen komen … .’

‘Het is onze opdracht de geboden 
van God en het getuigenis van Jezus 
Christus te verkondigen. ‘Maak je 
gereed voor de komst van je God’.2 
Dat is de waarschuwing die aan de 
wereld moet worden gegeven. Het is 
een waarschuwing die ook aan ons 
persoonlijk is gericht. We worden 
opgeroepen elke last naast ons neer 
te leggen, en dat ook te doen met 
de zonde waarin we zo gemakkelijk 
verstrikt raken. Er is een taak voor 
jou, mijn broeder, om samen met 
Christus het juk te dragen. Zorg 
ervoor dat jouw huis op de rots staat. 
Zet de eeuwigheid niet op het spel 
voor een waarschijnlijkheid. Je mag 
je in je leven niet overgeven aan 
deelname aan de gevaarlijke tijden 
die nu beginnen. Het leven van 

ook niets aan het middelaarschap 
van Jezus op die plaats. De Joden 
brachten nutteloze offers net zoals 
zij nu nutteloze gebeden bidden in 
een deel van het heiligdom dat Jezus 
heeft verlaten. De tegenstander is 
tevreden met het bedrog en hij laat 
een schijn van religie zien. Zo richt 
hij de gedachten van deze belijdende 
christenen op zichzelf. Hij maakt 
gebruik van zijn macht om hen 
in zijn strik te vangen, door zijn 
tekenen en bedrieglijke wonderen. 
De een bedriegt hij op de ene manier 
en iemand anders weer op een 
andere manier. Hij maakt gebruik 
van verschillende waanideeën om 
zo de gedachten van verschillende 
mensen te beïnvloeden. Sommige 
mensen kijken met afschuw naar 
de ene misleiding, terwijl ze met 
vreugde een andere aannemen. De 
tegenstander bedriegt sommigen met 
spiritisme. Hij doet zich ook voor als 
een engel des lichts en verspreidt 
zijn invloed overal door middel van 
valse hervormingen. De kerken zijn 
opgetogen en denken dat God zich op 
een wonderbaarlijke wijze voor hen 
inzet, terwijl het juist het werk is van 
een hele andere geest. De opwinding 
zal wegebben en de wereld en de kerk 
in een slechtere toestand achterlaten 
dan voorheen.

‘Ik zag dat God oprechte kinderen 
heeft onder de mensen die in naam 
Adventist zijn en ook in de gevallen 
kerken. Voordat de plagen zullen 
worden uitgestort, zullen predikanten 
en mensen uit deze kerken worden 
geroepen en zullen ze de waarheid 
met vreugde aannemen. De tegen-
stander weet dit en voordat de luide 
roep van de derde engel zal klinken, 
zorgt hij voor opwinding in deze reli-
gieuze gemeenschappen. Zij die de 
waarheid hebben verworpen, zouden 
daardoor kunnen denken dat God 
met hen is. Hij hoopt de oprechten 
te misleiden en hen ertoe te brengen 
te denken dat God zich nog steeds 
inzet voor deze kerken. Het licht zal 
schijnen en allen die oprecht zijn, 
zullen de gevallen kerken verlaten en 
zich bij het overblijfsel scharen.’1

***
‘De verkondiging van de bood-

schappen van de eerste, de tweede en 
de derde engel is vastgelegd door het 

2  Amos 4:12
3  Matteüs 11:28-30
4  Ellen White, manuscript 32, 1896 [zie ook Manuscript Releases, deel 

17, pp. 6-23]).
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sponsor een schoolkind
voor maar een tientje per maand!

Een kleine investering 
die haar een leven 
met kansen biedt

ekf@adra.nl
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 8 Tienerclub
 8 Vision
 21-23 iCOR Trainingsweekend
 29 Landelijke Bijbelquiz

 5 Tienerclub
 6 Kaderdag 
  Scouts & Pathfinders
 19 AJV Bible Experience
 20 Preekcursus (start)
 26 Vesperdienst
 27 Preekcursus

  22 ADRAdag
  28 Vesperdienst
  25-29 Camporee

 10-12 Tienerkamp
 19 Training conscribo
 25 Experience

 3 Reünie AYC Finland
 19 Scouts & Pathfindersdag
23-25  Koempoelan

 1 Tienerclub
 1  55+ dag
 2  Training conscribo
 8  Jongerenconcert
1 4-16  Kamptraining 
 23   Pré-congres
 27-30   Congres NUChC

Jaarplanner

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.              Houd www.adventist.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.



