
 

 

LES 1 Jezus wint en de satan verliest 

25-31maart 

 

Deel I: Overzicht 

 

Onze les van deze week vestigt onze aandacht op de grote strijd tussen goed en kwaad door de 

eeuwen heen. Openbaring 12 schetst vier belangrijke gebeurtenissen in deze strijd. Dat zijn de 

opstand van Lucifer in de hemel, zijn poging het kind Jezus te vernietigen, zijn aanval op 

Gods volk  tijdens de Middeleeuwen en zijn laatste aanval op de overgeblevenen van Gods 

volk in de eindtijd. In elk van deze conflicten openbaart Christus zich als onze zegevierende 

Heer, onze triomferende Verlosser en onze machtige Overwinnaar. 

De kerngedachte in onze les van deze week is dat Jezus wint en Satan verliest, ondanks de 

gemene aanvallen van Satan op Gods volk en zijn pogingen hen te vernietigen. Deze gedachte 

is onmisbaar, als we ons voor willen bereiden op het verstaan van de boodschap voor de 

eindtijd, zoals we die vinden in Openbaring 14:6-12. Gods volk heeft de absolute zekerheid 

dat Jezus aan het kruis over  de overheden en machten van de hel triomfeerde, hoewel het te 

maken zal krijgen met zowel onderdrukking, vervolging en gevangenschap, als met een 

economische boycot en doodsvonnissen. Satan is een verslagen vijand. Dezelfde Jezus die 

nooit een gevecht met Satan verloor, zal het laatste gevecht evenmin verliezen. Jezus zal zijn 

volk in de laatste strijd op aarde naar de overwinning leiden. 

Wij hebben een periode voor ons die veel van ons zal verlangen. Leden van Gods volk zullen 

in de laatste periode van de geschiedenis van de aarde hun grootste beproeving ondergaan, 

maar wij kunnen onze toekomstige beproevingen tegemoet treden in het volste vertrouwen dat 

ook wij samen met, door en vanwege Jezus de overwinning kunnen behalen. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Openbaring 12 zou terecht het gewricht genoemd kunnen worden waar het gehele boek 

Openbaring omheen draait. Hoofdstuk 12 staat centraal in het laatste bijbelboek en vormt de 

overgang van al het  voorgaande naar alles erna. Hoofdstuk 12 verbindt de voorafgaande 

hoofdstukken in Openbaring met de nog komende hoofdstukken. Openbaring 1 begint met de 

glorieuze beschrijving van Christus als onze Schepper, Verlosser, Hogepriester en komende 

Koning. Dan vervolgt het boek Openbaring en komt aan met drie series van zeven – de zeven 

gemeenten, de zeven zegels en de zeven bazuinen. Elk van deze series eindigt met een 

overwinning voor Christus en zijn gemeente. 

Het is de bedoeling in deze eerste hoofdstukken duidelijk te onthullen hoe Christus aan de 

opeenvolgende pogingen van Satan om Gods volk te vernietigen, uiteindelijk een einde 

maakt, en de uiteindelijke triomf van Christus Jezus in de wereldwijde strijd tussen goed en 

kwaad te laten zien. De openbaring van Jezus Christus in elk van deze hoofdstukken baant de 

weg in Openbaring 12:17 voor de openbaring van Jezus aan zijn volk. Wij constateren dat er, 

voorafgaand aan deze openbaring, in elke opeenvolgende serie van zeven die trouwe 

gelovigen zijn die 'overwinnen' (dat zijn degenen die zich niet gewonnen geven aan de 

onderdrukkende machten van het kwaad, degenen die trouw aan Christus zijn) en degenen die 

samen met de getrouwen van alle tijden God aanbidden voor zijn troon (Openb. 7:9-12). 

In de laatste serie van deze zeven blaast de zevende engel op zijn bazuin, waarbij hij luidt 

roept: 'De  koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid' (Openb. 11:15, HSV). De eerste elf hoofdstukken van 

Openbaring geven ons de verzekering dat de Christus, die door de eeuwen heen over de 



machten van de hel triomfeerde, dat ook zal doen in de laatste strijd op aarde. Satan is er nooit 

in geslaagd Gods waarheid uit te roeien of Gods volk volledig te vernietigen, hoewel 

waarheden met voeten getreden zijn, Gods volk vervolgd is en tienduizenden doodgemarteld 

zijn. 

Het moge zo zijn dat de kaars van de waarheid geflakkerd heeft, maar die is nooit uitgedoofd. 

Er is altijd een licht in de duisternis geweest. Uiteindelijk zal de volledige aarde met Gods 

heerlijkheid verlicht worden (Openb. 18:1). De Amerikaanse schrijver James Russell Lowell 

omschrijft het goed in het gedicht 'De huidige crisis':  

 

'De waarheid voor altijd op het schavot, 

het verkeerde voor altijd op de troon. 

Toch beheerst dat schavot de toekomst, 

en achter het vage onbekende 

staat God in de schaduw, 

en waakt Hij over zijn eigendom.' 

 

Kernvers (deel 1): Openbaring 12:11 

 

Hoewel Openbaring 12 heel veel te betekenen heeft, zijn twee verzen bijzonder betekenisvol 

en zijn deze vooral onze aandacht waard. Het eerste vers is Openbaring 12:11: 'En zij hebben 

hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij 

hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.' Het woord 'overwinnen' duidt op 

overwinning, triomf en onderwerping. Het wordt in het boek Openbaring zeventien keer 

gebruikt. Gods volk overwint. Dit volk wordt niet overwonnen. 

