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Zendingsprojecten 2e kwartaal 2021: 
Inter-Amerikaanse Divisie
Het openen van 13 Beter Leven buurtcentra, één op elk 
van de volgende locaties:
1. Navojoa Universiteit (Noort Mexicaanse Unie), Mexico
2. Montemorelos Universiteit (Noort Mexicaanse Unie), Mexico
3. Linda Vista Universiteit (Zuidoost Mexicaanse Unie), Mexico
4. Belize Adventistisch Junior College (Belize Unie), Belize
5. Centraal Amerika Adventistische Universiteit (Zuid Centraal 

Amerikaanse Unie), Costa Rica
6. Cuba Adventistische Theologische Seminarie (Cubaanse Unie), Cuba
7. Noord Caribische Universiteit (Jamaica Unie), Jamaica
8. Colombia Adventistische Universiteit (Noord Colombiaanse Unie), 

Colombia
9. Haïtiaanse Adventistische Universiteit Academie (Haïtiaanse Unie), 

Haïti
10. Dominicaanse Adventistische Universiteit (Dominicaanse Unie),  

Dominicaanse Republiek
11. Adventistisch Universiteitsinstituut van Venezuela  

(West Venezolaanse Unie), Venezuela
12. Antilliaanse Adventistische Universiteit (Puerto Ricaanse Unie),  

Puerto Rico
13. Universiteit van de Zuid Caraïben (Caraïbische Unie), Trinidad
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Gerhard F. Hasel 

In 1588 keek een jonge Engelse vrouw (zeven 
maanden zwanger) uit over de zee. Ze zag 
de Spaanse Armada naderbij komen die met 
130 zwaarbewapende schepen van plan was 
het eiland aan te vallen. Dat maakte haar zo 
bang dat de bevalling voortijdig begon en 
dat maakte de verloskundige bang.

Angst was een beeld dat goed paste bij 
haar kind. Zijn naam was Thomas Hobbes, 
die uitgroeide tot één van Europa’s grootste 
politieke theoretici. Hij leefde in een tijd dat 
Engeland te maken had met de verwoes-
tende gevolgen van een burgeroorlog en 
eindeloos religieus geweld. Hobbes schreef 
dat de mensheid, als die geen sterke, allesom-
vattende regering had, in een voortdurende 
staat van angst leefde. Dat zou angst zijn 
voor instabiliteit, voor verovering en vooral 
angst voor de dood. Mensen leefden op 
een dergelijk moment in een toestand van 
wat hij noemde ‘de oorlog van allen tegen 

allen’. Als daar niet 
radicaal iets 

aan werd gedaan, zou het menselijk leven 
niets anders zijn dan ‘eenzaam, arm, onaan-
genaam, mensonwaardig en kort’.

Hoe los je dat op? Hobbes zei dat er maar 
één oplossing was: de mensen moeten 
zichzelf onder de leiding van één enkele 
macht plaatsen. Die macht zou de wil van 
alle mensen terugbrengen tot één wil en 
die macht zou volledige controle over hen 
uitoefenen. Deze macht, deze soeverein, kon 
bestaan uit één enkele persoon of uit een 
groep mensen. Hoewel hij absoluut zou heer-
sen over de natie, zou dat een einde maken 
aan de verschrikkelijke omstandigheden die 
hun leven zo angstaanjagend en instabiel 
maakten. In ruil voor het opgeven van al hun 
rechten, kregen de mensen in plaats daarvan 
vrede en veiligheid. Deze machtsoverdracht 
van het volk naar de soevereine heerser 
noemde Hobbes het ‘verbond’.

Dat idee van een verbond is echter niet 
bedacht door Hobbes. Al duizenden jaren 
daarvoor sloot God een verbond met Israël. 
Dat was een verbond waarvan de herkomst 
nog veel verder in de tijd terugging. Het 
verbond dat Hobbes in gedachten had, 
kwam tot stand op initiatief van het volk en 
dat kondigde dat verbond af. Het initiatief 
tot dit verbond, en de afkondiging daarvan, 
kwamen van de ware Soeverein, de Schep-
per van hemel en aarde. Het verbond van 
Hobbes werd uitsluitend ingegeven door 
angst. Gods verbond is echter gebaseerd 
op liefde, op zijn liefde voor het gevallen 
menselijk ras. Die liefde leidde Hem naar 
het kruis.

Wat Christus voor ons heeft gedaan, moti-
veert ons om God wederliefde te geven. In 
het verbond dat Hobbes beschrijft, moesten 
de onderdanen zich onderwerpen aan de 
soeverein. Wij geven ons op een soortgelijke 
manier ook over, namelijk onze zondige 

wegen, onze angsten en onze verwrongen 

INLEIDING | BIJBELLES

Het verbond
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ideeën over goed en kwaad. We doen dit 
niet om er iets voor terug te krijgen, maar 
omdat deze soevereine heerser ons al het 
beste heeft gegeven dat Hij kan geven, 
namelijk Jezus Christus en de verlossing 
die we alleen in Hem vinden.

Hoe zit dat nu precies in elkaar? Het is 
niets meer dan een simpele uitwisseling: 
Christus neemt onze zonden en geeft ons 
zijn gerechtigheid daarvoor in de plaats. 
Daardoor worden we door Hem als recht-
vaardig beschouwd zoals God zelf ook 
rechtvaardig is. Op deze manier wordt de 
zonde niet langer aan ons toegeschreven. Ze 
hoeft ons niet langer van Hem te scheiden. 
Moordenaars, overspeligen, hypocrieten, 
leugenaars, dieven en zelfs zij die incest 
hebben gepleegd, kunnen allemaal als 
net zo rechtvaardig worden beschouwd 
als God zelf. Dit prachtige geschenk, dit 
verslag van gerechtigheid, ontvangen zij 
door geloof en geloof alleen. Vandaar de 
uitdrukking ‘gerechtigheid door geloof’. 
Daar houdt het echter niet op. Moordenaars, 
overspeligen, hypocrieten, leugenaars, die-
ven en zelfs mensen die incest hebben 
gepleegd, kunnen door Jezus een relatie 
aangaan met God, want Jezus’ bloed 
schenkt niet alleen vergeving maar zorgt 
ook voor reiniging, genezing en herstel. We 
zijn door Christus wedergeboren mensen 
en door deze ervaring schrijft God zijn 

heilige wet in ons hart van vlees. Zo doen 
moordenaars, overspeligen, hypocrieten, 
leugenaars, dieven en incestplegende men-
sen niet langer de dingen die ze vroeger 
deden. Deze innerlijke wet geeft vorm aan 
het hele leven van de gelovige. Deze mensen 
willen in de praktijk brengen wat God in hen 
legt. Dat verlangen wordt ondersteund door 
de belofte van goddelijke kracht. Dit is de 
essentie van wat het betekent om in een 
verbondsrelatie met God te leven.

Dit kwartaal gaan we nader kijken naar wat 
Gods verbond is, wat het biedt en ook wat 
het van ons verlangt. Deze lessen komen 
voort uit vele bronnen maar ze zijn in grote 
mate gebaseerd op het werk van wijlen Dr. 
Gerhard Hasel. Zijn inzichten in het Woord, 
waarin de verbondsbeloften worden ge-
openbaard, zullen ons bemoediging, hoop 
en begrip geven. Op basis daarvan kunnen 
we iets leren wat Hobbes misschien nooit 
heeft geleerd: ‘In iemand die angst kent, 
is de liefde geen werkelijkheid geworden’  
(1 Johannes 4:18).

Dr. Gerard F. Hasel was hoogleraar Oude 
Testament en Bijbelse theologie aan het 
SDA Theological Seminary van Andrews 
University. Van 1981-1988 gaf hij leiding aan 
de theologische opleiding en gedurende 27 
jaar leidde hij de doctorale programma’s.

BIJBELLES | INLEIDING
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01

op sabbat 
3 April  

bespreken we
met elkaar

deze les

01

Wat is er gebeurd?
Het Bijbelse verslag van de schepping van de mensheid is gevuld met hoop, vreugde en 
volmaaktheid. Elke scheppingsdag eindigde met de goddelijke uitspraak dat het ‘goed’ 
was. Daar hoorden beslist geen orkanen, aardbevingen, hongersnood en ziekten bij.

Wat is er echter gebeurd? De zesde dag van de schepping eindigde met de goddelijke 
uitspraak dat het ‘heel goed’ was. Dat komt omdat de Heer op die dag wezens schiep 
naar zijn evenbeeld: mensen. Dat had Hij nog niet eerder gedaan met iets anders in dit 
verslag in Genesis. Deze wezens waren natuurlijk in alle opzichten volmaakt. Dat kon ook 
niet anders. Ze zijn tenslotte gemaakt naar het evenbeeld van God. Er kunnen dus geen 
moordenaars, dieven, leugenaars, oplichters en gemene mensen toe behoren. Wat is er 
gebeurd?

De les van deze week kijkt naar de schepping, naar wat God eerst had gemaakt en 
vervolgens naar wat er met die volmaakte schepping is gebeurd. Ten slotte gaat het 
over het thema van dit kwartaal: wat God doet om de zaken weer in orde te brengen. 

De week in één oogopslag: Wat leert de Bijbel over de herkomst van alle dingen? Wat 
voor soort relatie wilde God met de mensheid? Wat was het doel van de 
boom van kennis van goed en kwaad? Welke hoop werd er direct na 
hun val aan Adam en Eva gegeven?

BIJBELLES | 27 MAART – 2 APRIL 2020

LEZEN: 
Psalm 100:3; Handelingen 17:26; Genesis 1:28-29; 2:7,18-25; 3:15

KERNTEKST: 
‘God zei: “Laten Wij mensen maken die Ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken” … 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen’ Genesis 1:26-27

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  11
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Daaronder: 
allemaal schildpadden 

ZONDAG 28 MAART | BIJBELLES  

Een wetenschapper hield een lezing over de banen van de planeten rond de zon en de baan 
van de zon rond het centrum van de Melkweg. Daarna stond er een oude dame in zwarte 
tennisschoenen op, kwam naar hem toe en zei dat de aarde een platte schijf was op de rug 
van een schildpad. De wetenschapper maakte er een grapje van en vroeg, waar de schildpad 
dan wel op rustte. Ze antwoordde dat hij op een andere schildpad zat. ‘Mevrouw’, grapte de 
wetenschapper verder, ‘waar zit die schildpad dan op?’ Ze antwoordde: ‘Op weer een andere 
schildpad’. Voordat hij kon vragen waar die schildpad dan op zat, snauwde ze met een dreigend 
opgeheven vinger: Spaar je adem, jochie, het zijn schildpadden tot helemaal beneden.’
 
Hoe schattig dat verhaal ook is, het gaat over de belangrijkste vraag van het menselijk 
bestaan: de aard van het universum zelf. In wat voor wereld bevinden we ons? We 
hebben daar zelf niets over te zeggen! Waarom zijn we hier? Hoe zijn we hier gekomen? 
Waar gaan we allemaal naartoe? Dat zijn de meest basale en fundamentele vragen die 
mensen kunnen stellen. Ons begrip van wie we zijn en hoe we hier zijn gekomen, is 
van invloed op ons begrip van hoe we leven en hoe we handelen terwijl we hier zijn. 

Lees Genesis 1:1; Psalm 100:3; Jesaja 40:28; Handelingen 17:26; Efeziërs 3:9; Hebreeën 
1:2,10. Hoe beantwoorden wij, allemaal op onze eigen manier, een aantal van de boven-
staande vragen? Wat is het enige dat ze allemaal gemeen hebben?

Wat interessant is aan Genesis 1:1 en die andere teksten, is dat de Heer niet probeert te 
bewijzen dat Hij de Schepper is. Er zijn geen uitvoerige argumenten om dat te bewijzen. 
Het wordt alleen heel eenvoudig en duidelijk gezegd, zonder poging dat te rechtvaardi-
gen, uit te leggen of te bewijzen. We accepteren het in geloof, of niet. Geloof is de enige 
manier waarop we het kunnen accepteren, om één simpele reden: er was niemand van 
ons bij die het scheppingsproces heeft gezien. Het is ook een logische onmogelijkheid 
om bij onze eigen schepping aanwezig te zijn geweest. Zelfs seculiere mensen moeten 
die mening in geloof aannemen om dezelfde reden als wij als creationisten: niemand van 
ons was erbij om de gebeurtenis te bekijken. Dat staat los van hun kijk op de oorsprong, 

God heeft ons wel gevraagd in Hem als Schepper te geloven, maar Hij vraagt ons niet te 
geloven zonder daarvoor goede redenen te geven. We moeten beseffen dat er een zekere 
mate van geloof vereist is in bijna alles wat we denken.

Waarom is het logisch te geloven dat we hier zijn omdat een Schepper ons hier met 
opzet heeft geplaatst, in plaats van dat onze oorsprong niets anders is dan puur toeval?

Genesis 1:1; Psalm 100:3; Jesaja 
40:28; Handelingen 17:26; Efeziërs 
3:9; Hebreeën 1:2,10 
Wat hebben deze teksten gemeen?
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Lees Genesis 1:27; 2:7,18-25. De Bijbel zegt dat God de mens schiep ‘naar zijn even-
beeld’, mannelijk en vrouwelijk. Beantwoord met dat in gedachten de volgende vragen: 
1. Wat betekent het dat God ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen? Hoe moet ik me 
dat voorstellen?

2. Heeft de Heer volgens dit verslag nog iets anders ‘naar zijn evenbeeld’ gemaakt? Zo 
niet, wat zegt dat ons dan over onze unieke status, in tegenstelling tot de rest van de 
schepping? Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

3. Wat is er nog meer te vinden in het verslag van de schepping van de mens dat het 
menselijk ras onderscheidt van al het andere dat de Heer had geschapen?

We kunnen over God alleen in menselijke woorden spreken. We mogen niet vergeten 
dat Hij een geestelijk wezen is met goddelijke eigenschappen.1 Het enige dat we kunnen 
zeggen is dat we in onze fysieke, mentale en spirituele aard op de één of andere manier 
onze goddelijke Schepper weerspiegelen. Wat daar nu nog van over is, is in ieder geval 
voor ons een mysterie. De Bijbel benadrukt echter de spirituele en mentale aspecten 
van onze geest. Deze aspecten kunnen we ontwikkelen en verbeteren. Het unieke van 
de menselijke geest maakt een relatie met God mogelijk waardoor wij worden gevoed. 
Dat is iets wat de rest van Gods aardse schepping niet lijkt te kunnen.