 
 5 Lokale vrouwendag
 6 Preekcursus
 6 Training conscribo
 12 Catch28 Live
 13 Preekcursus
 19  Global Youth Day
 20  Preekcursus
 27  Preekcursus Examen

 9  Kidzrally

 1-3 Gezinnenkamp
 3 Open dag
 8-9 Summer School  

 5  Tienerclub
 5-12  Gebedsweek
 19  Vesperdienst
 26 Jeugdrally Almere

 3 Tienerclub

2022Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie

 2-7 AYC Finland

Alle evenementen zijn onder voorbehoud.              Houd www.adventist.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.
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Een dame naar Gods hart!
ABIGAÏL

N
ieuwe geuren, kleuren, smaken en 
gewoonten. Ik val van de ene verba-
zing in de andere, wat ben ik in een 
andere wereld terecht gekomen. 

Het is meivakantie 2011, samen 
met mijn gezin reis ik door Marokko, 
een land met veel gezichten. Op de 
hoek van een straatje in de binnen-

stad zie ik een jongetje van een jaar of zes. Voor hem 
staat een houten kistje. Bovenop het kistje ligt één pakje 
sigaretten. Hij glundert. Het jochie heeft net één sigaret 
voor 10 cent verkocht. Moeder kan nu weer een brood 
kopen. Iets verderop is de slager bezig een stuk vlees in 
kleine stukken te hakken. Op de tafel voor hem prijken 
twee geitenkoppen. Dit is zijn manier om te laten zien dat 
het vlees vers is.

ANDERE CULTUUR
Mijn kinderen zijn onder de indruk van deze andere 

cultuur. ‘Mam, waarom zien we alleen mannen bij die 
begrafenis?’ ‘Hé kijk, die mensen bidden heel anders dan 
wij adventisten.’ ‘Mama, waarom zijn de vrouwen zo warm 

Jongerenlezing: eerste sabbat

gekleed?’ De vragen blijven komen. ‘Zo, dat restaurant is 
helemaal kapot, hoe kan dat?’ Nog geen week geleden is in 
het Argana-restaurant op het Djama El Fna plein midden 
in de oude stad in Marrakech een bom ontploft, waarbij 17 
mensen om het leven zijn gekomen. Dat maakt indruk en 
zet je ook weer even met beide benen op de grond.

MAN EN VROUW
De Marokkanen lijken met weinig tevreden te zijn en 

de meesten leven van dag tot dag. Wat me nog het meest 
opvalt, is het verschil tussen mannen en vrouwen. Vooral 
op het platteland zijn het de mannen die je negen van de 
tien keer langs de kant van de weg, voor hun huis of de 
moskee ziet zitten. De vrouwen echter zijn altijd hard aan 
het werk. Ze zijn bezig met het schrobben van de kleding 
in de rivier. Anderen lopen met grote manden eten op 
het hoofd van het ene dorp naar het andere. Weer andere 
vrouwen zijn druk met het verzamelen van hout. Bij de 
kinderen zie je hetzelfde gebeuren. De jongetjes spelen de 
hele dag op straat. De meisjes zorgen óf voor hun jongere 
broertje of zusje, óf ze helpen hun moeder bij al het werk 
dat gedaan moet worden.

Eén beeld blijft op mijn netvlies gebrand staan. Een man 
en een vrouw zijn samen op weg. De man zit op zijn ezel, 
daarachter loopt zijn vrouw met een enorme bos hout op 
haar rug. Het hout is zo zwaar dat ze volledig krom loopt. 
Tussen haar hoofd en de grond zit nauwelijks nog een 
meter ruimte. Je ziet aan haar gezicht dat ze zich aan het 
verbijten is van de pijn.

GEWETENLOOS
In 1 Samuel 25 lezen we het levensverhaal van Abigaïl. 

Zij leeft in de tijd van David, die in die periode met zijn 
mannen door de woestijn zwerft. Abigaïl is een dappere, 
mooie, verstandige en gelovige vrouw. Zij heeft geen 
makkelijk leven bij haar man, Nabal. In het derde vers 
staat dat Nabal hard en gewetenloos is. Het is in die tijd 
normaal dat de vrouw onderdanig is aan haar man. Een 
vrouw treedt zeker niet op de voorgrond, alleen als haar 
man dat vraagt. 