De vraag is: Hoe overwinnen we? Hoe kunnen we triomferen over de verleidingen van de 

duivel? Openbaring 12:11 beantwoordt deze vraag door te verklaren: 'Zij hebben hem 

overwonnen door het bloed van het Lam.' De uitdrukking 'door het bloed' kan ook vertaald 

worden met 'vanwege het bloed' of 'op grond van het bloed.' Met de woorden van een oud 

lied: 'Mijn hoop is nergens anders op gebouwd dan op Jezus' bloed en gerechtigheid.' 

Wij behalen de overwinning niet door onze wilskracht. De duivel is een gewiekste vijand. Hij 

kent onze zwakke karaktertrekken. Hij weet waar we eerder onderuit gegaan zijn. Hij kent 

onze meest kwetsbare kanten. Onze hoop ligt verankerd in Christus en zijn gerechtigheid. Er 

bestaan twee zeer krachtige verklaringen van Ellen G. White die commentaar geven op 

Openbaring 12:11. Ze staan in The SDA Bible Commentary, vol. 7, blz. 974:  

'Allen die dat willen kunnen overwinnaars zijn. Laten we er oprecht naar streven de maatstaf 

te bereiken die ons voorgehouden wordt. Christus kent onze zwakheid, en we kunnen 

dagelijks naar Hem toe gaan voor hulp. We hoeven niet een maand vóór we kracht nodig 

hebben, deze kracht te krijgen. Wij moeten van dag tot dag overwinnen (MS 28, 1886).' 

Alleen als we Jezus volledig vertrouwen en dagelijks naar Hem toe gaan voor hulp, kunnen 

we overwinnaars zijn. Niet alleen Satan kent onze zwakheden, maar ook Jezus. Jezus verlost 

ons door zijn genade en macht van de schuld ten gevolge van de zonde en uit de greep van de 

zonde. Door zijn bloed worden we verlost van de veroordeling die van de zonde uitgaat en 

bevrijd van de overheersing door de zonde. De tweede opmerking van Ellen G. White 

verheldert dit punt: 'Wij worden overwinnaars door anderen te helpen overwinnen, door het 

bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis. Wanneer we de geboden van God in ons 

hart bewaren, zal dat in ons een gehoorzame geest opleveren, en de dienstbaarheid die uit een 

dergelijke geest voortkomt, kan God aanvaarden (Brief 236, 1908).' – The SDA Bible 

Commentary, vol. 7, blz. 974. 

De kern van de zonde is zelfzucht. Wanneer we bij het kruis komen, verandert Christus' 

genade ons.   Zijn liefde motiveert ons om anderen te dienen en voor hen tot zegen te zijn. Het 



'woord van ons getuigenis' verwijst naar het getuigenis dat we afleggen. Ons getuigenis is niet 

alleen een zegen voor anderen, maar wanneer we dienend bezig zijn worden we ook zelf 

gezegend. Christus' vermogen om te overwinnen vloeit uit het hemelse heiligdom naar hen die 

Jezus volkomen vertrouwen, die door zijn genade verlost zijn en hun leven in zijn dienst 

stellen. 

 

Kernvers (deel2): Openbaring 12:17 

 

Het laatste vers van Openbaring 12 is een van de belangrijkste verzen in de gehele Bijbel. De 

draak (Satan) is boos op de trouwe overgebleven leden Gods volk en vecht met deze 

beweging van de eindtijd, met hen 'die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis 

van Jezus Christus hebben' (Openb. 12:17, HSV). In Openbaring 13 doet de duivel een beroep 

op zijn twee bondgenoten om hem bij te staan in de laatste oorlog op aarde. Deze 

bondgenoten worden aan ons voorgesteld als het beest uit de zee (Openb. 13:1-10) en het 

beest uit de aarde, ook bekend als de leugenprofeet (Openb. 13:11-18; vgl. Openb. 16:13, 

19:20 en 20:10). 

Zevendedagsadventisten zijn van mening dat deze twee beesten achtereenvolgens het 

pausdom (de staatsmacht van de Rooms-Katholieke Kerk) en de Verenigde Staten 

vertegenwoordigen. Bovendien is spiritisme zo nauw met Satan verbonden, dat de draak 

allebei symboliseert. Onder aanvoering van deze drieëenheid – de draak (spiritisme), het beest 

uit de zee (het pausdom) en het beest uit het land, ook bekend als de leugenprofeet (het 

afvallige protestantisme onder aanvoering van de Verenigde Staten van Amerika) – zal Satan 

de oorlog aanbinden met het overgebleven volk van God. 

De term 'overblijfsel' wordt de gehele Bijbel door gebruikt ter omschrijving van Gods trouwe 

volk. Het Oude Testament gebruikt het woord 'overblijfsel', of een daarvan afgeleide term, op 

ten minste drie manieren.  

Ten eerste wordt daarbij gedacht aan behoud. Leden van Jakobs familie werden door 

tussenkomst van Jozef voor de vernietigende hongersnood behoed. Genesis 45:7 spreekt over 

deze familieleden als Jakobs nakomelingen, letterlijk als 'een overblijfsel' (HSV). Hier ligt de 

nadruk op het feit dat Jakobs nakomelingen behouden werden. Op een soortgelijke manier 

wordt Gods overblijfsel in de eindtijd beschermd tegen de aanvallen van de draak en zijn 

bondgenoten, het beest en de leugenprofeet. Op dezelfde manier waarop God Jozef naar 

Egypte stuurde om 'voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een 

grote uitredding in leven te houden' (Gen. 45:7, HSV), stuurt God voorafgaand aan zijn 

tweede komst zijn in de eindtijd overgebleven volk met de opdracht de wereld te 

waarschuwen en veel mensen te behoeden voor een dreigende vernietiging door de zeven 

laatste plagen. 