Let ook op het unieke verslag van hoe God de vrouw heeft gemaakt. Zowel mannen als 
vrouwen delen het ongelooflijke voorrecht om naar het beeld van God te zijn gemaakt. Er 
is geen sprake van minderwaardigheid van de een ten opzichte van de ander. God heeft 
ze allebei van hetzelfde materiaal gemaakt. God maakte beiden vanaf het begin gelijk en 
plaatste ze samen in een speciale relatie met Hem. Beiden hadden dezelfde gelegenheid 
om hun door God gegeven karakters te ontwikkelen op een manier die Hem zou eren. 
‘God zelf gaf Adam een metgezellin. Hij verschafte hem een hulp – iemand die bij hem 
paste – één die geschikt was zijn metgezellin te zijn, die zijn liefde en sympathie kon 
delen. Eva werd geschapen uit een rib die uit de zijde van Adam genomen werd, wat wilde 
zeggen dat ze hem niet mocht beheersen als hoofd, of door hem als minderwaardige 
onder de voet zou worden gehouden, maar dat ze als gelijke naast hem zou staan, om 
door hem bemind en beschermd te worden.’2

Wat betekent het voor jou om naar Gods evenbeeld te zijn gemaakt?

1 Johannes 4:24
2 Ellen White, Patriarchen en profeten, p. 21

Naar het evenbeeld
van de Maker 

Genesis 1:27; 2:7, 18-25
Wat betekent dit?

BIJBELLES | MAANDAG 29 MAART
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God en mens samen 

DINSDAG 30 MAART | BIJBELLES  

Let op de eerste woorden die God tot de mens spreekt, zoals die in de Schrift staan. Hij 
wijst hen op hun vermogen zich voort te planten en om dus meer van hun eigen soort 
voort te brengen. Hij wijst ze ook op de aarde zelf, op zijn schepping. Hij zegt dat ze 
haar moeten bevolken, onderwerpen en onder hun gezag moeten brengen. Hij wijst 
ze ook op de planten die ze kunnen eten. Volgens de Bijbel gaan Gods eerste woorden 
tot de man en de vrouw specifiek over hun interactie en relatie tot de fysieke wereld. 

Lees Genesis 1:28-29. Wat wordt ons hier verteld over hoe God naar de materiële wereld 
kijkt? Houden die opdrachten in dat materiële dingen slecht zijn en dat we daarvan niet 
mogen genieten? Welke lessen kunnen we uit deze vroege taferelen in de menselijke 
geschiedenis leren over hoe we ons tot de schepping zelf moeten verhouden?

Met deze woorden zet God ook zelf de eerste stappen naar een relatie met de mens. 
Hij praat met hen, geeft hun opdrachten en vertelt hun wat ze moeten doen. Er ligt 
impliciet ook een verantwoordelijkheid opgesloten in deze woorden. God heeft hun 
gevraagd heersers te zijn over deze prachtige schepping die Hij zelf heeft gemaakt. 

Lees Genesis 1:28. God zegt dat Hij de man en de vrouw zegende. Wat betekent dat? 
Wat voor soort relatie houdt dit in tussen hen en hun Schepper?

God sprak man en vrouw aan als intelligente wezens die konden reageren op zijn 
vriendelijkheid en dat zij zich met Hem konden verbinden. Bovendien waren zij als 
kinderen/schepselen afhankelijk van de zegen en zorg van hun Vader/Schepper. Hij 
voorzag in alles wat ze nodig hadden. Ze hadden niets gedaan wat ervoor zorgde dat 
zij dit verdienden. Ze waren puur ontvangers van iets dat ze niet hadden verdiend. 

Als we lezen over de schepping van man en vrouw, kunnen we in de elementen van vóór 
de zonde zien wat voor soort relatie God nu, na de zonde, met ons wil hebben. 

Bekijk dit dagdeel en kijk welke parallellen je kunt vinden die ons helpen te begrijpen 
hoe we met Hem kunnen omgaan, zelfs in onze gevallen toestand.

Genesis 1:28-29
Wat deed God en wat zei Hij ?
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Bij de boom 
Lees Genesis 2:16-17. Welke opdracht geeft God hier?

Deze test bood Adam en Eva de gelegenheid hun vrije wil uit te oefenen. Het daagde hen 
ook uit om positief of negatief te reageren op hun relatie met de Schepper en dat God 
hen als vrije, morele wezens had gemaakt. Als ze niet ongehoorzaam konden zijn, waarom 
roept de Heer hen op tot gehoorzaamheid? ‘Alles wat er in dit hoofdstuk gebeurt, heeft 
de weg vrijgemaakt voor deze climax [Genesis 2:16-17]. De toekomst van het menselijke 
ras draait om dit ene verbod. De mens moet niet in verwarring worden gebracht door 
een veelheid aan problemen. Ze moeten slechts één goddelijke opdracht in gedachten 
houden. Door het aantal geboden tot één te beperken, geeft de HEER tekenen van zijn 
genade. Om aan te duiden dat dit ene gebod niet pijnlijk is, zet de Heer het af tegen de 
achtergrond van een brede toestemming: ‘van alle bomen in de tuin mag je eten.’3 

Door de mens en zijn vrouw te roepen zijn wil te gehoorzamen, zei God: Ik ben jullie 
Schepper en Ik heb jullie naar mijn beeld gemaakt. Ik zorg ervoor dat jullie leven, want 
door Mij leef en beweeg je en ben je er. Ik heb in alle dingen voorzien voor je welzijn en 
geluk zoals levensonderhoud, een woonplek en menselijk gezelschap, Ik heb je als heerser 
aangesteld van deze wereld onder Mij. Als je bereid bent deze relatie met Mij te bevestigen 
omdat je van Mij houdt, dan zal Ik je God zijn en dan zullen jullie mijn kinderen zijn. Jullie 
kunnen deze relatie en het impliciete vertrouwen bevestigen dat daarin ligt opgesloten 
door simpelweg deze specifieke opdracht te gehoorzamen.

Onze relatie met God kan alleen effectief en duurzaam zijn als we vrij kunnen kiezen zijn 
wil te accepteren. Zijn wil afwijzen is zeggen dat we onafhankelijk willen zijn. Het maakt 
duidelijk dat we geloven dat we Hem niet nodig hebben. Dat is een keuze die resulteert 
in de kennis van het kwaad, en dat leidt tot vervreemding, eenzaamheid, frustratie en de 
dood. De test die God aan de mens gaf, was een test van trouw en geloof. Zouden ze hun 
Schepper trouw zijn, die hun alles had gegeven wat ze nodig hadden, plus een wereld om 
van te genieten, of zouden ze hun eigen weg gaan, en zich losmaken van zijn wil? Zouden 
ze genoeg geloof in Hem hebben om Hem op zijn woord te geloven? Hun loyaliteit en 
geloof werd op de proef gesteld door de boom van de kennis van goed en kwaad. 

Op welke manieren worden we elke dag met soortgelijke tests geconfronteerd? Hoe 
functioneert Gods wet als parallel aan het gebod dat de mens en zijn vrouw ontvangen?

3 H. C. Leopold, Exposition of Genesis (Columbus, 
OH: Wartburg Press, 1942), vol. 1, p. 127

Genesis 2:16-17
Welke opdracht geeft God hier?
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We hebben de neiging mensen die we kennen te geloven en instinctief wantrouwen we 
degenen die we niet kennen. De vrouw zou de tegenstander natuurlijk wantrouwen. 
Bovendien zou elke directe aanval op God haar defensief hebben gemaakt.

Lees Genesis 3:1-6. Hoe omzeilt de tegenstander de natuurlijke afweer van de vrouw?

‘De overtreding van Eva was afkeurenswaardig en was beladen met de mogelijke ellende 
voor het menselijk geslacht. Toch betekende haar keuze niet noodzakelijkerwijs dat het 
hele menselijk geslacht de straf voor haar overtreding zou moeten dragen. Het was de 
keuze van Adam. Hij negeerde bewust de uitdrukkelijke opdracht van God en niet die van 
de vrouw. Dat maakte die zonde en dood tot het onvermijdelijke lot van de mens. Eva werd 
misleid maar Adam niet.’4 Het verbreken van de relatie is het gevolg van deze overtreding 
en het negeren van Gods opdracht. Het veranderde van open verbondenheid met God 
in een uit angst vluchten voor Hem.5 Vervreemding en scheiding komen in de plaats van 
verbondenheid en gemeenschap. De zonde ontstond en wat volgde was lelijk. Tenzij er 
iets werd gedaan, was de mens op weg naar de eeuwige ondergang.

Lees Genesis 3:15. Welke woorden van hoop sprak God te midden van deze tragedie?

Gods verrassende, profetische woord wijst op een hoop die spreekt over een door God 
ingestelde vijandigheid tussen de slang en de vrouw, tussen haar nakomelingen en zijn 
nakomelingen. Dit bereikt zijn hoogtepunt in de zegevierende verschijning van een 
representatieve nakomeling van de nakomelingen van de vrouw die het hoofd van de 
tegenstander een dodelijke slag toebrengt, terwijl hij alleen in de hiel van de Messias zou 
kunnen bijten. In hun totale hulpeloosheid moesten Adam en Eva hoop krijgen door deze 
Messiaanse belofte. Die hoop zou hun bestaan veranderen, omdat God deze hoop gaf 
en ondersteunde. Deze belofte van de Messias en van de eindoverwinning, hoe vaag het 
toen ook nog was, deed de somberheid verdwijnen waarin ze terecht waren gekomen.

In Genesis 3:9 vraagt God aan Adam en Eva: ‘Waar ben je?’ God wist natuurlijk wel waar 
ze waren. Zijn woorden waren niet vervuld met veroordeling. In plaats daarvan waren 
ze bedoeld om de door schuld geteisterde mens tot Hem terug te brengen. Gods eerste 
woorden tot de gevallen mens komen met de hoop op zijn genade en barmhartigheid. 

Hoe ervaren we zelfs nu dat God ons roept tot zijn barmhartigheid en genade?

4 The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 231
5 Genesis 3:8-10

Genesis 3:1-6; 15
Hoe ontstond de zonde en welke 
hoop werd door God geboden?

Het verbreken van de relatie
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Om over na te denken: de Bijbel loopt over van oproepen tot zondaars en afvalligen. 
Vergelijk Psalm 95:7-8; Jesaja 55: 1-2,6-7; Lucas 15:3-7; 19:10. Kun je nog meer teksten vinden?

Lees Ellen White in Patriarchen en profeten: ‘De schepping’, blz. 19-25; ‘De verleiding en 
de val’, pp. 26-36; en ‘Het verlossingsplan’, blz. 37-44.

‘Ik denk dat er een evangeliepreek zat in deze drie goddelijke woorden toen ze door de 
dichte delen van het struikgewas heendrongen en de tintelende oren van de voortvluch-
tigen bereikten: ‘Waar ben je?’ Jullie God is niet bereid jullie te verliezen. Hij is gekomen 
om jou te zoeken, net zoals Hij van plan is geheel en al te komen in de persoon van 
zijn Zoon. Hij kwam niet alleen om te zoeken maar om te redden wat nu verloren is.’6  

6 Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of the 
Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing 
House, 1962) Oude Testament, vol. 1, p. 11

Verdere studie

Psalm 95:7-8; Jesaja 55:1-2, 6-7; 
Lucas 15:3-7; 19:10

Wat willen deze verzen ons zeggen?

 � Deze vriendelijke en zorgzame God 
zoekt de mens. Hoe kunnen wij 
reageren op deze uitdrukking van liefde 
van de Vader en van Jezus Christus? 
Hoe verwacht de Heer dat we zullen 
reageren?

 � Vergelijk het Bijbelse beeld van de 
mens, als een wezen dat is gevallen van 
een verheven plaats in Gods schepping 
en die verlossing nodig heeft, met 
het beeld dat de evolutietheorie ons 
biedt. Welk beeld biedt meer hoop, en 
waarom?

 � Hoe essentieel zijn liefdevolle relaties 
voor menselijk geluk? Waarom is voor 
dergelijke relaties een bloeiende 
verbinding met God nodig? Bespreek de 
invloed van gezonde menselijke relaties 
op de personen in die relaties zoals 
ouder-kind, vriend-vriend, man-vrouw, 
werkgever-werknemer, enz. 

 
Samenvatting: God heeft ons 
naar zijn evenbeeld geschapen zodat er 
een liefdevolle verbondenheid tussen 
Hem en ons zou kunnen bestaan. 
Hoewel de intrede van de zonde die 
oorspronkelijke eenheid verbrak, 
probeert God deze relatie te herstellen 
door middel van het verlossingsplan. 
Als afhankelijke wezens krijgt het leven 
alleen echte betekenis en helderheid 
wanneer we één worden met onze 
Schepper.
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Paulus getuigt van de Schepper
Handelingen 17:24-28
IJsbrekervraag
Als jij God gevonden hebt, hoe is dat dan gebeurd en hoe weet je zeker dat je Hem hebt 
gevonden?

Ik verken
Dit gedeelte speelt zich af in Athene (Handelingen 17:15-16). Epicureïsche en stoïsche 
filosofen brengen Paulus naar de Areopagus (Handelingen 17:18-19,22). 
Epicureërs waren volgelingen van Epicurus, die in de 4e eeuw voor Christus in Athene leefde. 
Hij hield zich bezig met de vraag hoe de mens gelukkig kon worden en was alleen met 
aardse dingen bezig. Hij meende dat er alleen goden waren die zich niet om de mensen 
bekommerden en dat de aarde op een mechanische manier ontstaan was. 
Stoïcijnen hadden als leermeester Zeno, die zich eveneens in de 4e eeuw voor Christus te 
Athene bevond. Volgens hen kon de mens gelukkig worden door zijn plicht te doen. Zij 
waren aanhangers van het pantheïsme, het geloof dat zegt dat God in alles en iedereen zit. 
Paulus knoopt in zijn redevoering (vanaf 17:22) aan bij bepaalde opvattingen van deze filosofen.

Ik bestudeer
Paulus krijgt de gelegenheid meer te vertellen over God. Hij wordt daar zelfs om gevraagd 
(Handelingen 17:19-20). Wanneer hij op de Areopagus begint te spreken, begint hij met 
een compliment.

 �Waaruit bestaat dit compliment en hoe omschrijft hij de opstelling van zijn toehoorders? 
Zie Handelingen 17:22-23.

In 17:24-26 getuigt Paulus van zijn geloof in God als Schepper van hemel en aarde.
 �Wat valt je op als je deze verzen vergelijkt met wat onder ‘Ik verken’ over het geloof 
van Epicurus staat?

In 17:24 corrigeert Paulus één van de opvattingen van de Stoïcijnen.
 �Om welke opvatting gaat het?

Uit 17:28 kunnen we een belangrijk principe afleiden voor hoe we aan anderen het beste 
duidelijk kunnen maken wie God is en in welke verhouding wij tot Hem staan.

 �Welk principe is dat?
Vanaf de schepping verlangt God naar een relatie met ieder mens. 