ABIGAÏL ANNO NU
Als Abigaïl op dit moment zou leven, dan zou haar 

levensverhaal er als volgt uit kunnen zien:
Richard heeft het helemaal gemaakt in de wereld 

van het vastgoed. Zijn bedrijf blijft groeien en hij heeft 
ondertussen al ruim duizend werknemers. Richard heeft 
een prachtige villa in het Gooi, een penthouse in het 
centrum van Amsterdam en ook nog een leuk optrekje 
in Zuid-Frankrijk. Naast zijn Porsche Cayenne en zijn 
Maserati heeft hij iedere gadget die je maar kunt verzin-
nen. Richard is getrouwd met Gail. Een prachtige vrouw, 
die niet onderdoet voor een Scarlett Johansson of een 
Zendaya. Helaas is Richard niet de gezelligste thuis. Vooral 
als hij een pilsje te veel op heeft, wat eigenlijk iedere dag 
het geval is, moet Gail het ontgelden. Gail heeft het zwaar, 
maar een ander merkt daar niets van. Ze is altijd opge-
wekt, hartelijk en gastvrij, haar deur staat voor iedereen 

Foto : Angelo Giampiccolo/Shutterstock.com
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open. Iedereen voelt zich bij haar op zijn gemak.
Tien jaar geleden is Richard zijn bedrijf gestart maar dit 

zou niet gelukt zijn zonder de hulp van Dave. Dave heeft 
veel van zijn geld en kennis geïnvesteerd in Richards vast-
goedbedrijf. Richard had namelijk zelf geen rode cent en 
was op het gebied van vastgoed zo groen als gras, zonder 
Dave was hij nergens gekomen. 

FEEST
Het 10-jarig bestaan is een mooie aanleiding om alle 

medewerkers in het zonnetje te zetten. Dave stuurt 
Richard een berichtje met het idee om voor alle medewer-
kers een groot feest te organiseren om het jubileum van 
het bedrijf te vieren. Een dag later krijgt Dave het volgende 
antwoord: ‘Waar bemoei jij je mee, wie denk je wel dat je 
bent om je met mijn zaken te bemoeien. Je denkt toch niet 
dat ik nog meer geld aan die lui ga uitgegeven, hun salaris 
kost me iedere maand al een fortuin. Als jij zo nodig een 
feestje wilt vieren, dan regel je dat toch lekker zelf. Van 
mij krijg je geen cent.’

Gail hoort via via over de discussie tussen haar man 
en Dave. Ze weet dat dit helemaal verkeerd kan aflopen. 
Dave is ondertussen al informatie aan het inwinnen bij 
verschillende advocaten.

ACTIE
Het is tijd voor actie, Gail neemt het heft in eigen 

handen. Ze schakelt een evenementenbureau in om het 
feest voor de medewerkers te organiseren. Zelf neemt 
ze contact op met Dave. Ze biedt namens Richard haar 
verontschuldigingen aan. ‘Je kent Richard al langer dan 
vandaag en weet dat hij ontzettend lomp en onnadenkend 
kan zijn.’ Ze gooit nog wat van haar charmes in de strijd en 
weet Dave te kalmeren.

Om een lang verhaal kort te maken: Richard rijdt een 
paar dagen later in beschonken toestand tegen een boom 
en bezwijkt kort daarna aan zijn verwondingen. Tussen 
Dave en Gail bloeit een mooie romance op en een tijd later 
trouwen zij. Gail blijft die hartelijke en gastvrije vrouw, bij 
wie iedereen graag over de vloer komt.

TWEELING
Deze week ontmoet ik in een hotel in Marokko een 

ander Nederlands gezin: vader, moeder en twee dochters, 
een tweeling. De ene dochter zit de hele dag in een hoekje 
te spelen op haar iPad, de andere dochter maakt direct 
contact met mijn zoon en dochter. Ze spelen samen in het 
zwembad en hebben de grootste lol met het spel Uno.