Ten tweede wordt in 1 Kon. 19:14 en 18 het woord 'overblijfsel' gebruikt ter aanduiding van 

'wat over is'. Elia roept uit naar de Heer: 'Ik ben als enige overgebleven' (1 Kon. 19:14). 

Daarop antwoordt God: 'Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet 

gebogen hebben voor de Baäl' (1 Kon. 19:18, HSV). Hier is het woord 'overblijfsel' een 

aanduiding van degenen die trouw blijven en zich niet gewonnen gegeven hebben aan de 

verderfelijkheid van verkeerde aanbidding om hen heen. 

Ten derde wordt het woord 'overblijfsel' in het Oude Testament in bepaalde gevallen gebruikt 

ter aanduiding van degenen die ontsnappen uit de ballingschap in Babylon (Jer. 23:3, Jer. 

31:7). Het bij elkaar voegen van deze verzen helpt ons een uitgebreider beeld te krijgen van 

de beweging in Openbaring 12, die in de eindtijd Gods overblijfsel vormt. Samengevat kan 

men dit overgebleven volk herkennen aan het feit dat ze trouw zijn aan al Gods geboden. Ook 

zijn ze begiftigd met het 'getuigenis van Jezus' (Openb. 12:7), dat volgens Openbaring 19:10 

(HSV) 'de geest van de profetie' is. Degenen die bij het overblijfsel horen worden niet alleen 



herkend aan de gave van profetie die zich onder hen voordoet, maar ook aan het feit dat zij 

door God behoed worden als degenen die trouw aan Hem zijn, en hieraan, dat zij ontkomen 

aan het verderf van deze wereld en door hun toewijding aan Christus en hun gehoorzaamheid 

aan zijn Woord verlost worden van verkeerd onderwijs dat in het geestelijke Babylon zijn 

oorsprong vindt. 

 

Deel III: Levenslessen 

 

Voor persoonlijke overdenking: 

Openbaring 12 biedt veel praktische lessen voor het leven van een christen in de 21e eeuw. 

Ten eerste verzekert Openbaring 12 ons ervan dat Christus in de beproevingen van het leven 

altijd aanwezig is. Dit hoofdstuk herinnert ons eraan dat Satan een verslagen vijand is. Het 

geeft ons het vertrouwen dat Christus, op het moment van onze felste strijd met Satan, de 

overwinning reeds behaald heeft. Wanneer we Openbaring 12 lezen, geeft ons dat de 

zekerheid dat we een machtige God dienen die geweldiger is dan onze tegenstander. 

We vinden een voorbeeld van Gods voorzienigheid in moeitevolle tijden in twee specifieke 

verzen: Openbaring 12:6 en 12:14. Beide verzen gaan over dezelfde periode maar leggen een 

enigszins verschillende nadruk. De achtergrond van deze verzen is de vervolging van Gods 

volk gedurende de  middeleeuwen, vanaf 538 tot 1798 n. Chr. In Openbaring 12:6 (HSV) 

staat: 'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar 

gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.' Openbaring 

12:14 (HSV) geeft aan dat de vrouw, oftewel de gemeenschap der gelovigen, in de woestijn 

'gevoed' werd. De bemoedigende waarheid in deze verzen voor alle tijden is dat God in alle 

periodes waarin we beproeving, verdrukking en toetsing ondervinden, altijd een plaats voor 

ons gereedgemaakt heeft. Hij voedt ons in tijden van beproeving. In de beproevingen van het 

leven is Hij er om ons te versterken, te onderhouden en te ondersteunen. In de grootste 

beproevingen van het leven voedt zijn Geest ons en trekt Hij ons dichter naar God toe. De 

twee grote lessen die degenen met wie u studie verricht met zich mee kunnen nemen uit de 

studie van deze week zijn: 

 

1. Christus heeft nooit een gevecht met Satan verloren, en in de eindtijd zal zijn volk 

zegevieren. 

2. Met wat voor beproevingen wij ook te maken hebben, God is er om zijn volk daar 

triomferend doorheen te brengen. 

 

Bespreek met elkaar: 

 

1. In welke opzichten is Openbaring 12 vol hoop voor Gods volk in de eindtijd? 

2. Als we letten op deze hoop, welke redenen hebben we dan om ons te verheugen over 

Christus' overwinning op de overheden en machten van de hel? 

  



 

LES 2 Een bepalend moment 

1-7 april 

 

Deel I: Overzicht 

 

Het boek Openbaring is een boek van tegenstellingen. Elk van deze tegenstellingen roept ons 

ertoe op keuzes met eeuwigheidswaarde te maken. Wij zullen of de draak of het Lam 

aanbidden. We zullen hetzij het merkteken van het beest, hetzij het zegel van God ontvangen. 

Of wij zullen vallen voor de slimme misleidingen van de vrouw in rode kleding – Satans 

namaakbeweging; of we zullen leven met de vrouw in witte kleding – Gods echte gemeente. 

Of wij zullen het bedrieglijke onderwijs van het geestelijke Babylon aanvaarden, of we zullen 

ons verheugen in de waarheid die van het nieuwe Jeruzalem uitgaat. 