 �Wat heeft God iedere keer opnieuw gedaan om deze relatie tot stand te brengen? Vgl. 
Genesis 3:8-9; Lucas15:3-4; Johannes 10:11; Handelingen 9:1-5.

Het is goed te weten dat Hij ‘van niemand van ons ver weg is’ (17:26-27). Vele malen in 
de Bijbel worden mensen ertoe opgeroepen God te ‘zoeken’ en wordt er gezegd dat Hij 
te ‘vinden’ is.

 �Welke belofte bevat Psalm 34:11 voor ‘wie de HEER zoekt’?
 �Welke waarschuwing bevat Jesaja 55:6?
 �Op welke manier blijkt uit Jesaja 65:1 hoe graag God door de mensen gevonden wil 
worden? 

Johannes 4:23-24
Wat houdt echte aanbidding in?



       Ik bid …
Heer, dank U dat ik mag weten dat U dichtbij bent en altijd en overal 
aanspreekbaar bent.
Help mij me telkens weer te verdiepen in wie U bent, wat U doet en wat 
U van mij vraagt.
En laat mij zien hoe ik anderen kan helpen U ook te vinden, zodat ook 
hun leven in positieve zin verandert. 
Amen.
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 �Hoe omschrijft Jeremia 23:23-24 de nabijheid van God?
 �Hoe kan het vinden van God geluk met zich meebrengen? Vgl. Jeremia 29:11-14.

Ook al is God te vinden, toch spreekt de Bijbel ook van de mogelijkheid dat Hij in sommige 
situaties niet te vinden is.

 �Hoe komt het volgens jou dat je soms naar God op zoek kunt zijn, maar Hem op dat 
moment toch niet vindt? Vgl. Hosea 5:1-7.

Ik pas toe
Deze les ging over het feit dat God naar mensen op zoek is, maar ook gevonden wil worden 
door mensen die naar Hem op zoek zijn.

 �Wat is je duidelijk geworden over wat God voor ogen had toen Hij mensen schiep?
 �Hoe heb jij zelf God gevonden en hoe kun jij anderen helpen God te vinden, als je let 
op hoe Paulus zijn toehoorders aansprak?
 � Jezus had in zijn zoektocht naar mensen keer op keer met afwijzing te maken. Wat 
kunnen we leren van hoe Hij daarmee omging?
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Openingsvraag 
Wat betekent ‘belofte maakt schuld’?

Lees samen 
Handelingen 17:22-28

IJsbrekervraag
In welk opzicht zie jij jezelf als evenbeeld van God?

Inspiratie
‘Want de dag komt dat God zal rechtspreken over de wereld. God heeft die dag 
zelf bepaald. En Hij heeft een man uitgekozen om namens Hem recht te spreken. 
Iedereen kan weten dat dit echt gaat gebeuren. Want God heeft die man uit de 
dood laten opstaan.’1

Behandel de tekst
Tijdens een van zijn zendingsreizen komt de apostel Paulus aan in Athene. Terwijl hij 
op Silas en Timoteüs aan het wachten was, zag hij dat die stad vol met afgodsbeelden 
stond. Dat maakte hem erg kwaad omdat dat een belediging is van God. Er is immers 
maar één God en dat is de Schepper van hemel en aarde. In de synagoge sprak Paulus 
met mensen die God vereerden, zowel Joden als niet-Joden. Ook op de markt sprak 
hij met allerlei mensen. De aanwezige filosofen mengden zich in de gesprekken. 
Sommigen vonden dat hij wel erg veel praatjes had, anderen zagen hem weliswaar 
als een boodschapper van goden, maar begrepen niet echt wat Paulus bedoelde te 
zeggen. Toen nam men Paulus mee naar het plein waar de bestuurders van de stad 
samenkwamen. Daar vroegen ze hem om uitleg. De inwoners van Athene vonden 
dat prachtig, want ze deden niets liever dan nieuwe ideeën bespreken.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Nu je weet dat Paulus nogal verontwaardigd was bij het zien van al die afgods-
beelden, wat vind je dan van zijn openingszin? (vers 22)
 �Hoe zou jij de aanpak van Paulus duiden? (vers 23)
 �Als jij iets aan een ander over God wilt vertellen, hoe pak jij dat aan?
 �Van wie wil Paulus getuigen? (vers 24) Hoe karakteriseert Paulus God?
 �Wat hoef je bij God niet te doen? Waarom niet? (vers 25)
 �God zoekt mensen, maar wil ook zelf gevonden worden. Hoe dan? (vers 26-27)
 �Op welke manier zoekt Paulus een overeenkomst tussen de 
schepping door God en een filosofische gedachte uit die 
tijd? (vers 28) Wat betekent het om ‘uit God voort te komen’?

Opdracht
Wat is er zo uniek aan de schepping van de mens?

1 Handelingen 18:31, BGT.

Paulus getuigt
van de Schepper
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op sabbat 
10 April  

bespreken we
met elkaar

deze les

Het eerste verbond
De vorige studie sloot af met de val van de mens ten gevolge van de zonde van onze eerste 
voorouders. Deze week is een korte samenvatting van het hele kwartaal, aangezien we 
elke dag de tijd nemen om naar de eerste verbonden te kijken. Dat zijn stuk voor stuk en 
elk op hun eigen manier, vormen van het ware verbond. Elk verbond past in zijn eigen 
tijd. Dat is het verbond dat op Golgota werd bekrachtigd door het bloed van Jezus. Dat  
verbond gaan wij als christenen aan met onze Heer.

We beginnen met het verbond dat God met Noach sloot om hem en zijn gezin te sparen 
van de vernietiging. We gaan daarna verder met het verbond met Abraham, dat zo rijk 
en vol belofte was voor ons allemaal. Vervolgens staan we stil bij het verbond bij de Sinai 
en het belang van wat daar werd verteld. Ten slotte kijken we naar het nieuwe verbond, 
waar alle eerdere verbonden naar verwezen. Die zullen we allemaal de komende weken 
diepgaander bestuderen. Deze week is nog maar een voorproefje.

De studie in één oogopslag: wat betekent het woord verbond? Uit welke elementen 
bestaat het verbond? Welk verbond sloot God met Noach? Welke hoop staat er in het 
verbond met Abraham? Welke rol spelen geloof en werken van de kant van de mens in 
het verbond? Is het verbond slechts een afspraak of heeft het vooral ook 
te maken met relationele aspecten? Wat is de essentie van het ‘nieuwe 
verbond’?
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LEZEN: 
Genesis 9:15; 12:1-3; Jesaja 54:9; Galaten 3:6-9, 29; Exodus 6:1-8; Jeremia 31:33-34

KERNTEKST:  
‘Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je 
een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 
aarde behoort Mij toe.’ Exodus 19:5
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‘Het Hebreeuwse woord dat is vertaald met “verbond” (dat komt ongeveer 287 keer voor 
in het Oude Testament) is beriet. Je kunt het ook vertalen met “testament” of “laatste 
wilsbeschikking”. De oorsprong van het woord is onduidelijk, maar het heeft uiteindelijk 
deze betekenis gekregen: “aanduiden wat twee partijen samenbond”. Het werd echter 
gebruikt voor veel verschillende soorten “banden”, zowel tussen de mensen onderling 
als ook tussen de mens en God. Het wordt op een alledaagse wijze gebruikt als beide 
partijen mensen zijn. Het wordt op een specifiek religieuze wijze gebruikt als het om een 
verbond gaat tussen God en de mens. Het religieuze gebruik was eigenlijk een metafoor 
die was gebaseerd op het alledaagse gebruik, maar dan wel met een diepere bijbetekenis.’1

Net als het huwelijksverbond gaat het bij een Bijbels verbond zowel om een relatie als om 
een regeling. Als regeling bevat het Bijbelse verbond deze grondbeginselen:
1. God bevestigde de verbondsbeloften met een eed.2

2. De verbondsverplichting was gehoorzaamheid aan Gods wil zoals verwoord in de 
Tien Geboden.3

3. De wijze waarop Gods verbondsverplichting uiteindelijk wordt vervuld, is door Christus 
en het verlossingsplan.4

In het Oude Testament liet het offersysteem de mensen door middel van typen zien wat 
het hele verlossingsplan inhield. Door deze symbolen leerden de aartsvaders en Israël 
om te geloven in de komende Verlosser. Door de rituelen kon de mens die boete deed 
vergeving van zonden ontvangen en van schuld worden bevrijd. Zo kon je de zegeningen 
van het verbond behouden en kon geestelijke groei doorgaan. Zo werd het beeld van God 
in het leven hersteld, zelfs wanneer de mens zich niet hield aan zijn kant van de afspraak.

Hoewel er verbonden zijn tussen mensen, gaat het belangrijkste gebruik van het woord 
beriet in de Hebreeuwse Bijbel over de relatie tussen God en de mens. Als je bedenkt wie 
God is en wie wij zijn in vergelijking met Hem, dan roept dat de vraag op wat voor soort 
relatie zo’n verbond dan weergeeft.

Kijk naar de drie hierboven genoemde elementen (Gods beloften, onze gehoorzaamheid en 
het verlossingsplan). Hoe zie je die factoren aan het werk als jij zelf met de Heer wandelt? 
Schrijf een paragraaf op waarin je beschrijft hoe ze zich in jouw leven manifesteren.

1 J. Arthur Thompson, ‘Covenant (OT) in The International Standard Bible Encyclopedia, herziene editie 
(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publis-
hing Company, 1979), vol. 1, p. 790.

2 Galaten 3:16; Hebreeën 6:13,17
3 Deuteronomium 4:13
4 Jesaja 42:1,6

Galaten 3:16; Hebreeën 6:13,17
Hoe bevestigde God de verbondsbe-
loften?
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Verbond met Noach 
In Genesis 6:18 komt het woord verbond voor het eerst voor in de Bijbel. God heeft 
Noach net verteld over zijn besluit de aarde te vernietigen vanwege de massale en steeds 
verdergaande verspreiding van de zonde. Deze vernietiging zal plaatsvinden door een 
wereldwijde vloed. Toch laat God de wereld die Hij heeft geschapen niet in de steek. Hij 
blijft die verbondsrelatie aanbieden die voor het eerst in werking trad na de zondeval. 
De ‘Ik’ die dat verbond aanbiedt, is God. Hij is de basis van de zekerheid die Noach krijgt. 
God komt het verbond na en daarom beloofde Hij Noach zijn gezin te beschermen. Zij 
waren bereid tot een toegewijde relatie met Hem op basis van gehoorzaamheid.

Lees Genesis 6:18. Was het verbond met Noach eenzijdig? Het idee van een verbond 
omvat immers meer dan één partij. Moest Noach zijn kant van de afspraak nakomen?

God vertelt Noach dat er een zondvloed komt en dat de wereld wordt vernietigd. God 
maakt een afspraak met hem en daarin belooft Hij Noach en zijn gezin te redden. Er stond 
dus veel op het spel. Als God zijn belofte niet nakwam, dan zou Noach, los van wat hij deed, 
omkomen met de rest van de wereld. God zei dat Hij een ‘verbond’ met Noach zou sluiten. 
Het woord zelf duidt al op een intentie om te gaan doen wat je zegt. Het is niet zomaar 
een grillige uitspraak. Het woord is beladen met toewijding. Stel dat de Heer tegen Noach 
had gezegd: ‘Kijk, de wereld zal eindigen in een verschrikkelijke zondvloed, en misschien 
red Ik je, maar misschien ook niet. Doe ondertussen dit en dat en zus en zo. Dan zullen we 
wel zien wat er gebeurt. Ik geef je echter geen garanties.’ Dergelijke uitspraken passen 
niet bij de zekerheid en de belofte die in het woord verbond liggen besloten.

Sommige mensen beweren dat de zondvloed van Noach geen wereldwijde gebeurtenis 
was, maar slechts een plaatselijke gebeurtenis. Als dat zo is, breekt God elke keer weer 
zijn verbondsbelofte als er een plaatselijke overstroming plaatsvindt en die lijken wel de 
hele tijd door te gebeuren.5 Het feit dat er niet opnieuw een wereldwijde vloed is geweest, 
bewijst daarentegen de geldigheid van Gods verbondsbelofte.

Welke les ligt er voor ons in het antwoord op de vragen die God aan Noach stelt? Wat 
zegt dit ons over hoe we op zijn beloften kunnen vertrouwen?

5 Genesis 9:15; zie ook Jesaja 54:9

Genesis 6:18
Welke garantie gaf God aan Noach?
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Het verbond met Abram 

DINSDAG 6 APRIL | BIJBELLES  

Lees Genesis 12:1-3; Galaten 3:6-9,29. Maak een lijst van de specifieke beloften van 
God aan Abram. Wat betekent dat? Hoe werden alle families van de aarde in Abram 
gezegend? Hoe kun je in deze eerdere belofte de belofte van Jezus als de Messias zien?

Let dus vooral goed op deze beloften van God aan Abram: ‘met u zullen alle geslachten 
des aardbodems gezegend worden’ (NBG). Deze woorden zijn de eerste geregistreerde 
goddelijke openbaring aan Abram. Daarin beloofde God om een hechte en eeuwigdurende 
relatie met hem aan te gaan. Dat zegt God al voordat Hij iets zegt over het sluiten van 
een verbond. Directe verwijzingen naar dat verbond komen pas later.6 Voorlopig biedt 
God een goddelijk-menselijke relatie aan die van grote betekenis is. Het herhaalde ‘Ik zal’ 
wijst op de diepgang en grootsheid van Gods aanbod en belofte.

In aanvulling daarop ontvangt Abram één opdracht, maar die stelt hem wel op de proef: 
‘trek weg’. Hij gehoorzaamde in geloof, maar niet om de beloofde zegeningen in vervulling 
te laten gaan.7 Zijn gehoorzaamheid was zijn reactie in geloof op de liefdevolle relatie, die 
God tot stand wilde brengen. Abram geloofde met andere woorden al in God, vertrouwde 
al op Hem en stelde al vertrouwen op zijn beloften. Dat moet wel zo zijn, want anders zou 
hij nooit zijn familie en voorouderlijk land hebben verlaten om naar onbekende plaatsen 
te gaan. Zijn gehoorzaamheid liet zijn geloof zien aan zowel mensen als aan engelen.

Abram onthulde toen al de echte relatie tussen geloof en werken. We zijn gered door 
geloof. Dat is een geloof dat uitmondt in werken van gehoorzaamheid. De belofte van 
redding komt eerst en daarna volgen de werken. Hoewel er geen verbondsgemeenschap 
en geen zegen kunnen zijn zonder gehoorzaamheid, is die gehoorzaamheid het antwoord 
van het geloof op wat God al heeft gedaan. Een dergelijk geloof illustreert dit principe: 
‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.’8

Lees Genesis 15:6. Hoe toont het in veel opzichten de grond onder alle verbondsbeloften? 
Waarom is deze zegen de kostbaarste van allemaal?