De moeder vertelt mij dat haar dochters heel verschil-
lend zijn hoewel ze als twee druppels water op elkaar 
lijken. De ene dochter heeft alles mee. Ze heeft een klas 
overgeslagen en dit jaar als enige (en jongste) van de klas 
een score van 550 voor de Cito-toets gehaald. Daarnaast 
hoort ze bij de top 10 van de Nederlandse jeugdzwem-
mers. Ze speelt op hoog niveau piano en ligt ook nog eens 
goed in de markt bij de jongens.

Haar zus daarentegen is zwaar dyslectisch. Ze heeft 
hierdoor twee keer een klas over moeten doen. Haar kaak 

is niet zoals hij zou moeten zijn. Er is te weinig ruimte, 
waardoor er al vier keer een kies is getrokken. Tot overmaat 
van ramp heeft ze zowel onder als boven vijf grote men-
sentanden gekregen in plaats van vier. Ook bij het sporten 
zit het tegen. De eerste keer op het hockeyveld krijgt ze een 
stick tegen haar jukbeen. Gevolg: vijftien hechtingen. Bij 
turnen gaat het niet veel beter. Bij de tweede les valt ze van 
het paard. Gevolg: arm in het gips. Daarnaast is ze volledig 
amuzikaal. Ook bij de jongens loopt het niet voorspoedig. 
De jongens in haar eigen klas zijn twee jaar jonger en de 
jongens van haar eigen leeftijd zijn niet geïnteresseerd in 
een meisje dat twee groepen lager zit.

AANNAME
Automatisch heb ik het plaatje in mijn hoofd al 

gemaakt. Natuurlijk is dit de dochter die de hele dag op 
haar iPad aan het spelen is. Maar aannames kunnen zo 
fout zijn! Want niets is namelijk minder waar; de dochter 
bij wie niet alles van een leien dakje gaat, is het meisje dat 
direct contact maakt met mijn kinderen.

Deze jongedame laat zich niet kisten door al haar 
tegenslagen. Het maakt haar juist sterker. Ze is hartelijk 
en gastvrij, maakt makkelijk vrienden en geniet van het 
leven. Ze haalt het beste uit zichzelf.

TEGENSLAG
Iedereen kent tegenslagen in zijn leven. Uiteraard heeft 

de één er meer dan de ander. Je kent dat gevoel wel dat 
je op sommige momenten in je leven het liefst het bijltje 
erbij neer zou willen gooien. Je laat je schouders hangen 
en vindt jezelf heel zielig. Denk op een dergelijk moment 
aan Abigaïl. Deze vrouw heeft een zwaar leven bij haar 
man. Ze weet nooit met welk been hij uit bed stapt. Ze 
weet wel dat het meestal het verkeerde been is. Maar 
in plaats van verbitterd, wraaklustig en chagrijnig  te 
worden, laat ze het tegenovergestelde zien. Ze is gastvrij 
en vriendelijk en staat voor iedereen klaar. Daarnaast is 
ze daadkrachtig en vertrouwt volledig op God. Ze laat zien 
dat je, ondanks tegenslag, iets van je leven kunt maken. 
Abigaïl is een dame naar Gods hart! 

Madelon Comvalius is departementshoofd Jongeren & 

Gezinnen van de Adventkerk in Nederland.

Om over na te denken:

1. Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens te maken 

met tegenslag. Wat voor een effect heeft dat op jouw 

geloofsleven?

2. Welke karaktereigenschap van Abigaïl spreekt jou het 

meeste aan? Hoe laat jij dat in je dagelijks leven zien?

3. Als jij in Abigaïls schoenen zou staan, welke acties zou 

jij dan ondernemen, of welke juist niet?
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Jongerenlezing: tweede sabbat

Next Topmodel
ESTER

K
ennen jullie het programma Hollands 
Next Topmodel (HNTM) Er wordt 
via de televisie een oproep gedaan 
aan mooie jonge vrouwen om mee te 
doen aan dit programma en om zich 
hiervoor op te geven. Soms geven 
zij zichzelf op en soms doet iemand 
anders dat voor ze.

Het is een programma waar jonge vrouwen aan mee-
doen om ‘de mooiste en het beste model’ te worden. Alle 
vrouwen worden bij elkaar in een huis gezet en moeten 
daar, zolang de wedstrijd duurt, met elkaar wonen. Vaak 
zie je dat er veel afgunst heerst en jaloezie ontstaat, vooral 
naar de persoon die heel goed presteert. 