Deze week zullen we vooral de twee oogsten bestuderen waarover het in Openbaring 14:14-

20 gaat.  Dat zijn de oogst van het goudkleurige graan dat in Gods graanschuur bijeengebracht 

wordt en de oogst van bloedrode druiven, die in de wijnpers van zijn toorn geperst worden. 

Op allerlei plaatsen in de Bijbel gebruikt God de symboliek van de oogst ter omschrijving van 

de voltooiing van het werk van Gods genade in de mens. Wanneer dat werk voltooid en het 

evangelie aan alle volken verkondigd is, 'zal het einde komen' (Mat. 24:14, HSV). Het 

Markus-evangelie zegt het zo: 'En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, 

omdat de oogsttijd aangebroken is' (Mark. 4:29, HSV). Jezus voegt daaraan toe: 'De oogst 

staat voor de voltooiing van deze wereld' (Mat. 13:39). Vóór de terugkomst van Jezus zal 

ieder menselijk wezen op de planeet aarde een redelijke kans krijgen om diens liefde te 

beantwoorden, zijn genade te ontvangen en volgens zijn waarheid te leven. Deze week zullen 

we de laatste oogst op aarde bestuderen en ontdekken hoe we deel kunnen uitmaken van de 

oogst van 'goudkleurig graan' en niet van die van 'de bloedrode druiven.' 

 

Deel II: Commentaar  

 

Openbaring 14:14-20 beschrijft het resultaat van de verkondiging van de drie-

engelenboodschap, die in de verzen 6-12 (HSV) met luide stem rondgebazuind wordt naar 

'elke natie, stam, taal en volk.' De tweede komst van Christus vindt pas plaats nadat deze 

boodschap verspreid is. De prediking van deze boodschap bereidt de wereld voor op de komst 

van Jezus. Daarom is deze boodschap van belang voor de eeuwigheid. Het aanvaarden van 

deze boodschap betekent eeuwig leven. De afwijzing ervan heeft uiteindelijk de tweede dood 

tot gevolg, een vernietiging waarvan de gevolgen onomkeerbaar en blijvend zijn. 

In Openbaring 14:14 (HSV) verklaart Johannes: 'En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de 

wolk zat Iemand als een Mensenzoon.' In de Schrift staan wolken voor de aanwezigheid van 

God. Tijdens de Uittocht ging de HEERE 'vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de 

weg te wijzen' (Ex. 13:21, HSV). Bij de Sinaï, toen Mozes de Tien Geboden ontving, is 

opgetekend dat 'de wolk' de berg bedekte (Ex. 24:15, HSV). Gods heerlijkheid rustte op de 

Sinaï, en 'de wolk bedekte hem zes dagen lang' (Ex. 24:16, HSV). Toen het vroegere 

heiligdom in de woestijn geheiligd werd, openbaarde Gods aanwezigheid zich als een wolk 

die zich bij de deur van het heiligdom ophield. Wanneer de hogepriester het Heilige der 

Heiligen binnenging, maakte God zijn aanwezigheid ook bekend door zijn verschijning 'in de 

wolk op het verzoendeksel' (Lev. 16:2, HSV). 

In het indrukwekkende oordeelstafereel dat in Daniël 7:9-14 beschreven wordt, ziet Daniël 

'Iemand als een Mensenzoon' die 'met de wolken van de hemel' tot zijn Vader, de Oude van 

Dagen, komt (Dan. 7:13, HSV). Jezus stijgt bij zijn hemelvaart op in een wolk (Hand. 1:9). 

Jezus steeg op in de wolken, en wanneer Hij opnieuw in heerlijkheid komt, dan zal Hij in de 



wolken neerdalen (Openb. 1:7). 

'De Mensenzoon' is hoe Jezus zich het liefst noemde. Deze titel komt meer dan tachtig keer in 

de vier evangeliën voor. Het is fascinerend te zien dat niemand behalve Jezus de titel 

Mensenzoon gebruikt ter aanduiding van wie Hij is. Jezus gebruikt deze benaming om te laten 

blijken dat Hij volledig mens is zoals wij. Hij is 'één van ons.' Hij is onze Redder die 

uitzonderlijk dichtbij is. Hij begrijpt onze zwakheden, heeft onze beproevingen ondervonden 

en ons verdriet gekend. Zoals het zo mooi in het boek Hebreeën staat: 'Omdat nu die kinderen 

van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de 

macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen' (Hebr. 2:14, HSV). 

De Mensenzoon keert terug in schitterende wolken om ons mee naar huis te nemen. Dit is 

dezelfde Jezus die over de stoffige straten van Galilea wandelde. Deze zelfde Jezus genas de 

zieken. Hij reinigde de lepralijders. Hij opende blinde ogen. Hij ontstopte dove oren. Hij 

verloste bezetenen van de macht van Satan en zijn legioenen kwaadaardige engelen. Jezus 

vergaf overspeligen, dieven, zelfingenomen Farizeeën en wankelmoedige leerlingen. Deze 

Christus die eens kwam staat op het punt weer te komen. Johannes gebruikt Jezus' 

voorkeurstitel, de Mensenzoon, voor Hem zelf, om elk van ons er opnieuw van te verzekeren 

dat degenen die door het kruis verlost zijn, Jezus' genade aanvaard hebben en door zijn macht 

veranderd zijn, op die glorieuze dag blij omhoog zullen kijken en de volheid van de volgende 

belofte van Jesaja zullen ervaren: 'Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij 

hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, 

wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil' (Jes. 25:9, HSV). 