Welke betekenis heeft een verbond voor jou? 

6 Genesis 15:4-21; 17:1-14
7 Hebreeën 11:8
8 1 Johannes 4:19

Genesis 12:1-3; Galaten 3:6-9,29
Wat beloofde God aan Abram en wat 
betekent dat voor mij?



02

BIJBELLES | WOENSDAG 7 APRIL

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  25

Lees Exodus 6:1-8. Beantwoord vervolgens deze vragen:
1. Over welk verbond had Hij het?9

2. Hoe moest de Exodus een vervulling zijn van Gods kant van de verbondsbeloften?

3. Welke parallel zie je tussen wat God hier belooft en wat Hij Noach belooft?

Na de uittocht ontvingen de kinderen van Israël het verbond bij de Sinai. Dat werd gege-
ven in de context van verlossing uit slavernij.10 Daar hoorden Gods voorzieningen door 
offers voor verzoening en vergeving van zonden ook bij. Het was daarom een verbond 
van genade, net als alle andere verbonden. Gods genade strekte zich uit tot zijn volk. Dit 
verbond herhaalde in veel opzichten de accenten in het verbond met Abraham:
1. Speciale relatie van God met zijn volk.11

2. Ze zouden een groot volk zijn.12

3. Gehoorzaamheid was vereist.13

‘Let goed op de volgorde die hier wordt aangehouden: de Heer redt eerst Israël en geeft 
hun dan zijn wet om die te onderhouden. Dezelfde volgorde geldt onder het evangelie. 
Christus redt ons eerst van zonde, en werkt vervolgens zijn wet in ons uit14.’15

Lees Exodus 6:7. Wat is het enige dat doordringt in het eerste deel, waar de Heer zegt 
dat ze zijn volk zullen zijn en dat Hij hun God is? 

Let op wat hier staat. Zij zullen iets voor God zijn en God zal iets voor hen zijn. God wil op een 
speciale manier met hen omgaan en Hij wil dat zij op een speciale manier met Hem omgaan. 

Zoekt de Heer vandaag niet ook zo’n relatie met ons? Weerspiegelt dat eerste deel van 
Exodus 6:7 jouw relatie met de Heer, of ben je gewoon iemand wiens naam alleen in de 
boeken van de kerk staat? Motiveer je antwoord.

9 Zie Genesis 12:1-3.
10 Exodus 20: 2
11 Genesis 17:7-8; Exodus 19:5-6
12 Genesis 12:2; Exodus 19: 6
13 Genesis 17:9-14; 22:16-18; Exodus 19:5
14 Johannes 1:29; 1 Korintiërs 15:3; Galaten 1:4; 

Galaten 2:20; Romeinen 4:25; 8:1-3; 1 Petrus 2:24
15 The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 602

Het verbond met Mozes 

Exodus 6:1-8
Over welk verbond gaat het hier?
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Het nieuwe verbond 

DONDERDAG 8 APRIL | BIJBELLES  

Lees Jeremia 31:31-33; Exodus 6:7. Hier wordt een deel van het verbond met Israël 
beschreven. Wat is het belangrijkste element daarvan? Wat wil God met zijn volk?

Deze passage uit Jeremia is de eerste keer dat het Oude Testament melding maakt van wat 
het ‘nieuwe verbond’ wordt genoemd. Er wordt over gesproken in de context van Israëls 
terugkeer uit de ballingschap en gaat over de zegeningen die zij van God ontvangen. 
Het is, met nadruk, net zoals bij alle andere verbonden waartoe God het initiatief neemt 
en die God door zijn genade in vervulling laat gaan. Let ook op het woordgebruik. God 
verwees naar zichzelf als hun echtgenoot. Hij heeft het over het schrijven van zijn wet in 
hun hart. Hij maakt gebruik van woorden uit het verbond met Abraham en zegt dat Hij 
hun God zal zijn en dat zij zijn volk zullen zijn. Het verbond is dus meer dan een juridisch 
bindende overeenkomst, zoals in het huidige rechtssysteem. Het gaat over veel meer.

Lees Jeremia 31:34; Johannes 17:3. Vergelijk deze teksten met elkaar. Wat is het belang-
rijkste dat de Heer doet om een fundament onder deze relatie te leggen?

In dit gedeelte van Jeremia zie je de elementen van zowel genade als gehoorzaamheid, 
net zoals dat het geval is in eerdere verbonden. God vergeeft hun zonden. God zal 
een relatie met hen aangaan en God zal hun genadig zijn. In reactie daarop zullen de 
mensen Hem eenvoudigweg gehoorzamen. Dat doen ze dan niet op een afstandelijke 
of anderszins ondoordachte wijze. Ze doen het enkel en alleen omdat ze Hem kennen, 
omdat ze van Hem houden en omdat ze Hem willen dienen. Dit geeft de essentie weer 
van de verbondsrelatie die de Heer met zijn volk zoekt.

Hoe begrijp je dit idee van de wet die in ons hart wordt geschreven? Betekent dit dat de 
wet persoonlijk wordt en dat het iets is dat je moet interpreteren en toepassen in overeen-
stemming met hoe jij als mens in elkaar zit? Of betekent het iets anders? Zo ja, wat dan?

Jeremia 31:33
Wat houdt dit verbond in?
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Om over na te denken: Lees Ellen White, ‘Abraham in Kanaän’, pp. 105-117, in Patriarchen 
en profeten; ‘Gods profeten stonden hen terzijde’, pp. 346-355 in Profeten en koningen.

‘Het juk dat tot dienen bindt, is de wet van God. De grote wet der liefde, die werd ge-
openbaard in Eden, op de Sinaï werd afgekondigd en in het nieuwe verbond in het hart 
geschreven, en is datgene wat de menselijke arbeider bindt aan de wil van God. Indien we 
aan ons lot worden overgelaten om onze eigen neigingen te volgen, om slechts heen te 
gaan waar onze wil ons heenleidt, zouden we in de rijen van Satan geraken en bezitters 
van zijn eigenschappen worden. Daarom bindt God ons aan Zijn wil, die hoog, edel en 
verheffend is. Hij wenst dat wij geduldig en wijs de plichten van het dienen op ons zullen 
nemen. Het juk der dienstbaarheid heeft Christus Zelf als mens gedragen. Hij zei: “Ik heb 
lust om Uw wil te doen, Mijn God, Uw wet is in Mijn binnenste” (Psalm 40:8). “Ik ben van 
de hemel nedergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden 
heeft” (Johannes 6:38). Liefde voor God, ijver voor Zijn heerlijkheid, en liefde voor het 
gevallen mensdom brachten Jezus naar de aarde om te lijden en te sterven. Dit was de 
overheersende macht in Zijn leven. En Hij vraagt ons, dit beginsel ook aan te nemen.’16 

16 Ellen White, Wens der eeuwen, pp. 329-330

BIJBELLES | VRIJDAG 9 APRIL

Genesis 15:6
Wat bracht Abrams’ 

vertrouwen hem?

 �Was Gods verbond met Noach, Abram, 
Mozes en ons een voortzetting van 
zijn verbond met Adam, of was het iets 
nieuws?17 

 �Waarom is het persoonlijke, relationele 
aspect van het verbond zo belangrijk? 
Met andere woorden, je kunt een juridisch 
bindende afspraak maken, een ‘verbond 
sluiten’ met iemand, zonder enige 
persoonlijke interactie. Zo’n regeling 
is echter niet wat de Heer zoekt in zijn 
verbondsrelatie met zijn volk. Waarom is 
dat zo?

 �Waarom zijn er zoveel overeenkomsten 
tussen een huwelijk en het verbond? 
Waarin schiet de vergelijking met het 
huwelijk tekort bij het beschrijven van het 
verbond? 

17 Vergelijk Genesis 3:15; 22:18; en Galaten 3: 8,16

Samenvatting: Door de intrede van 
de zonde is de relatie verbroken die de 
Schepper oorspronkelijk met het men-
selijk geslacht had. Dat is het gevolg van 
wat onze eerste ouders hebben gedaan. 
God probeert nu diezelfde liefdesrelatie te 
herstellen door middel van een verbond. 
Dit verbond is als een toegewijde relatie 
tussen God en mens en is vergelijkbaar 
met een huwelijksband. Het is echter 
ook een plan om ons te redden en om 
de harmonie met de maker daarvan te 
herstellen. God neemt zelf het initiatief tot 
het verbond. Hij wordt daartoe gemoti-
veerd door zijn grote liefde voor ons. Door 
genadige beloften en genadige daden, 
moedigt Hij ons aan om ons met Hem te 
verenigen.

Gespreksvragen

Verdere studie
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Genesis 6:5-22
IJsbrekervraag
Heb je in jouw leven weleens een contract of overeenkomst met iemand gesloten, en zo 
ja, wat was daarvan dan de inhoud?

Ik verken
De rechtschapenheid van Noach en zijn voorbeeldige leven hadden een oorzaak: Hij had 
een nauwe band met God (Genesis 6:9). Voordat de zondvloed kwam, zei God, die spijt had 
dat Hij de mensen had geschapen, alleen tegen Noach: ‘Met jou zal ik een verbond sluiten’ 
(Genesis 6:18), want ‘Noach vond bij de HEER genade’ (Genesis 6:8) en daarom wilde Hij 
hem, zijn vrouw, zijn zonen, zijn schoondochters en een groot aantal dieren redden van 
de vloed, maar Noach diende wel de aanwijzingen die God hem gaf op te volgen (Genesis 
6:18-21). Daarop deed Noach ‘alles zoals God het hem had opgedragen’ (Genesis 6:22).

Ik bestudeer
In Genesis 6:18 komt het woord ‘verbond’ voor het eerst in de Bijbel voor. Het Hebreeuwse 
woord voor ‘verbond’ (beriet) betekent zoiets als eetgemeenschap, saamhorigheid, 
verbondenheid of verbintenis. Uitleggers hebben het in verband gebracht met het woord 
baraah dat ‘iets eten’ betekent (vgl. Genesis 31:44,46,54). Een verbond is in principe een 
overeenkomst tussen twee partijen die beloven bepaalde verplichtingen te zullen naleven. 
Reeds met Adam en Eva maakte God bepaalde afspraken (Genesis 2:16-17), en dat deed 
Hij daarna niet alleen met Noach, maar bijvoorbeeld ook met Abram (Genesis 17:1-7). Je 
kunt in al deze gevallen van een verbond spreken.
Het nieuwtestamentische woord voor ‘verbond’ (diathèkè) duidt op een ‘beschikking’ 
van God.

 �Uit Genesis 6:9 blijkt dat Noach al een goede band met God had, voordat Hij met hem 
een verbond sloot. Begrijp je dat God dit verbond niet met alle andere mensen sloot?
 �Het berouwde God dat Hij de mensen had geschapen en het bezorgde Hem hartzeer, 
omdat Hij zag hoe ontaard de mensen in hun algemeenheid waren geworden. Kun je 
dit rijmen met wat in 1 Samuel 15:29 staat?
 � Jeremia 18:6-8 maakt duidelijk dat God bereid is af te zien van onheil als een volk zich 
bekeert. Waaruit blijkt in Genesis 6:5 en 12 dat het niet zo maar over een moment ging, 
maar over een langere periode en verbetering niet meer te verwachten was? 
 �Waarom zal God nooit weer alles wat leeft doden, zoals Hij dat deed door de zondvloed 
(Genesis 8:21)? 

   

Jeremia 31:34; Johannes 17:3
Welk belangrijk element komen we 
in deze teksten tegen?

Het eerste verbond



       Ik bid …
Heer, dank U wel dat ik erop mag vertrouwen dat U om mensen geeft. 
Dat het U pijn doet als iemand verkeerde keuzes maakt, die hemzelf en 
vaak ook anderen in de directe omgeving schade berokkenen. Help mij 
om wel de juiste keuzes te maken en Uw wil te doen, omdat U niets liever 
wilt dan dat mensen goed met elkaar omgaan en U eren met hun leven. 
Amen.
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Ik pas toe
Noach vond bij de HEER genade (Genesis 6:8).

 �Verdiende Noach op de een of andere manier Gods gunst?
 �Kunnen wij Gods gunst verdienen? Zo ja, hoe dan, zo niet, waarom niet?

Investeren in je medemens kan veel tijd en energie kosten.
 �Hoe ver ga jij in je contact met medemensen, wanneer al jouw inspanningen om iemand 
anders op het juiste pad te brengen keer op keer vergeefs blijken te zijn?

Noach kreeg van God de opdracht een ark te bouwen. Hij deed wat God van hem vroeg.
 �Heb jij wel eens ervaren dat God iets moeilijks van jou vroeg? Zo ja, hoe heb je daar 
toen op gereageerd? Als je daar op terugkijkt, vind je dan dat je juist hebt gehandeld 
of zou je het anders doen als Hij je nu dezelfde vraag zou stellen?
 �Waarom is het beter te zeggen dat God met mensen een verbond sluit, dan dat mensen 
met God een verbond aangaan? Vgl. Romeinen 3:10-18.
 �Hoe kunnen wij onze verbondenheid met God versterken, en welke dingen kunnen 
onze band met Hem verzwakken?
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Het eerste verbond 
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Opdracht van de vorige week 
Wat is er zo uniek aan de schepping van de mens?

Lees samen 
Genesis 6:5-22

IJsbrekervraag
God voelt zich gekwetst (vers 6). Hoe ga jij om met kwetsing?

Inspiratie
‘God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn 
boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op 
aarde leeft.’1

Behandel de tekst
Het eerste Bijbelboek heet Genesis, wat ‘wording’ of ‘oorsprong’ betekent. Dit 
boek vertelt onder andere over het ontstaan van de wereld, de mensheid en het 
volk Israël (waarin vooral de verhalen rondom de aartsvaders Abraham en Jakob 
met diens zoon Jozef centraal staan). De eerste hoofdstukken van Genesis gaan 
over de schepping, de mens die zich laat verleiden om te doen wat God heeft 
verboden en de consequenties die daaruit voortvloeien, en over de broedermoord 
die Kaïn pleegt. Een opdracht van God waar de mens zich wél aan hield was het 
zich vermenigvuldigen. Nadat Kaïn zijn broer Abel had vermoord, kregen Adam 
en Eva nog een kind dat ze Set noemden. En zo nam de mensheid in aantal toe. 
Op enig moment wordt Noach geboren. Noach betekent ‘troost geven’ (Genesis 
5:29), maar deze naam kan ook ‘rust’ betekenen. Vooralsnog kwam er echter geen 
rust in het leven van Noach. Voordat God met hem een verbond sluit moet hij eerst 
een ark bouwen.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Wat constateerde God bij het zien van de mensen ten tijde van Noach? (vers 5 
+ 11) Hoe reageerde God? (vers 6) En wat was de consequentie? (vers 7-8, 13)
 �Hoe zou God over de mensen in onze tijd denken? Licht je antwoord toe.
 �Hoe dacht God over Noach en op basis waarvan? (vers 9)
 �Wat moet Noach maken en met welke bedoeling? (14-18) Waaruit bestaat het 
verbond dat God met Noach en zijn familie sluit?
 �Welk beeld van God wordt er in dit verhaal geschetst? Past dat in jouw beeld van 
God? Waarom wel/niet?