Ze moeten opdrachten uitvoeren waarvoor ze dan 
mooi worden gemaakt. Door schoonheidsbehandelingen, 
make-up, haarstyling en kleding. Elke aflevering gaat 
er één meisje weg, zij die het minst goed gepresteerd 
heeft, en zo blijft er uiteindelijk één persoon over die de 
hoofdprijs wint. De vrouwen doen mee om er zelf beter 
van te worden, want ze kunnen onder andere geld en een 
goede baan winnen.

Herken je in dit verhaal het verhaal van Ester uit de 
bijbel? Zien jullie er overeenkomsten in? 

Lees maar eens: Ester 2:2,3. Wat voor overeenkomst zie 
je met het verhaal hier boven? 

Vroeger, in de tijd dat de Bijbel geschreven is, was er 
nog geen televisie en werden oproepen op een andere 
manier gedaan. Er werden mensen aangesteld om mooie 
meisjes te gaan zoeken. Ook toen werden de meisjes bij 
elkaar gebracht, moesten ze bij elkaar wonen en kregen ze 
schoonheidsbehandelingen.

LEES ESTER 2:4
De meisjes die meedoen aan HNT konden een hoofd-

prijs winnen. Dit hield in dat ze één jaar mochten gaan 
werken voor een bekend cosmeticamerk waar ze veel geld 
mee zouden verdienen en  mochten werken met bekende 
mensen uit die wereld. Ze kregen een geldprijs mee naar 
huis en werden het eerste jaar gecoacht zodat ze zich goed 
konden ontwikkelen. 

Wat is de hoofdprijs die het meisje wint in het verhaal 
van Ester? Juist, de hoofdprijs was koningin worden. Dan 
zou je direct heel rijk zijn en er zelf beter van worden. 
Ester was heel mooi en daarom werd ze meegenomen 
naar het paleis.

LEES ESTER 2:9,12
Zijn er overeenkomsten met HNT? Ze werd ook mooi 

gemaakt voor de koning. Ze moest aan alle opdrachten 
voldoen die haar werden opgelegd. Kreeg Ester de 
hoofdprijs?

LEES ESTER 2:17B
Tot zover lijken de verhalen van HNT en Ester heel veel 

op elkaar. Maar er is één groot verschil tussen deze twee 
verhalen.

De meisjes die meededen aan HNT streefden geen 
hoger doel na. Ze wilden er alleen zelf beter van worden, 
vooral financieel. Het geld dat ze verdienden, besteden ze 
aan zichzelf om er goed uit te zien. Veel kleding, sieraden, 
schoenen, make-up werden gekocht omdat ze goed voor 
de dag moesten komen voor hun opdrachtgevers. Als ze 
veel geld hadden verdiend, gingen ze een huis, een auto of 
andere dure dingen kopen. Dus ze kochten dingen waar ze 
zelf beter van werden.

HET VERHAAL VAN ESTER:
Ester was een vrouw uit het Joodse volk. Toen Ester’s 

vader en moeder dood gegaan waren, heeft Mordechai 
Ester, die eigenlijk zijn nichtje was, aangenomen als zijn 
eigen dochter. Dus heeft hij haar “geadopteerd” zoals wij 
dat nu zouden noemen. 

Nu was er een man, genaamd Haman, die een hele hoge 
positie had gekregen van de koning. Hij had veel macht 
gekregen van de koning.

Inmiddels was Ester als mooiste meisje uit de bus geko-
men en werd koningin. Ze had de schoonheidswetstrijd 
gewonnen!

Mordechai zat in de poorten en hoorde dat er mensen 
waren die de koning wilden vermoorden. Dit liet hij konin-
gin Ester weten en die vertelde het - namens Mordechai - 
door aan de koning. De koning liet dit onderzoeken en het 
klopte. De mannen die de aanslag wilde plegen, werden 
opgehangen.

Nu was er een bevel van de koning dat iedereen moest 
buigen voor Haman omdat hij onder de koning stond en 
dus een belangrijk man was. 