 

Het begrip 'oogst' 

 

Wat betekent het dat de oogst volledig rijp is? En vooral, wat bedoelt de engel wanneer hij 

tegen de Mensenzoon zegt: 'Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu 

gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden' (Openb. 14:15, HSV). De 

meeste boeren wachten totdat hun gewassen rijp zijn, voordat ze die oogsten. Evenzo zal 

Jezus, de goddelijke Oogster, niet terugkeren totdat het gewas volkomen rijp is. Openbaring 

22:11 en 12 (HSV) beschrijft deze oogst op een andere manier: 'Wie onrecht doet, laat hij nog 

meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij 

nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En 

zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.' 

De verkondiging van Gods boodschap voor de eindtijd brengt mannen en vrouwen ertoe om 

beslissingen te nemen die van eeuwigheidwaarde zijn. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ze 

van binnen overtuigd worden. Hun keuze om Jezus' liefde, genade en waarheid te aanvaarden 

of af te wijzen bepaalt voor altijd hun bestemming in de eeuwigheid. Zij nemen dan ook hun 

laatste, onherroepelijke beslissing. 

Op het moment waarop aan deze voorwaarden voldaan wordt zal de opbrengst rijp zijn voor 

de oogst. Dan zullen er slechts twee groepen op aarde zijn, namelijk zij die volkomen en 

zonder terughoudendheid aan Christus toegewijd zijn – niets kan hun trouw aan Hem aan het 

wankelen brengen, en zij die hun rechtschapenheid geschaad en zichzelf aan de duivel 

verkocht hebben. Als het zover gekomen is, dan zal de gehele wereld zien dat het karakter van 

Christus in de verlosten zichtbaar geworden is en Satans karakter in hen die verloren zijn. 

Het is de bedoeling dat de boodschap die we dit kwartaal bestuderen de glorieuze oogst voor 

het koninkrijk van God oplevert. Ellen G. White schrijft, wanneer ze commentaar geeft op het 

oogstprincipe in Marcus 4: '”Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, 

omdat het tijd is voor de oogst.” Christus wacht er met intens verlangen op dat Hij in zijn kerk 

zichtbaar wordt. Op het moment dat het karakter van Christus in alle opzichten in zijn volk 

geopenbaard wordt, komt Hij terug om hen als zijn volk te verwelkomen. Het is het voorrecht 



van elke christen om niet alleen uit te zien naar de komst van de Heer Jezus Christus, maar er 

ook toe bij te dragen dat die dag sneller zal komen (2 Petr. 3:12). Hoe vlug zou het zaad van 

het evangelie niet in de hele wereld zijn gezaaid als iedereen die zegt dat hij een christen is 

ook daadwerkelijk tot Gods eer vrucht draagt. Dan zou de laatste oogst snel rijp zijn en zou 

Christus kunnen komen om het kostbare graan binnen te halen (Verhalen om verder te 

vertellen, blz. 46, 47). 

Dan komt nu het ongelofelijk goede nieuws. Jezus zal afmaken waarmee Hij begonnen is in 

het leven van zijn volk. Hij is de grondlegger en voltooier van ons geloof (Hebr. 12:1, 2). 

Zoals de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi bekendmaakt: 'Ik vertrouw erop dat Hij 

Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus' (Filip. 

1:6, HSV). De genade is groter dan de zonde, want 'waar de zonde is toegenomen, daar is de 

genade meer dan overvloedig geweest' (Rom. 5:20, HSV). 

Het kan moeilijk zijn te begrijpen hoe Jezus in deze door zonde vergiftigde levens van ons 

uiteindelijk tot een oogst zal komen, maar het komt allemaal tot stand uit genade door geloof. 

En hoewel wij altijd en uitsluitend gered worden door Christus' toegerekende, toegekende 

rechtvaardigheid voor ons, uit genade door geloof, we aanvaarden ook zijn heiligende kracht 

in ons leven en wij groeien dagelijks in onze geestelijke omgang met Hem. 

 

Deel III: Levenslessen 

 

Voor persoonlijke overdenking:  

Onze les van deze week laat duidelijk zien dat Jezus het werk dat Hij in deze wereld 

begonnen is, zal afmaken. 'Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt 

worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen' (Mat. 24:14, HSV). 

Vooral het woord 'getuigenis' is in dit vers betekenisvol. Een getuige geeft in een rechtbank 

onder ede een getuigenis. Het bewijs dat door de getuige geleverd wordt bewijst de 

waarheidsgetrouwheid van zijn of haar beweringen. De laatste verkondiging van het evangelie 

zal dan ook meer zijn dan alleen een mondelinge verkondiging van evangeliewaarheid, maar 

ook een levendige demonstatie – aangetoond door de op goddelijke wijze veranderde levens 

van Jezus' volgelingen – van die waarheid tegenover 'elke natie, stam, taal en volk' vóór de 

terugkomst van onze Heer (Openb. 14:6, HSV). Dit 'getuigenis' zal één van de volgende twee 

reacties teweegbrengen: De mensen op aarde aanvaarden de aanspraken van Christus of 

wijzen deze af. Wanneer ze daaraan gehoor geven, zal dat vervolgens tot de uiteindelijke 

oogst leiden. 

Hier komt het goede nieuws. De geschiedenis is niet een eindeloze cyclus van gebeurtenissen. 