Opdracht
Wat vraagt God van jou?
 

1  Genesis 9:12-13, BGT.
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op sabbat 
17 April  

bespreken we
met elkaar

deze les

LEZEN: 
Genesis 3:6; 6:5,11,18; 9:12-17; Jesaja 4:3; Openbaring12:17

KERNTEKST: 
‘Alleen Noach vond bij de HEER genade.’ 
Genesis 6:8

‘Alle toekomstige generaties’ 
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03
03

Bacteriën zijn ééncellige micro-organismen die te klein zijn om zonder microscoop 
zichtbaar te zijn. Een enkele, veel voorkomende bacterie met een ronde vorm, lijkt 
niet groter dan een potloodpunt, zelfs niet nadat je die 1000 keer hebt vergroot. Als er 
sprake is van gunstige groeicondities, zoals voldoende warmte, vocht en voedsel, dan 
vermenigvuldigen bacteriën zich razendsnel. Sommige bacteriën reproduceren zich 
bijvoorbeeld door zich simpelweg in tweeën te delen: een volwassen cel splitst zich 
eenvoudig in twee dochtercellen. Als er elk uur zo’n deling plaatsvindt, kan één bacterie 
in 24 uur meer dan 18.000.000 nieuwe bacteriën voortbrengen. Na 48 uur zijn er dan 
honderden miljarden bacteriën.

Dit microscopisch kleine fenomeen in de natuurlijke wereld is een treffende illustratie 
voor de snelle groei van het kwaad na de zondeval. Zij waren gezegend met een geweldig 
intellect, een robuuste gezondheid en een lange levensduur. Dit sterke geslacht liet God 
in de steek en gooide zijn buitengewone krachten te grabbel door ongerechtigheid in 
alle vormen na te streven. Hoewel bacteriën kunnen worden uitgeroeid door zonlicht, 
chemicaliën of hoge temperaturen, koos God ervoor deze ongebreidelde opstand onder 
controle te brengen door een universele zondvloed. 
 
De week in het kort: Wat heeft zonde met Gods schepping gedaan? Wat 
waren enkele karaktertrekken van Noach? Welke elementen maakten 
deel uit van het verbond met Noach? Hoe wordt Gods genade vóór 
de zondvloed geopenbaard in het verbond met Noach? Wat leert 
het verbond dat God na de zondvloed met de mens heeft gesloten 
over zijn allesomvattende liefde voor ons? 
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Het beginsel van de zonde 

ZONDAG 11 APRIL | BIJBELLES  

Aan het einde van de schepping zegt God dat alles ‘zeer goed’ was.1 Door de zonde 
veranderde dat beeld. Dingen waren niet meer ‘zeer goed’. De schepping werd ontsierd 
door zonde en de akelige resultaten daarvan. Opstand nam vreselijke vormen aan in de 
tijd van Noach. Het kwaad verwoestte het menselijk geslacht. De Bijbel geeft ons daar 
niet veel details van.2 Zelfs een liefhebbende, geduldige en vergevensgezinde God kon 
de zonden en rebellie niet tolereren. Waarom werd het zo snel zo erg? Het antwoord is 
misschien niet zo moeilijk. Hoeveel mensen vragen zich dat vandaag ook niet af als ze 
kijken naar hun eigen zonde? 
 
Lees de onderstaande teksten. Schrijf het punt op dat ze maken. Let op de gestage 
voortgang van de zonde: 
1.  Genesis 3:6  
 
2.  Genesis 3:11-13  
 
3.  Genesis 4:5  
 
4.  Genesis 4:8  
 
5.  Genesis 4:19  
 
6.  Genesis 4:23  
 
7. Genesis 6:2  
 
8. Genesis 6:5,11 
 

Wat er in Genesis 6:5,11 staat, vond niet zomaar plaats. Daar ging een hele geschiedenis 
aan vooraf. Dit vreselijke resultaat had een oorzaak. De zonde werd steeds erger en die 
neiging heeft het ook. Zonde is geen snee of een wond, met een ingebouwd proces dat 
automatisch voor genezing zorgt. Als je de zonde niet onder controle houdt, gaat die 
steeds verder en is pas tevreden als het tot de ondergang en de dood leidt. Het vergt 
weinig verbeelding van het leven voor de zondvloed om dat principe in werking te zien. 
We zien het nog steeds om ons heen. Geen wonder dat God de zonde haat en die vroeg 
of laat zal uitroeien. Een rechtvaardige, liefhebbende God kan niet anders. Het goede 
nieuws is dat Hij, hoewel Hij van de zonde af wil, zondaars wil redden. 

Waar draait het voor jou om in het verbond?

1 Genesis 1:31
2 zie Ellen White, Patriarchen en profeten, pp. 61-63 

voor meer details

Genesis 3:6-13; 4:5-8; 19-23; 6:5-11
Wat brengt zonde teweeg?
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Te midden van alle teksten over het kwaad van de wereld voor de zondvloed, valt Noach 
op; op een geheel andere wijze dan de mensen om hem heen.

Lees Genesis 6:9. Kijk naar de drie specifieke punten die de Bijbel over Noach vermeldt. 
Wat denk je dat elk van deze punten betekent: 
1. Hij was ‘een rechtschapen man’  
 
 
2.  Hij was ‘voorbeeldig’  
 
 
3.  Hij ‘leidde een leven in nauwe verbondenheid met God’  
 
 

Het lijdt geen twijfel dat Noach iemand was die een reddende relatie met de Heer had. 
Hij was iemand met wie God kon samenwerken, die naar Hem luisterde en gehoorzaam 
was en die op Hem vertrouwde. Daarom kon de Heer Noach gebruiken om zijn doel te 
bereiken. Daarom noemde Petrus hem in het Nieuwe Testament ook ‘de heraut van de 
rechtvaardigheid’.3 
 
Lees Genesis 6:8. Hoe helpt deze tekst de relatie tussen Noach en de Heer te begrijpen? 

 
Het woord genade komt hier voor het eerst in de Schrift voor en heeft duidelijk dezelfde 
betekenis als in de nieuwtestamentische verwijzingen. Daar wordt de barmhartige, 
onverdiende gunst van God beschreven, die Hij onwaardige zondaars bewijst. We moeten 
dus begrijpen dat Noach, hoe ‘voorbeeldig’ en ‘rechtschapen’ hij ook was, nog steeds een 
zondaar was. Ook hij had de onverdiende gunst van zijn God nodig. Noach is niet anders 
dan een ieder van ons die ernstig probeert de Heer te volgen. 
 
We beseffen dat Noach Gods genade nodig had, net als wij. Kijk naar je eigen leven en stel 
jezelf deze vraag: kan er van mij worden gezegd dat ik, net als Noach, ‘rechtschapen’ en 
‘voorbeeldig’ ben en dat ik ‘in nauwe verbondenheid met God wandel’? Schrijf de redenen 
op voor welke positie je inneemt en deel dat als je wilt op sabbat met de gespreksgroep. 

3 2 Petrus 2:5 

De mens Noach

Genesis 6:8-9
Wat wordt er over Noach gezegd?



03

34  2E KWARTAAL 2021 / DIALOOG 

Verbond met Noach 

DINSDAG 13 APRIL | BIJBELLES  

Lees Genesis 6:18. God zegt dat het ‘mijn verbond’ is (NBG).4 Wat zegt dat ons over de 
fundamentele aard van het verbond? Welk verschil zou er zijn in ons idee van het verbond 
als de Heer het ‘ons verbond’ had genoemd? 

 

 
In dit ene vers hebben we de basis van het Bijbelse verbond dat God met de mens sluit: 
God en de mens gaan een overeenkomst aan. Zo simpel is het. Toch is er meer aan de 
hand dan dat er op het eerste gezicht is te zien. Om te beginnen is daar het element van 
gehoorzaamheid van de kant van de mens. God zegt tegen Noach dat hij en zijn gezin de 
ark in moeten gaan. Ze moeten hun deel doen en als ze dat niet doen, wordt het verbond 
verbroken. Als dat gebeurt, zijn zij de uiteindelijke verliezers, want als het er op aankomt, 
hebben vooral zij baat bij het verbond. Als Noach immers nee zou zeggen tegen God en 
zich er niet aan wilde houden of wanneer hij wel ja zei, maar van gedachten veranderde, 
dan kun je je afvragen wat het gevolg zou zijn geweest voor hem en zijn gezin. 
 
Hoe uniek deze specifieke situatie ook is, toch zien we hier de fundamentele dynamiek 
terugkomen tussen God en de mens die deel uitmaakt van het verbond. Door ‘mijn ver-
bond’ met Noach tot stand te brengen, laat God hier opnieuw zijn genade zien. Hij maakt 
duidelijk dat Hij bereid is het initiatief te nemen om mensen te redden van de gevolgen 
van hun zonden. Je moet dit verbond dus niet zien als een soort verbinding tussen gelijken 
waarin elke ‘partner’ van dat verbond van de ander afhankelijk is. We zouden wel kunnen 
zeggen dat God ‘voordeel heeft’ van het verbond. Dat is echter alleen zo in een radicaal 
andere betekenis dan dat je onder mensen ziet. Hij heeft er baat bij dat degenen van wie 
Hij houdt het eeuwige leven zullen krijgen. Dat is geen geringe voldoening voor de Heer.5 
Dat wil echter niet zeggen dat Hij er op dezelfde manier voordeel van heeft als wij, die 
ons aan de ontvangende kant van hetzelfde verbond bevinden. 

Denk eens na over deze vergelijking: een man is midden in een storm overboord gevallen 
van een boot. Iemand op het dek zegt dat hij hem een reddingsboei zal toegooien om hem 
weer aan boord te trekken. Degene die in het water ligt, moet echter instemmen met zijn 
deel van de ‘overeenkomst’. Dat wil zeggen datgene vastpakken en vasthouden wat hem 
is gegeven. Daar draait het in veel opzichten om in het verbond tussen God en de mens. 
 
Hoe helpt die gelijkenis je om het begrip genade in het verbond te begrijpen? Hoe helpt 
het je te begrijpen waarop je relatie met God zelfs nu nog moet worden gebaseerd?

4 Noot van de vertaler: Dit is de bewoording van 
de NBG. De NBV vertaling heeft het over ‘een 
verbond’. In Genesis 9:15 is er ook in de NBV 
sprake van ‘mijn verbond’.

5 Jesaja 53:11-12

Genesis 6:18
Wat hield dit verbond in?
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Er zijn maar weinig natuurverschijnselen mooier dan de regenboog. Wie herinnert zich 
niet hoe gefascineerd en verwonderd een kind kijkt naar die verbazingwekkende gebogen 
strepen die als een soort uitnodigende, mystieke poort naar de hemel fungeren, of misschien 
als iets simpels als de gordel van een clown? Zelfs voor ons als volwassenen kan het zien 
van die buitengewone kleuren in de wolken adembenemend zijn. Geen wonder dat ook 
vandaag nog de regenboog wordt gebruikt als symbool voor zoveel dingen: van politieke 
organisaties tot sekten, van rockbands tot reisbureaus. Zoek het woord ‘regenboog’ eens 
op in het internet en kijk maar eens. Het is duidelijk dat die prachtige kleuren ons nog 
steeds beroeren in ons hart en onze geest. Daar ging het God natuurlijk ook om. 
 
Lees Genesis 9:12-17. Wat zou de regenboog symboliseren volgens de Heer? In welke zin 
onthult dit verbond ook Gods genade? Wie heeft dit verbond in gang gezet? Wie heeft 
er uiteindelijk het meeste baat bij? 

 
 
De Heer zei dat Hij de regenboog zou gebruiken als teken van ‘mijn verbond’. Het is 
interessant dat God hier het woord verbond gebruikt, want in dit geval verschilt het 
gebruik van het woord verbond van hoe het elders wordt gebruikt. In tegenstelling tot 
de verbonden met Abraham en die bij de Sinai, is er geen specifieke verplichting voor 
degenen die baat hebben bij dat verbond. Dat geldt zelfs voor Noach. De woorden die 
God hier uitspreekt, zijn bestemd voor alle mensen. Het is ‘het eeuwigdurende verbond 
tussen God en al wat op aarde leeft’ en het is dus ook voor ‘alle komende generaties’. 
Gods woorden zijn universeel en allesomvattend. Ze staan los van het feit of iemand 
ervoor kiest de Heer te gehoorzamen of niet. In die zin wordt het idee van het verbond 
niet gebruikt, zoals elders in de Bijbel als het gaat over de relatie tussen God en mensen. 
Het verbond, zoals dat hier tot uitdrukking komt, houdt geen specifieke verplichtingen 
van onze kant in. Van Gods kant betekent het natuurlijk dat Hij de wereld nooit meer zal 
vernietigen door een zondvloed. 

Hoe kan ons inzicht in wat de regenboog symboliseert ons beïnvloeden om in gehoor-
zaamheid aan de Heer te leven? Zijn er dan ook enkele impliciete verplichtingen van 
onze kant als we omhoog kijken naar de lucht en daar de regenboog zien? Denk aan de 
context waarin de regenboog verscheen en de lessen die we van dat verslag kunnen leren. 

 

Het teken van de regenboog

Genesis 9:12-17
Welk verbondsteken gaf God aan 

alle levende wezens op aarde?
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BIJBELLES | DONDERDAG 15 APRIL

‘Alleen Noach bleef over’
In Genesis 7:23 vindt men de eerste vermelding van het concept van ‘het overblijfsel’ in 
de Schrift. Het woord dat is vertaald met ‘bleef over’ komt van een ander woord dan het 
woord waarvan de verschillende verschijningsvormen vaak worden gebruikt in het Oude 
Testament en waar over het idee van een overblijfsel wordt gesproken. 

‘God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo 
wilde hij veel levens redden.’6 

‘Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd 
worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.’7 

‘Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen.’8 

In al deze gevallen zijn de cursieve woorden afgeleid van de vergelijkbare woorden ‘was 
overgebleven’ in Genesis 7:23. 
 
Lees Genesis 7:23; 45:7; Jesaja 4:3; 11:11. Hoe begrijp je op grond van deze teksten het 
idee van een overblijfsel? Wat zijn de omgevingsomstandigheden die tot een overblijfsel 
hebben geleid? Hoe past het verbond in het idee van een overblijfsel? 