Mordechai was een jood en boog niet voor deze Haman 
met zijn hoge functie. Dit hoorde Haman en werd zo 
kwaad dat hij hem wilde vermoorden. Maar de dood van 
Mordechai zou niet genoeg voor hem zijn , hij wilde het 
hele Joodse volk vermoorden. Nu werd door Haman een 
brief naar alle provincies gestuurd waarin stond dat op 
een bepaalde dag alle Joden in het hele land vermoord 
moesten worden. 

Mordechai trok rouwkleding aan en ging voor de poort 
van het paleis klagen. De dienaressen van Ester lieten 
haar weten dat Mordechai aan het klagen was. Ester liet 
onderzoeken wat er aan de hand was.

Mordechai vroeg aan koningin Ester om naar de koning 
te gaan om hem op de hoogte te stellen waar Haman mee 
bezig was. Zij moest de koning om genade smeken om het 
volk te redden. Er was een wet die mannen of vrouwen 
die niet ontboden waren bij de koning en toch naar het 
binnenhof kwamen, ter dood werden gebracht. Dit gold 
zelfs voor koningin Ester. Maar zij zei: ‘Moet ik omkomen, 
goed, dan zal ik omkomen!’

Wow, zou jij je leven willen geven om andere mensen 
te redden? Wat zou jij doen als iemand naar jou toe kwam 
en je vroeg om iets te doen voor iemand anders, waarbij 
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de kans groot zou zijn dat je zou omkomen? Zou je direct 
nee zeggen of zou je er nog eens over na willen denken 
(bespreek dit in je groep). Nu willen jullie natuurlijk ook 
weten hoe het afloopt! Lees maar snel verder...

Ester was niet achterlijk en had een plan bedacht. Ze 
ging naar de koning en nodigde hem en Haman uit voor 
een feestelijke maaltijd.

Toen de koning en Haman bij Ester waren, vroeg de 
koning wat Esters wens was. Nogmaals nodigde Ester de 
koning en Haman uit voor een maaltijd en ze zei dat ze 
dan haar wens zou vertellen. Hier ging de koning op in.

Maar toen Haman naar huis ging zag hij Mordechai in 
de poort zitten en hij boog weer niet voor hem. Haman 
voelde zich sterk omdat hij zoveel macht had dat zelfs 
de koningin alleen de koning en hem uitnodigde voor 
het maal. Hij durfde alles aan. Nu zeiden zijn vrouw en 
vrienden dat hij een grote paal moest laten neerzetten om 
Mordechai aan op te hangen. Dat deed hij.

De koning kon die nacht niet slapen en liet de kronieken 
komen om te laten voorlezen wat voor goede dingen er 
waren gebeurd in de laatste jaren.

Daarin las hij onder andere hoe Mordechai had weten 
te voorkomen dat de koning vermoord zou worden. De 
koning vroeg of Mordechai daarvoor was beloond. ‘Er is 
hem niets gegeven’, zeiden ze.

Haman was net in de hof om de koning te vragen om 
Mordechai op te laten hangen. De koning liet hem komen. 
De koning vroeg hem:

Als de koning iemand eer wil bewijzen, wat zou er 
dan gedaan moeten worden. Nu dacht Haman dat de 
koning hem eer wilde bewijzen en noemde allemaal 
grootse dingen op zoals: dat deze persoon onder andere 
een koninklijke mantel moest worden omgehangen en 

een rondrit op een paard over het plein moest krijgen. 
Goed, zei de koning, haal Mordechai en doe dit met hem. 
Hierna ging Haman direct naar huis en vertelde dat wat 
er gebeurd was hem niet zo goed uitkwam. Ze waren nog 
niet uitgesproken of hij werd alweer opgehaald voor het 
maal bij koningin Ester.

De koning vroeg weer wat voor wens Ester had. Zij 
vroeg aan de koning om haar volk dat zou worden omge-
bracht te sparen. De koning vroeg haar wie dat van plan 
was en ze wees Haman aan.

Om een lang verhaal kort te maken, Haman werd opge-
hangen aan de paal bij zijn huis die hij had laten neerzetten 
om Mordechai aan op te hangen. Mordechai kreeg het 
beheer over Haman zijn bezittingen en kreeg vrij toegang 
tot de koning. Het bevelschrift werd ongedaan gemaakt 
en het Joodse volk leefde in vreugde en blijdschap verder.