Zij is niet een oneindige cirkel van tijd die nergens toe leidt. De gehele geschiedenis is gericht 

op één tot een climax leidende gebeurtenis – de laatste oogst op aarde en de terugkeer van 

onze Heer, Jezus Christus. Je kunt niet neutraal zijn in de laatste periode dat de aarde bestaat. 

Mannen en vrouwen zullen ofwel gered worden door de genade van Christus, veranderd 

worden door zijn rechtvaardigheid, vervuld raken met zijn Geest en bezig zijn te getuigen van 

de heerlijkheid van zijn  naam, hetzij gewikkeld zijn in de zelfzucht die kenmerkend is voor 

hun niet toegewijde levens en beheerst worden door de macht van boosaardige geesten. De 

ernst van de periode waarin we leven en het feit dat we binnenkort onomkeerbare keuzes 

moeten maken brengen ons ertoe een aantal vragen te stellen waardoor levens kunnen 

veranderen. Deze vragen staan hieronder. 

 

Aanwijzingen voor leraars: 

Lees de vragen hardop aan uw leerlingen voor. Vraag aan hen over de vragen na te denken 

wanneer u die hardop voorleest. Pauseer tussen de vragen door om uw leerlingen de tijd te 

geven hun antwoorden goed te overwegen. 



3. Is er iets in uw leven dat u ervan weerhoudt in deze laatste, naar een climax leidende 

periode van de geschiedenis van de aarde volledig aan Jezus toegewijd te zijn? Als dat 

zo is, wat is dat dan? 

4. Lees Hebreeën 12:15. Alle wortels dragen vrucht, of dat nu goede of slechte vruchten 

zijn. Zijn er wortels van bitterheid, jaloezie, woede, wrok, lust of zelfzucht in uw hart? 

 

Slotgebed: 

Wanneer u deze studie beëindigt, nodig uw leerlingen dan uit een ogenblik over hun eigen 

leven na te denken. Vraag daarbij aan God om aan hen, uit genade, de overwinning te geven 

over alles wat hen ervan af zou kunnen houden klaar te zijn voor zijn terugkomst. Vraag, 

voordat u gaat bidden, of een leerling de volgende bemoedigende belofte aan de groep voor 

wil lezen: 'Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, 

zie, alles is nieuw geworden' (2 Kor. 5:17. HSV). 

 

  



LES 3 Het eeuwige evangelie 

8-14 april 

 

Deel I: Overzicht 

 

In de les van deze week beginnen we met een gedetailleerde bestudering van de drie-

engelenboodschap van Openbaring 14:6-12. Op allerlei plekken in de Schrift worden engelen 

als boodschappers van God weergegeven. In het boek Openbaring zijn engelen die midden in 

de lucht vliegen brengers van een hemelse boodschap die van God afkomstig is en snel aan de 

gehele wereld gebracht wordt. Gods volk van de eindtijd dient deze drie-engelenboodschap 

natuurlijk te verkondigen. 

De boodschap van het eeuwige evangelie, waarbij het oordeel op de achtergrond staat, gaat 

kort voor de komst van Jezus in een hoog tempo over de gehele aardbol. Een van de dingen 

die in de studie van deze week centraal staat is het ontdekken van de reikwijdte van de 

boodschap van het evangelie. Wat is het evangelie? Waarom wordt dit evangelie eeuwig 

genoemd? Waarom dient ieder menselijk wezen op de planeet aarde de gelegenheid te krijgen 

aan het evangelie gehoor te geven? Waarom hangt het behoud van iedere persoon die in de 

laatste periode van de geschiedenis van deze aarde leeft, af van zijn of haar reactie? De studie 

van deze week zal deze vragen beantwoorden en ervoor zorgen dat de uitdrukking 'eeuwig 

evangelie' grondig begrepen wordt. 

Een tweede kenmerk van de les van deze week zal zijn dat we de opdracht die Christus aan 

zijn gemeente van de laatste dagen geeft, beter gaan verstaan. De engel die, met het eeuwige 

evangelie,  midden in de lucht vliegt, verkondigt deze waarheid voor de eindtijd aan 'elke 

natie, stam, taal en volk' (Openb. 14:6, HSV). Deze boodschap is belangrijk. Zij roept ons 

ertoe op ons zo goed mogelijk voor Gods koninkrijk in te zetten. Zij nodigt ons ertoe uit met 

Christus samen te werken in zijn laatste oproep aan de mensheid. Deze boodschap dringt er 

bij ons op aan prioriteit te geven aan wat God zich ten doel stelt, namelijk de redding van de 

verdwaalde mensheid, omdat daar zijn prioriteit ligt. 

 

Deel II: Commentaar  

 

God drukt zijn herkenbare zegel van goedkeuring op zijn volk ter onderscheiding van hen die 

waarachtig zijn van hen die doen alsof. In de periode van het vroegere Israël, toen de heidense 

volken om hen heen polytheïsten waren die een veelvoud aan goden aanbaden, stond de 

duidelijke, herkenbare en krachtige geloofsbelijdenis van Israël in Deuteronomium 6:4, ook 

bekend als het Sjema. 

Twee keer per dag, 's ochtends en 's avonds, herhaalden joodse gezinnen: 'Luister, Israël! De 

HEERE, onze God, de HEERE is één!' (Deut. 6:4, HSV). 