 

 
Ten tijde van de zondvloed werd de schepper van de wereld ook haar rechter. Het naderende 
wereldwijde oordeel deed de vraag rijzen of al het leven op aarde zou worden vernietigd, 
ook dat van de mens. Wie zouden dan de overlevenden zijn als dat niet zo was? Wie zouden 
het overblijfsel zijn? In dit geval was dat Noach en zijn gezin. Toch was de redding van Noach 
verbonden met Gods verbond met hem.9 Dat verbond vond zijn oorsprong in een barmhartige 
en genadige God en Hij voerde dat ook uit. Ze overleefden alleen op grond van wat God voor 
hen deed, hoe belangrijk hun medewerking daarin ook was. Wat Noachs verbondsverplichtingen 
ook waren, en hoe trouw hij ze ook uitvoerde, zijn enige hoop was Gods barmhartigheid. 
 
Op basis van ons begrip van de gebeurtenissen van de laatste dag komt er weer een tijd 
waarin God een overblijfsel heeft.10 Kijk naar de parallellen met het verhaal van Noach. 
Hoe kan dat ons helpen ons voor te bereiden om deel uit te maken van het overblijfsel? 
Hoe kunnen we elke dag beslissingen nemen die van invloed zijn op de plaats waar we 
op dat moment uiteindelijk zullen staan?

6 Genesis 45:7 (cursivering toegevoegd)
7 Jesaja 4:3 (cursivering toegevoegd)
8 Jesaja 11:11 (cursivering toegevoegd)
9 Genesis 6:18
10 Openbaring 12:17

Genesis 7:23; 45:7; Jesaja 4:3; 11:11
Wat willen deze teksten zeggen?
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Om verder over na te denken: lees Ellen White,’De zondvloed’, pp. 61-73 en ‘Na de 
zondvloed’, pp. 74-82, in Patriarchen en profeten. 
 
‘De regenboog is een natuurlijk fenomeen. Dat was een passend symbool van Gods 
belofte om de aarde nooit meer door een zondvloed te vernietigen. De klimatologische 
omstandigheden van de aarde zouden na de zondvloed heel anders zijn. Regen zou in 
de meeste delen van de wereld de plaats innemen van de voormalige weldadige dauw 
om de grond te bevochtigen. Daarom was er iets nodig om de angst van de mensen tot 
bedaren te brengen telkens wanneer het begon te regenen. De geestelijk ingestelde mens 
kan in natuurlijke verschijnselen openbaringen van God zelf zien.11 De regenboog is dus 
een bewijs voor de gelovige dat de regen zegen brengt en niet universele vernietiging.’12-  
 

11 Romeinen 1:20
12 The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 265
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Romeinen 1:19-20
Hoe kan ik weten wie God is?

Gespreksvragen
 � ‘In die dagen wemelde het van leven 
op de wereld, de mensen vermenig-
vuldigden zich, de wereld brulde als 
een wilde stier en de grote god raakte 
geprikkeld door het geroep. Enlil 
hoorde het geroep en hij zei tegen 
de goden in vergadering bijeen: ‘Het 
tumult van de mens is ondraaglijk en 
slaap is niet langer mogelijk vanwege 
het rumoer.’ Dus stemden de goden 
ermee in de mens uit te roeien.’13 
Vergelijk deze reden voor de zond-
vloed met de reden die in de Bijbel 
wordt gegeven. 

 �  Noach deed meer dan zijn generatie 
waarschuwen voor het naderende 
oordeel van God. Het doel van zijn 
waarschuwing was de mensen te 
helpen beseffen dat ze verlossing 
nodig hadden. Waarom zijn deze 
heilswaarheden over het algemeen 
niet populair? Wat weerhoudt veel 

13 ’Het verhaal van de zondvloed’ in The Eric 
of Gilgamesj, trans. N. K. Sanders (Londen: 
The Penguin Group, 1972), p. 108

mensen ervan Gods plan voor hun 
redding te aanvaarden?14   
 
Samenvatting: In de studie van deze week 
hebben we gezien dat de verbonden die 
God met Noach sloot, de eerste zijn die uit-
drukkelijk in de Bijbel worden besproken. 
Ze tonen zijn genadige interesse in het 
menselijk geslacht en zijn verlangen een 
reddende relatie met hen aan te gaan. God 
bevestigde zijn verbond met Noach. Het 
was Noachs toewijding aan God die hem 
beschermde tegen de heersende afval en 
die hem en zijn gezin uiteindelijk redde 
van het vernietigende oordeel van de 
zondvloed. ‘Dit symbool [de regenboog] 
in de wolken is om het geloof van alle 
mensen te bevestigen en hen te leiden tot 
vertrouwen in God. Het is een teken van 
goddelijke genade en goedheid voor de 
mens. God wordt wel uitgedaagd de aarde 
te vernietigen door de zondvloed, maar Hij 
is de aarde nog steeds genadig.’15

14 Zie Johannes 3:19; 7:47-48; 12:42-43; Jakobus 4:4
15 Ellen White, The Story of Redemption, p. 71

Verdere studie
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Genesis 9:8-17
IJsbrekervraag
Een verbond wordt versterkt als beide verbondspartners zich houden aan de voorwaarden. 
Als dat niet gebeurt, is er dan nog wel sprake van een verbond? Hoe zou jij reageren 
op een breuk in belangrijke verbonden zoals vriendschap, huwelijk of arbeidscontract?

Ik verken
Toen Noach uit de ark ging, was er afgezien van zijn eigen familie geen menselijk leven 
op aarde. Dan sluit God in Genesis 9:9-17 weer een verbond. We lezen daar: ‘Hierbij sluit 
Ik een verbond met jullie (Noach en zijn zonen) en met jullie nakomelingen, en met alle 
levende wezens die bij jullie zijn …’ God belooft dat er nooit meer een zondvloed zal 
komen om de aarde te vernietigen en dat Hij als verbondsteken voor een regenboog in de 
wolken zal zorgen en bij de verschijning van een dergelijke boog terug zal denken aan dat 
‘eeuwigdurende verbond’ tussen Hem en ‘alle levende wezens op aarde’ (Genesis 9:16-17).

Ik bestudeer
Het verbond dat God in Genesis 9 met Noach sluit is anders dan het verbond waarvan 
in Genesis 6 sprake is.

 �Wat valt je op wanneer je deze verbonden met elkaar vergelijkt?
Volgens sommige uitleggers is het verbond in Genesis 9, en niet dat in Genesis 6, het 
eerste verbond waar de Bijbel over spreekt. 

 �Waarop zou dit worden gebaseerd?
Een verbond drukt saamhorigheid en verbondenheid uit. Dat geldt ook voor een verbond 
dat God met mensen sluit. Daarbij verlangt God dat zijn verbondspartners hun leven 
overeenkomstig dat verbond inrichten.

 �Welke aanwijzingen bevat Genesis 9:1-7 voor Noach en zijn zonen? Vergelijk dit gedeelte 
met wat God tegen Abram zei in Genesis 17:1b.

Het verbond in Genesis 9 was een verbond met ‘alle levende wezens op aarde’ (vers 17).
 �Als we dit zo lezen, wat zegt dat ons dan over hoe waardevol dieren zijn voor God?

Het is bijzonder dat God verbonden sluit met mensen die niet volmaakt zijn. Kort nadat 
Hij met Noach een tweede verbond had gesloten, werd Noach dronken en lag hij naakt 
in zijn tent (Genesis 9:21). Dat zegt veel over Gods liefde voor mensen.
Een uitdrukking luidt: ‘God ziet hoe Hij ons graag zou willen hebben, maar houdt van 
ons zoals we zijn.’

 �Kun je uitleggen dat Gods liefde mensen uiteindelijk kan veranderen?
 

Openbaring 12:17
Waarover is de draak woedend?

‘Alle toekomstige generaties’
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Ik pas toe
In Genesis 9:2 zegt God tegen Noach: ‘Ze (d.w.z. de dieren) zijn in jullie macht.’ 

 �Vergelijk dit met Genesis 1:26 en maak duidelijk hoe mensen volgens jou met dieren 
zouden moeten omgaan.

Er zal nooit meer een zondvloed komen om de aarde te vernietigen (Genesis 9:11). Sindsdien 
komen er toch nog regelmatig in de wereld overstromingen voor.

 �Wat vind je daarvan en denk je dat wij als mensen daar in meerdere of mindere mate 
verantwoordelijk voor zijn? 

In Genesis 5:29 zegt Lamech over zijn zoon Noach: ‘Deze zoon zal ons troost geven’
 �Op welke manier kan het levensverhaal van Noach ons tot troost zijn? 

Op allerlei manieren laat God merken dat Hij met mensen een verbondsrelatie wil hebben.
 �Hoe kunnen wij deze relatie met God kwijtraken of juist bevorderen?

In Hebreeën 11:7 staat: Noach bouwde een ark ‘om daarmee zijn huisgenoten te redden’. 
Sommigen gebruiken het beeld van een ark voor een kerkelijke gemeente.

 �Kun je dat begrijpen?
 �Als we dat beeld in gedachten houden, waarom zouden wij dan aan onze gemeente 
bouwen?

De regenboog mogen we zien als teken van Gods verbondstrouw. 
 �Op welke manier heb jij in jouw leven Gods trouw mogen ervaren?

VERDIEPING | SABBAT 17 APRIL
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       Ik bid …
Heer, dank U dat U via Noach een nieuw begin hebt gemaakt met de 
mensheid en met alle levende wezens een eeuwigdurend verbond hebt 
gesloten. Doe mij, wanneer ik een regenboog zie, eens te meer beseffen 
dat ook ik leef dankzij uw goedheid. Leer mij als uw verbondspartner 
meer en meer in verbondenheid met U te leven. 
Amen. .

Ik plaats mijn het
zijn van en de aarde

tekenzalboog in de wolken; die
het verbond tussen mij
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Opdracht van de vorige week
Wat vraagt God van jou?

Lees samen
Genesis 9:8-17

IJsbrekervraag
Hoe ga jij om met iemand die zijn afspraken niet nakomt?

Inspiratie
‘Toen zei de Heer tegen Noach: “Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als 
enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet jij met je hele gezin 
aan boord van de boot gaan.’1

Behandel de tekst
Nadat de schepping is voltooid zegt God dat alles ‘zeer goed’ was. Aan Hem zal 
het niet liggen. Wat God heeft gemaakt is volmaakt. De mensen Adam en Eva 
mogen het geschapene bewerken en onderhouden. Helaas ontstond de behoefte 
aan meer dan dat. De mens gaf toe aan de verleiding gelijk aan God te willen zijn 
in het kennen van goed en kwaad. Daardoor veranderde het ‘zeer goede’ in een 
wereld waarin het kwaad zijn intrede deed. Mensen deden niet meer alleen goed, 
maar ook kwaad. En dat kwaad nam steeds grotere vormen aan wat uitmondde 
in een schrikbeeld ten tijde van Noach. ‘De Heer zag dat alle mensen op aarde 
slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. Dat deed de Heer pijn.’ De 
gevolgen bleven niet uit. Om het kwaad een halt toe te roepen besloot God de aarde 
schoon te ‘vegen’ door middel van de zondvloed. Gelukkig heeft God het daar niet 
bij gelaten. God wil weliswaar van het kwade af, maar Hij wil de mensheid redden. 
En zo biedt God toekomstige generaties de mogelijkheid Hem alsnog te dienen.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Wat zegt God tegen Noach en zijn gezin? (vers 8-10) Wat houdt dat in?
 �Waaruit bestaat dat verbond? (vers 11) Heeft God zich aan zijn woord gehouden?
 �Waaraan is dat verbond te herkennen? (vers 12-15)
 �Wordt er bij dit verbond iets terugverwacht van de mens? (vers 16)
 �Met wie heeft God dit verbond gesloten? (vers 17)
 �Als jij de regenboog ziet, waar denk jij dan aan?

Opdracht
Van Noach wordt gezegd dat hij rechtvaardig (rechtschapen, 
eerlijk) was.
Lijk jij op hem?

1 Genesis 7:1, BGT.
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op sabbat 
24 April  

bespreken we
met elkaar

deze les

04
LEZEN: 
Exodus 3:14; Genesis 17:1-6; 15:7-18; 17:1-14; 41:45; Daniël 1:7; Openbaring14:6-7

KERNTEKST: 
‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, 
een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.’ 
Genesis 17:7

Een eeuwig verbond 
Hoevelen herinneren zich nog heel goed uit hun kinderjaren een ziekte of een longont-
steking waardoor we erg ziek zijn geworden, met de mogelijkheid van nog iets ergers? 
In de lange koortsige nacht werden we wakker uit een halfslaap en zagen onze moeder 
of vader in een stoel zitten naast ons bed in de zachte gloed van het nachtlicht. 

Precies zo zat God in figuurlijke, menselijke zin aan het bed van een wereld die ziek was 
van de zonde toen de morele duisternis in de eeuwen na de zondvloed steeds dieper 
werd. Om die reden riep Hij Abram en was van plan door zijn trouwe dienaar een volk te 
laten ontstaan aan wie Hij kennis van zichzelf kon toevertrouwen en door wie Hij ook voor 
redding kon zorgen. Daarom sloot God een verbond met Abram en zijn nageslacht. Door 
hen kon Hij met meer detail en meer nadruk het goddelijke plan vertellen om de mens te 
redden van de gevolgen van de zonde. De Heer zou zijn wereld niet zonder toezicht aan 
zijn eigen lot overlaten, zeker niet als die in zo’n grote nood verkeerde. Deze week kijken 
we naar de uitwerking van meer verbondsbeloften. 
 
De studie in één oogopslag: hoe luidt de naam van God? Wat betekent dat? Wat was de 
betekenis van de namen die God gebruikte om zich aan Abram bekend te maken? Welke 
namen gebruikte Hij nog meer om zichzelf bekend te maken? Waarom 
veranderde God de naam van Abram in Abraham? Waarom zijn namen 
belangrijk? Welke voorwaarden of verplichtingen waren er verbonden 
aan het verbond? 
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De HEER en het 
verbond met Abraham 

ZONDAG 18 APRIL | BIJBELLES  

Lees Genesis 15:7. Wie riep Abram uit Ur der Chaldeeën?