Het verschil tussen deze twee verhalen is het volgende:
Als Ester niet zo dapper geweest was om haar leven 

te wagen om ongevraagd naar de koning te gaan waar 
de doodstraf op stond, dan had het heel anders kunnen 
aflopen met het Joodse volk.

Ester dacht niet alleen aan zichzelf zoals vele meisjes 
die aan schoonheidswedstrijden meedoen wel doen. Zij 
kwam met gevaar voor eigen leven op voor mensen die 
anders vermoord zouden worden.

Wat kunnen wij hier nu van leren?
Mogen wij niet werken om het zelf goed te hebben?
Natuurlijk wel! Maar denk niet alleen aan jezelf, kijk 

goed om je heen of je ook wat voor andere mensen kunt 
betekenen! 

Jolanda Krikken is pastoraalwerker, mediator/church- 

mediator, trainer en coach.



69. Jona moet naar God luisteren 

Op de vlucht
De grote stad Nineve ligt in het land Assyrië, ver van 
Israël. De mensen die er wonen doen veel slechte 
dingen. Op een dag zegt God tegen zijn profeet Jona:
‘Ga naar Nineve. Zeg tegen de mensen daar dat 
zij echt moeten stoppen met het doen van slechte 
dingen.’ Jona woont in Israël en hij is een profeet 
van God. Waarom moet ik naar Nineve? denkt 
Jona. Ik wil niet naar Nineve reizen. Die mensen  
zullen toch niet naar mij luisteren.  Weet je wat ik doe, 
ik neem een boot naar de stad Tarsis, dat is precies 
de andere kant op. Daar vindt God mij vast niet. 

Jona vertrekt en reist naar de stad Jafo bij de zee.  
In de haven ligt een boot.
‘Hallo kapitein, vaart deze boot misschien naar 
Tarsis?’ zegt Jona, ‘Want dan wil graag meevaren!’
‘Ja, kom maar aan boord,’ antwoordt de kapitein. 

Jona gaat aan boord en betaalt voor de reis. Dan 
daalt hij het trapje af, naar beneden. Hij wil zich goed 
voor God verstoppen. Ha, onder in de boot ligt een 
rol touw. Daar kan hij lekker tegenaan liggen. Jona is 
moe en al snel valt hij in een diepe slaap. 

De boot vergaat bijna
‘Ahoy mannen! Maak de touwen los en hijs de 
zeilen,’ beveelt de kapitein. 
De boot vaart rustig over de zee, naar Tarsis. Er waait 
een zachte bries in de zeilen. 
Maar er komen donkere wolken in de lucht. Het 
begint flink te waaien en er komen golven. De wind 
wordt nóg sterker. Hij blaast en blaast. De zeeman-
nen worden ongerust. En het wordt nog erger. Oei! 
Het gaat stormen. De golven worden hoger en hoger. 
‘Help, de boot gaat zinken!’ roepen de zeemannen 
angstig.

Een verhaal uit de Voorleesbijbel - deel 2
‘Gooi alle bagage uit de boot!’ brult de kapitein. 
Hup, één, twee, drie! De zeemannen gooien alle 
zware spullen overboord. Nu is de boot wat lichter. 
Op de hoge golven slingert de boot heen en weer 
en op en neer!
De golven worden nog hoger zodat de boot bijna  
in twee stukken breekt.
‘Help, we gaan verdrinken!’ schreeuwen de 
zeemannen. Ze zijn doodsbang en ze bidden tot  
hun goden om hen te redden. 

‘Waar is Jona?’ vraagt de kapitein. Niemand weet 
het. De kapitein zoekt Jona. Hé…, dáár ligt Jona 
gewoon rustig te slapen.
‘Wát? Lig jij hier te slapen!’ roept de kapitein verbaasd. 
‘Jij moet ook aan jouw God vragen om ons te redden! 
Anders gaat de boot zinken en verdrinken we 
allemaal. Kom nu mee naar boven, op het dek van 
de boot,´ zegt de kapitein.

De bange zeemannen komen bij Jona staan.  
Ze houden zich goed vast aan de reling.
‘Wie ben jij en waar kom je vandaan?’ roepen ze 
bang.
‘Ik heet Jona en ik kom uit Israël. Ik vlucht weg van 
mijn God.’
‘Wie is dan jouw God?’ vragen de zeemannen 
verschrikt. 
‘Hij is de God die de zee en het land heeft 
gemaakt,’ antwoordt Jona. 
‘Hoe kun je wegvluchten voor jouw God?’  
Nu worden de zeemannen nog banger. 
‘Dan is jouw God vast boos. En daarom is er zo’n 
grote storm!’ roepen ze. 