“'Luister, Israël!'” Gedurende de eeuwen dat Joden in ballingschap waren, herinnerde het 

opzeggen van het Sjema hen aan het geestelijke doel en de geestelijke levenwijze die hen als 

volk verenigden. Het opzeggen van het Sjema versterkte ook het voornemen van Israël de 

verschillende pogingen die men zou ondernemen om hen te dwingen hun geestelijke doel en 

levenswijze op te geven, te weerstaan. 

Deuteronomium 6:4 was een van de eerste verzen die een joods kind in het vroegere Israël 

leerde, zodra hij of zij leerde praten. Daar kwam bij dat joodse moeders hun jonge kinderen 

voortdurend leerden het Sjema op te zeggen voodat ze gingen slapen. 

Er is een geweldig mooi voorbeeld van de kracht van dit punt van geloofsidentiteit. Deze 

kracht manifesteerde zich onmiddellijk nadat er in 1945 een einde kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog. Enige vooraanstaande rabbi's bezochten christelijke weeshuizen op zoek naar 

joodse kinderen. Tijdens de oorlog hadden veel joodse ouders in Europa hun kinderen in 



christelijke weeshuizen ondergebracht, om hen van de nazi's te redden. Deze ouders hoopten 

dat zij later na de oorlog met hun kinderen herenigd zouden worden, en als zij – de ouders – 

het er niet levend afgebracht zouden hebben, dan hoopten ze dat overlevende verwanten of 

vrienden hun kinderen zouden vinden. 

Na afloop van de oorlog waren de meeste priesters en nonnen die deze weeshuizen beheerden 

niet bereid de joodse kinderen vrij te laten, zodat deze opnieuw onder de hoede van hun 

families zouden komen. Vaak ontkenden de priesters en nonnen dat een aantal joodse 

kinderen bij hen verbleef. Tijdens één bezoek vroeg een vooraanstaande rabbi aan de priester 

die de leiding had over een bepaald weeshuis, of hij 's avonds terug mocht komen, wanneer de 

kinderen naar bed gingen. Aarzelend stemde de priester in met het verzoek van de rabbi. Toen 

de rabbi terugkwam, ging hij de  kinderkamer binnen, en terwijl hij tussen de bedden door 

liep, zei hij de Hebreeuwse woorden van het Sjema op. De kinderen barstten één voor één in 

tranen uit en riepen: 'Mama!' Velen van hen herhaalden de woorden van het Sjema. De 

priesters werden volledig verrast. De kinderen dachten aan hun joodse moeders die hen iedere 

nacht met het Sjema op hun lippen naar bed brachten. De priesters konden deze herinneringen 

niet uitwissen. De priesteroverste kon niets anders dan toegeven dat hij het 'bij het verkeerde 

eind' had gehad; deze zoek geraakte kinderen van Israël konden dan ook terug naar huis gaan 

(wat voor hen 'thuis' was), naar hun volk en hun Torah. 

Die woorden die de joodse identiteit van deze kinderen bevestigden, waren in hun geest 

gebrand, onuitwisbaar in hun gedachten ingeprent. De woorden 'De HEERE, onze God, de 

HEERE is één!' (Deut. 6:4, HSV). 

 

De drie-engelenboodschap: Wat ons bindt 

 

Voor ons als zevendedagsadventisten is de drie-engelenboodschap in Openbaring 14 ons 

Sjema – wat ons bindt. Zij is de geloofsbelijdenis waarmee we te kennen geven wie we zijn. 

Zij bepaalt wat voor volk we zijn en beschrijft welke taak we ten opzichte van de wereld 

hebben. 

We komen erachter dat onze unieke profetische identiteit in Openbaring 14:6-12 geschetst is 

en hier vinden we onze gedrevenheid om het evangelie aan de gehele wereld te verkondigen. 

Ellen G. White omschrijft het als volgt: 'Zevende-dags Adventisten zijn op een speciale 

manier als wachters en lichtdragers in de wereld geplaatst. Aan hen is de laatste 

waarschuwing toevertrouwd voor een wereld die verloren gaat. Zij worden beschenen door 

een wonderbaar licht uit Gods Woord. Aan hen is een werk van het allergrootste belang 

opgedragen, de verkondiging van de eerste, tweede en derde engelboodschap. Er is geen enkel 

ander werk zó belangrijk. Zij mogen niet toelaten dat iets anders hun aandacht in beslag 

neemt' – Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 24. 

Deze boodschap is dringend, tijdloos en wereldomvattend. De kern daarvan is het eeuwige 

evangelie. Wat is het evangelie? Dat is het eeuwige goede nieuws van Christus' leven, dood, 

opstanding, hogepriesterlijke dienstwerk en spoedige terugkomst. Dat is het goede nieuws dat 

Jezus ons van onze zonde redt en ons het vermogen geeft daarop de overwinning te behalen. 

Wie het evangelie begrijpt vat de betekenis van Gods liefde voor ons, een liefde die niet 

uitdooft en onpeilbaar en onuitputtelijk is. Het evangelie begint in het hart van God van God. 

Voordat we ons naar Hem uitgestrekt hebben, strekt Hij zich naar ons uit. Voordat wij ooit 

naar Hem op zoek waren, was Hij naar ons op zoek. Voordat we ooit één stap in zijn richting 

zetten, trok Hij ons door de kracht van zijn liefde naar zich toe. De apostel Johannes getuigt 

met de volgende gedenkwaardige woorden van deze waarheid: 'Hierin is de liefde, niet dat wij 

God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor 

onze zonden' (1 Joh. 4:10, HSV). In Romeinen 5 voegt de apostel Paulus daaraan toe: 'God 

echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 



zondaars waren' (Rom. 5:8, HSV). 