 

Namen fungeren soms als een handelsmerk. Ze raken in onze geest nauw verbonden 
met bepaalde kenmerken. We denken onmiddellijk aan deze eigenschappen wanneer 
we de naam horen. Welke eigenschappen komen er in je op als je deze namen hoort: 
Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Gandhi of Dorcas? We associëren die met bepaalde 
kenmerken en idealen. In Bijbelse tijden hechtten mensen uit het Nabije Oosten veel 
belang aan de betekenis van namen. ‘De Hebreeërs dachten altijd dat een naam ofwel de 
persoonlijke kenmerken van degene met de naam aanduidden, ofwel de gedachten en 
emoties van degene die de naam gaf, of dat die verwees naar omstandigheden ten tijde 
van het geven van die naam.’1 Toen God voor het eerst een verbondsrelatie met Abram 
aanging, maakte Hij zich aan de aartsvader bekend onder de naam HEER.2 In de tekst 
staat dus letterlijk: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur’.

De naam JHWH komt weliswaar wel 6.828 keer voor in het Oude Testament, maar is toch 
enigszins gehuld in een mysterie. Het lijkt erop dat het een vorm is van het werkwoord 
hajaa, ‘zijn’. In dat geval kan het betekenen: ‘de Eeuwige’, ‘de Bestaande’, ‘de Zelfbestaande’, 
‘de Zelfvoorzienende’, of ‘Degene die eeuwig leeft’. De goddelijke eigenschappen die in 
deze titel worden uitgedrukt, zijn die van het bestaan in zichzelf hebben en trouw. Ze 
wijzen op de Heer als de levende God en als de bron van leven. Dit is in tegenstelling tot 
de goden van de heidenen, die zonder de verbeelding van hun aanbidders niet beston-
den. God zelf legt de betekenis uit in Exodus 3:14: ‘Ik ben, die Ik ben’ (NBG) of ‘IK ZAL ER 
ZIJN (NBV). Deze betekenis drukt de realiteit uit van Gods onvoorwaardelijke bestaan en 
aanwezigheid, terwijl het ook verwijst naar het feit dat Hij heerst over verleden, heden en 
toekomst. JHWH is ook Gods persoonlijke naam. De identificatie van JHWH als degene die 
Abram uit Ur bracht, verwijst naar de aankondiging van Gods verbond met hem.3 God wil 
dat Abram zijn naam kent, omdat die naam aspecten van zijn identiteit, persoonlijke aard 
en karakter onthult. Uit deze kennis kunnen we leren om te vertrouwen op zijn beloften.4  

Wanneer jij denkt aan de naam JHWH of wanneer je die hoort, welke eigenschappen 
komen dan vanzelf in je op? Zijn dat die van liefde, vriendelijkheid en zorg of van angst, 
strengheid en straf? Welke gedachten komen in je op als je aan de naam Jezus denkt?

1 The SDA Bible Commentary, vol . 1, p. 523
2 In de NBV vertaling wordt dat weergegeven met HEER, dus met allemaal hoofdletters. In het  

Hebreeuws staat daar dan JHWH en dat wordt 
uitgesproken als Jahweh en vertaald met ‘Ik ben 
die er zijn zal’ en ‘Ik zal er zijn’ (Exodus 3:14 NBV).

3 Genesis 12:1-3
4 Psalm 9:10; 91:14

Genesis 15:7
Wie riep Abram uit Ur der 
Chaldeeën?
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De HEER was al een aantal keren aan Abraham verschenen.5 In de tekst van vandaag, 
verschijnt de HEER opnieuw aan Abram (‘de HEER verscheen aan hem’) en stelde zich aan 
Abram voor als ‘de Ontzagwekkende’. Die naam wordt alleen gebruikt in Genesis en in 
Job. De naam ‘de Ontzagwekkende’ bestaat vooreerst uit ‘El’. Het is de naam voor God die 
de Semieten gebruiken. De exacte betekenis van Sjaddai is niet helemaal zeker, maar de 
vertaling ‘Ontzagwekkend’ of ‘Almachtig’ lijkt de meest nauwkeurige te zijn.6 Als je deze 
naam gebruikt, lijkt het heel belangrijk te zijn om de macht en kracht van God tegenover 
de zwakheid en kwetsbaarheid van de mens te stellen. 
 
Lees Genesis 17:1-6. Dit gedeelte helpt om alles in een groter verband te plaatsen. 
Waarom wil de Heer op dit moment aan Abram zijn macht en kracht benadrukken? Wat 
zei God dat het voor Abram nodig zou maken te vertrouwen op die macht en kracht? 
Kijk vooral naar vers zes. 

 
Een letterlijke vertaling zou zo luiden: ‘JHWH verscheen aan Abram en zei: “Ik ben ’El-Sjaddai; 
wandel voor mijn aangezicht, en wees volmaakt. Ik zal mijn verbond tussen Mij en u sluiten 
en u buitengewoon sterk vermenigvuldigen ... Jij zult een vader zijn van een veelheid 
aan natiën, ... en Ik zal u buitengewoon vruchtbaar maken”.’ Deze naam komt ook voor in 
Genesis 28:3, waar Isaak zegt dat ‘El-Sjaddai Jakob zal zegenen, hem vruchtbaar zal maken 
en hem zal vermenigvuldigen.’ Er zijn meer van dergelijke beloften van ‘El-Sjaddai’.7 De 
Bijbelgedeelten waar die naam wordt genoemd, wijzen op Gods mildheid: El, de God 
van macht en gezag, en Sjaddai, de God van onuitputtelijke rijkdommen. God is bereid 
die rijkdommen te schenken aan degenen die ze in geloof en gehoorzaamheid zoeken. 
 
Er wordt gezegd dat een roos met een andere naam net zo zoet zou ruiken. Het idee is dat 
de naam er niet toe doet. Een naam voor de Heer als ‘De kwetsbare God’ of ‘De zwakke 
God’ zou echter niet veel troost en hoop bieden. 

Kijk naar de tekst voor vandaag. Vervang ‘Almachtige God’ door die twee andere namen. 
Wat zou het voor jouw geloof en vertrouwen in Hem betekenen als de Heer zich op die 
manier aan ons zou voorstellen? Waarom geeft de naam ‘El-Sjaddai ons wel die troost? 

5 Genesis 12:1,7; 13:14; 15:1,7,18
6 Jesaja 13:6; Joël 1:15
7 Genesis 35:11; 43:14; 49:25

‘El-Sjaddai’ 

Genesis 17:1-6
Wat zei God tegen Abram?
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Abram wordt Abraham 
Lees Genesis 17:4-5. Wat is de betekenis van de verandering van Abram in Abraham? 

Gods namen hebben spirituele en theologische betekenis, maar daar houdt het niet op. 
Namen waren in het oude Nabije Oosten niet alleen betekenisloze manieren van identificatie, 
zoals het dat voor ons vaak wel is. Een meisje Maria of Susan noemen, maakt vandaag niet 
veel uit. Voor de oude Semieten hadden menselijke namen echter een zwaar beladen 
spirituele betekenis. Alle Semitische namen van mensen hebben betekenis en bestaan 
meestal uit een korte zin die een wens of een dankbetuiging van de kant van de ouders 
bevat. Daniël betekent ‘God is rechter’ en Joël ‘JHWH is God’. Natan betekent ‘God heeft 
gegeven’. Omdat namen zo betekenisvol zijn, worden ze vaak veranderd om een radicale 
verandering in iemands leven en omstandigheden mee weer te geven. 
 
Lees de volgende teksten. In welke situaties komen ze aan bod, en waarom zijn de 
namen in deze situaties veranderd? 
1.  Genesis 32:28  
 
2.  Genesis 41:45  
 
3.  Daniël 1:7  
 

Het is zelfs voor moderne mensen niet zo moeilijk het belang te begrijpen van hoe je 
iemand noemt. Dat heeft subtiele en soms ook niet zo subtiele effecten. Als je iemand 
constant aanspreekt met een bijnaam als ‘stommeling’ of ‘lelijkerd’, en als veel mensen 
dat doen, dan kan zo’n naam vroeg of laat invloed hebben op hoe de persoon zichzelf 
ziet. Door mensen namen te geven, of door die te veranderen, lijkt het mogelijk invloed 
uit te oefenen op hoe ze zichzelf zien en ook op wat ze doen. Dan is het niet zo moeilijk te 
begrijpen waarom God Abram in Abraham verandert. Abram betekent ‘Vader is verheven’. 
God veranderde dat in Abraham, wat ‘Vader van een menigte’ betekent. Als je kijkt naar 
de verbondsbelofte waarin God zegt: ‘Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen 
veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn.’8 Dat maakt de 
naamsverandering logischer. Misschien was het Gods manier om Abraham te helpen te 
vertrouwen op de verbondsbelofte. Die werd gedaan aan een 99-jarige man die getrouwd 
was met een oude vrouw die vanaf dat moment onvruchtbaar was. God deed het dus om 
het geloof van Abraham in zijn beloften groter te maken.

Waarin zou jij je naam willen veranderen?

8 Genesis 17:6

Genesis 17:4-5
Waarom werd Abrams naam  
veranderd in Abraham?
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Stadia in het verbond
Lees Genesis 12:1-3; 15:7-18. Dit zijn twee stadia in Gods verbond met Abram. 
Benoem enkele van dezelfde stappen die in het eerste stadium verschenen.

Op welke wijze benadert God de mens? 
 
Hoe roept God de mens op tot gehoorzaamheid?  
 
Van welke goddelijke belofte is er sprake?  

Gods verbondsbelofte aan Abram wordt in drie stadia geopenbaard. God benaderde 
Abram, gaf hem een opdracht en deed hem een belofte. Deze benaderingswijze is een 
uitdrukking van Gods genadige verkiezing van Abram als de eerste grote figuur van 
zijn speciale verbond van genade. Het gebod is een test en die gaat over een volledig 
vertrouwen op God. De belofte is weliswaar specifiek voor de nakomelingen van Abram, 
maar is uiteindelijk een belofte aan het hele menselijke geslacht.9 
 
In het plechtige ritueel van stadium twee verscheen de Heer aan Abram en ging tussen 
de zorgvuldig gerangschikte stukken van de offerdieren door. Elk van de drie dieren werd 
geslacht en in twee helften gedeeld en die werden tegenover elkaar gelegd, met wat 
ruimte daartussen. De vogels werden wel gedood maar niet in delen gedeeld. Zij die het 
verbond aangaan, moesten tussen de stukken door lopen. Dat was symbolisch eeuwige 
gehoorzaamheid beloven aan de bepalingen die men plechtig overeengekomen was. 
 
Lees Genesis 17:1-14. Wat gebeurde er tijdens het derde en laatste stadium van het 
sluiten van een goddelijk verbond met Abraham.  

De betekenis van de naam Abraham onderstreept Gods verlangen en bedoeling om 
alle volkeren te redden. De ‘vele naties’ zouden zowel Joden als heidenen omvatten. 
Het Nieuwe Testament maakt heel duidelijk dat de ware afstammelingen van Abraham 
degenen zijn die het geloof van Abraham hebben en die vertrouwen op de verdiensten van 
de beloofde Messias.10 Al in de tijd van Abraham was het Gods bedoeling zoveel mogelijk 
mensen te redden, ongeacht waar ze leefden. Dat is vandaag ongetwijfeld niet anders. 
 
Lees Openbaring 14: 6-7. Welke parallellen zijn er tussen wat de engel zegt en wat er in 
het verbond met Abraham gebeurde? Op welke manieren zijn de problemen hetzelfde? 

 

9 Hebreeën 11:8; Genesis 12:1-3,7; Galaten 3:6-9
10 Galaten 3:7,29

Genesis 12:1-3; 15:7-18; 17:1-14
Welke drie stadia van het verbond 

lezen we hier?
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We hebben tot nu toe telkens weer gezien, dat het verbond altijd een verbond van genade 
is. Het gaat altijd om wat God voor ons doet en wat we nooit zelf kunnen doen. Het verbond 
met Abraham is daarop geen uitzondering. In zijn genade had God Abraham gekozen als 
zijn instrument om Hem te helpen bij het verkondigen van het heilsplan aan de wereld. 
De vervulling van Gods verbondsbeloften stond niet los van de bereidheid van Abraham 
om rechtvaardig te zijn en Hem in geloof te gehoorzamen. Zonder die gehoorzaamheid 
kon God Abraham niet gebruiken.
 
Lees Genesis 18:19. Let op de formulering in dit vers, in het bijzonder de laatste zin. Wat 
zegt dat over de gehoorzaamheid van Abraham? Gehoorzaamheid leidt niet tot redding. 
Welk belang heeft het hier wel? Kun je het verbond zonder gehoorzaamheid vervullen?

We zien hier hoe genade en wet met elkaar in verband staan. Het begint met genade (‘Ik 
heb hem uitgekozen’) en wordt gevolgd door het feit dat Abraham iemand is die de Heer 
zal gehoorzamen en zijn zonen ook. Geloof en werken zijn hier een hechte eenheid. Zo 
moet het ook zijn.11 De begunstigden zouden niet kunnen genieten en blijven genieten 
van de zegeningen van het verbond als zij niet aan bepaalde voorwaarden voldeden. Die 
voorwaarden waren niet nodig om het verbond te sluiten. Liefde, geloof en gehoorzaamheid 
behoorden daarop de reactie te zijn. Ze zouden laten zien dat er een relatie is tussen de 
mens en God. Gehoorzaamheid was het middel waardoor God zijn verbondsbeloften aan 
de mensen kon vervullen. Het verbreken van een verbond, door ongehoorzaamheid, is 
ontrouw aan een bestaande relatie. Wanneer het verbond wordt verbroken, wordt niet 
de voorwaarde verbroken die leidde tot het sluiten daarvan, maar de voorwaarde tot de 
vervulling daarvan. 
 
Kun je uit je eigen ervaring met de Heer afleiden waarom gehoorzaamheid zo belang-
rijk is? Kun je voorbeelden bedenken, hetzij uit de Bijbel of uit je eigen ervaring, waar 
ongehoorzaamheid de vervulling van verbondsbeloften onmogelijk maakt? Zo ja, wat 
zijn dat voor dingen en, nog belangrijker, wat is de remedie?

11 Jakobus 2:17

De wet van God

DONDERDAG 22 APRIL | BIJBELLES  

Genesis 18:19
Wat moest Abraham doen van God 
en wat was het gevolg?
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Om verder over na te denken: Lees Ellen White, ‘De roeping van Abraham’, pp. 95-104, in 
Patriarchen en profeten; ‘Jood en heiden’, pp. 140-148, in Van Jeruzalem tot Rome. 
 