En oei, oei, het stormt harder en harder en de  
golven worden huizenhoog.
‘Gooi mij maar in de zee dan stopt de storm!’  
roept Jona.
‘Maar dan verdrink jij,’ protesteren de zeemannen. 
‘Nee, wij proberen naar het land te roeien.’  
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Voorleesbijbel 
  Mede mogelijk  
   gemaakt door 
  de gebedsdag- 
 gaven!

De zeemannen roeien zo hard als ze kunnen.  
Maar het lukt niet om aan land te komen.
 
De zeemannen gooien Jona toch maar in zee.  
Hé wat gebeurt er ineens? 
De wind gaat liggen en, dat is gek, de storm is voorbij. 
De zon komt weer tevoorschijn. De zeemannen 
weten nu dat de God van Jona alles kan. Daarom 
bidden zij tot God die het land en de zee heeft 
gemaakt.

Man overboord
Jona plonst in het water. Blub, blub, Jona gaat 
kopje onder en zakt naar beneden, diep onder 
water. Hij ziet de waterplanten op de bodem. 
‘Help God, ik verdrink! Red mij,’ bidt hij bang.  
Plotseling komt er een grote vis aanzwemmen. Die slikt 
Jona in één keer naar binnen. Nu zit hij in de grote vis 
maar hij gaat gelukkig niet dood. Daar zorgt God voor. 
Jona denkt na over wat hij heeft gedaan en over 
wat er allemaal is gebeurd. Hij bidt lang tot God.
Op de derde dag zwemt de vis naar het strand en 
… daar spuwt hij Jona uit. Nu ligt hij op het strand.
‘Dank u God dat u mij hebt gered,’ bidt Jona.

Voor de tweede keer zegt God tegen Jona:  
‘Ga naar de grote stad Nineve. Daar moet je de 
mensen waarschuwen want ze doen allemaal 
slechte dingen.’ Nu reist Jona toch maar naar Nineve. 

De mensen in Nineve krijgen spijt
Jona stapt door de straten en roept: ‘Mensen, nog 
veertig dagen en dan gaat de stad kapot.’
Worden de mensen in Nineve bang? Ja, ze krijgen 
echt spijt van alle slechte dingen die ze doen. Ook 
de koning hoort wat Jona roept. Hij schrikt heel erg.
Meteen trekt hij zijn mooie koningskleren uit en doet 
donkere kleren aan.
Hij gaat op de grond zitten, in het stof. Tegen zijn 
minister zegt de koning: 
‘Niemand mag nog slechte dingen doen.  
Alle mensen moeten donkere kleren 
aantrekken en tot God bidden. 

Iedereen moet op de grond zitten. Niemand mag iets 
eten of drinken. Ook de dieren krijgen geen eten en 
drinken. Misschien zal God onze stad dan niet kapot 
maken.’ Alle mensen weten nu wat er met de stad 
kan gebeuren. Dat heeft Jona hen verteld.

En wat doet Jona? Die maakt buiten de stadspoort 
een hut.
Ik wil zien hoe God de stad straks vernietigt, denkt 
Jona als hij in zijn hut zit te wachten. Maar … God 
doet niets, merkt Jona. ´Ik ben een profeet en ik heb 
gezegd dat de stad kapot zal gaan! De mensen 
denken nu vast dat ik een leugenaar ben!´ moppert 
Jona. Hij wordt boos op God.
Dan zegt God tegen Jona:
‘Jij moet niet boos worden. Ik wil echt niet dat de 
mensen, de kinderen en ook de dieren in Nineve 
sterven. Zij moeten blijven leven want ze doen geen 
slechte dingen meer. Jij moet juist heel blij zijn.’ 

Informatie voor de voorlezer             Jona 1-4

Het verhaal wil de Israëlieten leren dat God graag 
wil dat alle mensen geen slechte dingen (meer) 
doen maar juist het goede doen. 
God is niet alleen een vergevende God voor Israël 
maar ook voor de volken er omheen.

Wordt voorjaar 
2022

verwacht
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