In het evangelie neemt God via Christus het initiatief tot onze redding. Christus leefde het 

volmaakte leven dat wij hadden moeten leven, stierf de dood die wij hadden moeten sterven, 

trekt ons door de Heilige Geest naar zich toe en verandert door zijn liefde, genade en macht 

ons leven. Door het kruis is de greep van de zonde op ons leven verbroken. Wij worden Gods 

zonen en dochters door zijn genade te ontvangen, zijn offer te aanvaarden en te geloven in 

zijn belofte aangaande eeuwig leven. 

Deze boodschap van het eeuwige evangelie staat centraal in de drie-engelenboodschap. Deze 

drie-engelenboodschap, die op de eindtijd betrekking heeft, gaat over Jezus. Zij brengt ons 

ertoe alle menselijke trots en eigendunk op te geven. Zij dwingt ons voor onze redding 

volledig op Jezus te vertrouwen. Zij brengt ons ertoe zijn rechtvaardigheid, in plaats van ons 

onrechtvaardige gedrag,  door geloof te aanvaarden. De volmaaktheid van het leven van 

Christus is de onze, wanneer we Hem ontvangen als onze gekruisigde Verlosser. Het 

evangelie nodigt ons ertoe uit gewoon zoals we zijn bij Jezus te komen, maar het laat ons daar 

niet aan ons lot over. In reactie op Jezus' liefde zullen we ernaar verlangen een godvruchtig 

leven te leiden. Het is niet alleen zo dat zijn genade ons verleden bedekt; zij werkt ook in ons 

leven als zeer krachtig beginsel, dat ons ertoe in staat stelt te gehoorzamen. De apostel Paulus 

maakt in Romeinen 1:5 (HSV) dit punt duidelijk: 'Door Hem [Jezus] hebben wij genade en 

het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid.' Gods genade leert ons dat we 'in 

deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig [dienen] te leven' (Tit. 

2:12, HSV). Dit is het ongelofelijk goede nieuws van het evangelie. 

Wanneer we door zijn genade gered worden, van zijn liefde bekoord raken en door zijn macht 

veranderd worden, dan is het onze natuurlijke reactie met anderen te delen wat Christus voor 

ons gedaan heeft. Ons christelijke getuigenis is datgene waar ons hart, dat met Gods liefde 

gevuld is, van overloopt. Wanneer het evangelie onze harde, door zonde vergiftigde harten 

breekt, dan verlangen we ernaar het verhaal van zijn genade aan anderen te vertellen. Het 

begrijpen van het eeuwige evangelie is dé basis van ons getuigenis aan de wereld. Het 

evangelie van Openbaring 14:6  dat overal op aarde verkondigd wordt, is een evangelie dat 

ieder van ons in zijn of haar eigen leven persoonlijk ervaren heeft. De kern van de les van 

deze week is het begrijpen, ervaren en delen van het evangelie in het kader van de spoedige 

terugkomst van Christus.  

 

Deel III: Levenslessen 

  

Voor persoonlijke overdenking:  

Het kan zijn dat wanneer u deze les samen met uw leerlingen bestudeerd hebt, velen van uw 

groepsleden zich hebben afgevraagd of zij zelf wel gered zijn. Misschien hebben ze de 

verzekering gemist dat hun zonden vergeven zijn. Mogelijk hebben zij een paar intens 

verdrietige dingen in hun leven meegemaakt en hebben ze zich afgevraagd: 'Waar was God 

toen wij door de donkere dalen gingen? ' Of is het mogelijk dat uw leerlingen met een of 

andere verborgen gewoonte of negatieve instelling worstelen, die ze niet lijken te kunnen 

overwinnen? 

Herinner uw studenten eraan dat het evangelie voor iedereen is. De Christus die voor anderen 

stierf,  stierf ook voor hen. Zijn liefde is voor ieder van zijn kinderen. Dat geldt ook voor zijn 

genade en zijn macht. 

Vraag om een vrijwilliger die hardop het volgende citaat van Ellen G. White voorleest: 'Jezus 

wil graag, dat we naar Hem toekomen zoals we zijn: zondig, hulpeloos en afhankelijk. We 

mogen met al onze zwakheden, ons onverstand, onze zondigheid tot Hem komen en vol 

berouw aan Zijn voeten neervallen. Zijn heerlijkheid omringt ons met Zijn liefdevolle armen. 

Onze wonden worden verbonden en wij worden van alle onreinheid bevrijd' (De weg naar 



Christus, 2014, blz. 50). Dit is de schoonheid van het evangelie. Wij hoeven niet bang te zijn. 

Jezus staat niet klaar met de geselriem van schuld om ons daarmee te veroordelen. Hij staat 

met zijn armen wijd open om ons met zijn liefde te omgeven, ons te vergeven, ons kracht te 

geven en ons in deze laatste dagen erop uit te sturen als machtige getuigen voor Hem, opdat 

we over de heerlijkheid van zijn genade zullen vertellen. 

 

Vraag aan uw leerlingen voor zichzelf in de groep en gedurende de komende week na te 

denken over de volgende vragen: 

 

1. Ben ik er nu op dit moment van overtuigd dat ik gered ben? Zo ja, waarom dan? Zo 

niet, wat weerhoudt me er dan van te geloven, dat Jezus op het moment wacht waarop 

Hij mijn wonden kan verbinden en mij met zijn liefdevolle armen kan omgeven? 

 