De regenboog is een teken van Gods verbond met Noach. Genesis 17:10 vertelt ons wat 
het teken van Gods verbond met Abraham was. Besnijdenis ‘was ervoor bestemd: (1) om 
de nakomelingen van Abraham van de heidenen te kunnen onderscheiden, (2) om de 
herinnering aan het verbond van de HEER te behouden, (3) om te bevorderen dat morele 
zuiverheid wordt beoefend, (4) om te verwijzen naar gerechtigheid door geloof, (5) om de 
besnijdenis van het hart te symboliseren, en (6) om te dienen als een voorafschaduwing 
van het christelijke doopritueel12.’13 De regenboog blijft tot het einde van de wereld een 
teken van Gods belofte, maar dat is niet zo met het teken van de besnijdenis. Volgens 
Paulus ontving Abraham de besnijdenis als een teken van de gerechtigheid die hij door 
geloof in God had ontvangen. In de loop der tijd was besnijdenis echter tot een teken van 
redding geworden door gehoorzaamheid aan de wet. In de tijd van het Nieuwe Testament 
had de besnijdenis zijn betekenis verloren. In plaats daarvan is het essentiële element 
geloof in Jezus Christus, wat leidt tot een gehoorzaam, veranderd leven.14 

12 Efeziërs 2:11; Genesis 17:11; Deuteronomium 
10:16; Romeinen 4:11; 2:29; Kolossenzen 2:11-12)

13 The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 322-323
14 Zie Galaten 5:6; 6:15; 1 Korintiërs 7:18-19.
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Jakobus 2:14-17
Waaruit blijkt dat geloven en er 
naar handelen een geheel zijn?

 
 � Bespreek de relatie tussen geloof 
en werken. Kan het een zonder het 
ander? Zo neen, waarom niet? 

 � ‘Evenals Abraham worden velen op de 
proef gesteld. Ze horen de stem van 
God niet rechtstreeks uit de hemel, 
maar Hij roept hen door zijn Woord 
en door de gebeurtenissen van zijn 
voorzienigheid. Het is mogelijk dat 
van hen gevraagd word dat ze een 
carrière, die rijkdom en eer inhoudt, 
prijsgeven, dat ze prettige en voordeli-
ge relaties verbreken en zich losmaken 
van verwanten, om naar het schijnt 
een pad te betreden van zelfverloo-
chening, moeilijkheden en opoffering. 
God heeft een werk voor hen; maar 
een leven van gemak en de invloed 
van vrienden en verwanten zou de 
ontwikkeling tegenhouden van die 

karaktertrekken welke onontbeerlijk zijn 
voor de vervulling van dit werk. Hij roept 
hen weg uit de omgeving van menselijke 
invloeden en hulpmiddelen en maakt dat 
ze behoefte voelen aan zijn hulp, dat ze 
uitsluitend op Hem vertrouwen, zodat Hij 
Zich aan hen kan openbaren. Wie staat 
klaar om bij Gods oproep lang gekoes-
terde plannen en familiebetrekkingen 
op te geven?’15Bespreek hedendaagse 
voorbeelden van mensen die je kent en 
die deze oproep hebben opgevolgd.  
 
Samenvatting: God riep Abraham om 
een speciale relatie aan te gaan met 
Hem. Die relatie zou het heilsplan aan de 
wereld openbaren.

15 Ellen White, Patriarchen en profeten, pp. 96-97. 

Verdere studie
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Genesis 17:1-8
IJsbrekervraag
Als een geliefde tegen je zegt: ‘Ik zal je altijd trouw blijven,’ hoe zeker is het dan dat dit 
ook zal gebeuren?

Ik verken
Genesis beschrijft een aantal ontmoetingen tussen God en Abraham: Genesis 12, 15, 
17, 18 en 22. In die ontmoetingen komen God en Abraham steeds dichter bij elkaar. Er 
vindt altijd een dialoog plaats tussen God en Abraham. In Genesis 12 spreekt alleen God 
tegen Abraham. In Genesis 15 reageert Abraham met twijfel en merk je dat hij over Gods 
woorden heeft nagedacht. In Genesis 17 krijgt Abraham een nieuwe naam. In Genesis 18 
betrekt God Abraham bij Sodom en Gomorra. In Genesis 22 vraagt God hem zijn zoon 
te offeren. Dat is het moment van uiterste overgave van Abraham aan God. Nu is zijn 
vertrouwen volledig. Genesis 17 lijkt een soort kantelmoment te zijn in de relatie tussen 
God en Abraham. Hij krijgt een nieuwe naam en zo ook een nieuwe identiteit. Het uiterlijke 
kenmerk daarvan is de besnijdenis.

Ik bestudeer
In deze tekst staan een paar kernachtige begrippen. Allereerst het begrip ‘verbond’. 
Dat komt 26 keer voor in Genesis, waarvan zeven keer tussen God en Noach (Genesis 
6 en 9) en 13 keer tussen God en Abraham. In Genesis 9:16 en 17:7,13, en 19 wordt het 
voorafgegaan door het woord ‘eeuwig’. God benadrukt voortdurend dat zijn afspraak voor 
een lange periode is. ‘Eeuwig’ betekent dat er geen beter verbond is. De inhoud daarvan 
staat in Genesis 17:1: ‘Wandel voor mijn aangezicht’ en ‘leid een onberispelijk leven’. Het 
Hebreeuwse woord voor wandelen is ‘halach’. Daarvan is het begrip ‘halacha’ afgeleid: 
het geheel van alle goddelijke en rabbijnse wetgeving. Het woord ‘tamim’ wordt vaak 
vertaald met onberispelijk, maar een betere vertaling zou zijn: ‘gaaf, een mens uit één stuk’. 

 �Wat belooft God nog meer aan Abraham?
 �Wat betekent zijn nieuwe naam? Waarom is dat hier zo belangrijk?
 �Een kantelpunt is een moment waarop iets duidelijk wordt, of waarop je iets hebt 
bereikt, zoals het halen van een examen of beginnen met een nieuwe baan. Waarom 
zijn die nieuwe naam en de besnijdenis een kantelpunt? 
 �Waarom spreekt God juist nu over een ‘eeuwig’ verbond? Welke reden heeft God daarvoor? 
 �Wat betekent het dat Abraham voor Gods aangezicht moet wandelen? Waarom zegt 
God dat? 
 �Wat heeft ‘gaaf, uit één stuk’ te maken met het wandelen voor Gods aangezicht? 

Hebreeën 11:8
Wat heeft Abraham in geloof 
gedaan?

Een eeuwig verbond



       Ik bid …
Goede God, dank U wel voor uw leiding in mijn leven. Wilt U mij helpen 
kantelmomenten te zien en ze te waarderen. Help mij te wandelen voor 
uw aangezicht. Geef dat mijn leven een bemoediging is voor anderen 
om mij heen. 
Amen.
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Ik pas toe
De ervaring van Abraham en die van ons ligt misschien dichter bij elkaar dan we denken. 
Ook wij hebben een belofte van Jezus: ‘Ik kom terug om jullie te halen’. 

 �Hoe kun je vertrouwen levend houden als het lang duurt? 
 �Hoe bleef het vertrouwen van Abraham levend? Zou dit kantelmoment in het leven van 
Abraham erbij geholpen hebben te blijven vertrouwen: dat wil zeggen het ontvangen 
van een nieuwe naam en de besnijdenis?
 �Welke kantelmomenten heb jij in je geloof meegemaakt? Waarom was dat een kantel-
moment? Wat was er sinds die tijd anders?
 �Kun je kantelmomenten in je geloof actief tot stand brengen? Hoe werkt dat? 
 �Abraham was niet bang om op weg te gaan. Hij leerde veel maar maakte ook veel fouten. 
Toch heeft dat zijn vertrouwen in God niet geschaad. 
 �Waarom niet, denk je?
 � In welk opzicht lijkt de belofte van het koninkrijk van God op de belofte van God aan 
Abraham? Wat kunnen wij daarvan leren?
 �Hoeveel doorzettingsvermogen heb jij in je geloof? In hoeverre heeft dat te maken 
met je ervaringen met God? 
 �Wat zou je nodig hebben om je geloof sterker te maken? Waarom?
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Opdracht van de vorige week 
Lijk jij qua eerlijkheid op Noach?

Lees samen 
Genesis 17:1-8

IJsbrekervraag
Als je zelf je naam zou mogen kiezen, welke naam zou dat dan zijn?

Inspiratie
‘De Heer zei tegen Abram: “Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal 
je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat 
ze een groot volk worden. … Jij zult ook anderen gelukkig maken.”’1

Behandel de tekst
Na de zondvloed begint God met Noach en zijn gezin opnieuw. God toont genade 
en geeft de mensheid de kans op een doorstart. Ondanks de zondvloed is het kwaad 
echter niet uit de wereld. Mensen blijven foute keuzes maken, denk maar aan de 
torenbouw van Babel (Genesis 11). De mensen bleven bij elkaar op één plek en 
bouwden een ommuurde stad met daarin een toren die tot de hemel zou moeten 
reiken. Men wilde naam maken. Die hoogmoed kwam echter voor de val. Daarna 
koos God Abram uit wie een volk zou voortkomen dat Hem trouw zou zijn en met 
wie Hij een verbondsrelatie zou aangaan. Dat volk zou God bekendmaken en van 
Hem getuigen door zijn grote daden van liefde en redding bekend te maken aan 
de wereld. De Here God kan de wereld niet zomaar aan haar lot overlaten. God is 
altijd uit op redding en op een relatie die bestaat uit trouw en geloofsvertrouwen.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Aan wie verscheen God en hoe oud was hij? (vers 1) Hoe noemt God zichzelf? 
Wat betekent dat voor jou?
 �Wat vraagt God van die persoon? Zou jij aan die vraag kunnen voldoen?
 �Wat belooft God hem? (vers 2 + 4) Hoe reageert die persoon? Hoe zou jij deze 
ontmoeting beschrijven?
 �Wat betekent Abram en wat Abraham? (vers 5 + zoek op).
 �Wat belooft God Abraham nog meer en voor wie geldt deze belofte ook? (vers 6-7)
 �Het verbond van God houdt een aantal concrete toezeggingen in. Welke? (vers 
6 + 8; vgl. Genesis 12:1-2)

Opdracht
Wat is het verschil en de overeenkomst tussen Gods verbond 
met ons en een contract dat wij mensen onderling afsluiten?

1 Genesis 12:1-2, BGT.
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LEZEN: 
Genesis 11:4; 12:2; 15:1-3; Jesaja 25:8; 1 Korintiërs 2:9; 1 Petrus 2:9; Openbaring 22:1-5 
 
KERNTEKST: 
‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 
Matteüs 28:20

Kinderen van de belofte 
Een vader en zijn tienjarige dochter brachten hun vakantie door aan de kust. Op een dag 
gingen ze zwemmen in zee en hoewel ze beiden goede zwemmers waren, raakten ze op 
enige afstand van de kust uit elkaar. De vader realiseerde zich dat ze door het getij naar 
zee werden gedreven. Hij riep zijn dochter toe: ‘Maria, ik ga terug naar de kust om hulp 
te halen. Als je moe wordt, ga dan op je rug zwemmen. Zo kun je de hele dag drijven. Ik 
kom terug.’ 

‘Het duurde niet lang of veel mensen waren op zoek en boten gingen heen en weer over 
het water terwijl ze op zoek waren naar een klein meisje. Honderden mensen aan de kust 
hadden het nieuws gehoord en wachtten gespannen af. Het duurde vier uur voordat ze 
haar vonden, ver van het land, maar ze dreef kalm op haar rug en was helemaal niet bang. 
De reddingswerkers werden onder luid gejuich en met tranen van vreugde en opluchting 
begroet toen ze terugkwamen met hun kostbare last. Het kind nam het allemaal erg rustig 
op. Ze leek te denken dat de mensen allemaal maar vreemd deden. Ze zei: “Mijn vader zei 
dat ik de hele dag op mijn rug kon drijven en dat hij me zou komen halen, dus ik zwom 
en zweefde, omdat ik wist dat hij zou komen”.’1 
 
De studie in één oogopslag: Waarom noemde de Heer zichzelf het schild 
van Abraham? Hoe moesten ‘alle volken op aarde’ door Abraham worden 
gezegend? Wat is de grootste van alle verbondsbeloften? 
 

1 H. M. S. Richards, ‘When Jesus Comes Back’, Voice of Prophecy News, maart 
1949, p. 5
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Lees Genesis 15:1-3. Denk aan de context van deze tekst. Waarom zou het eerste wat 
de Heer tegen Abram zegt, ‘Wees niet bang’ zijn? Waarvoor zou Abram bang moeten 
zijn? Wat betekent het dat God zich iemands schild noemt?  

Wat hier vooral interessant is, is dat de Heer tegen Abram zegt: ‘Ikzelf zal jou als een schild 
beschermen’. Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord toont de persoonlijke aard 
van de relatie aan. God gaat één-op-één met hem om, zoals Hij dat met ons allemaal zal 
doen. De beschrijving van God als een ‘schild’ komt hier voor het eerst voor in de Bijbel. 
Het is ook de enige keer dat God die gebruikt om zichzelf te openbaren. Dat gaat zelfs op 
als andere bijbelschrijvers de term gebruiken om over God te spreken.2 
 
‘Christus heeft niet alleen maar een oppervlakkige interesse in ons. Zijn interesse is 
sterker dan die van een moeder voor haar kind. ... Onze Heiland heeft ons gekocht door 
te lijden als mens en door verdriet, belediging, verwijten, bespotting, afwijzing en de 
dood te ondergaan. Hij waakt over u, bevend kind van God. Hij zorgt voor je veiligheid 
door je onder zijn bescherming te stellen. ... Onze zwakheid door onze menselijke natuur 
zal onze toegang tot de hemelse Vader niet in de weg staan, want Hij [Christus] stierf om 
voor ons te pleiten.’3 
 
Als je op uiterlijkheden afging, was Rolando een trouwe volgeling van de Heer geweest. 
Dan sterft hij plotseling, geheel onverwacht. Wat is er met God gebeurd als zijn schild? 
Of moeten we het idee van God als ons schild op een andere manier begrijpen? Leg uit. 
Waarvoor belooft God ons altijd te beschermen?4 

2 Deuteronomium 33:29; Psalm 18:30; 84:11; 144:2
3 Ellen White, Sons and Daughters of God, p. 77
4 1 Korintiërs 10:13

ZONDAG 25 APRIL | BIJBELLES  

Genesis 15:1-3
Welke geruststelling krijgt Abram 
van God?

Jouw schild
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Lees Genesis 12:3; 18:18; 22:18; 28:14; Galaten 3:29. Welke zegen wordt Abraham beloofd? 
Wat is de grootste zegen die de mens ooit heeft ontvangen? Voor wie geldt die belofte?

 
 
De Heer zei meer dan eens tegen Abraham dat in zijn zaad, zijn nageslacht, alle volken 
van de aarde zouden worden gezegend. Deze prachtige verbondsbelofte wordt een 
aantal keren herhaald. Van alle beloften is dit de belangrijkste, die het langste duurt en 
het is ook de belofte die alle andere de moeite waard maakt. In zekere zin was dit een 
belofte van de opkomst van de Joodse natie, door wie de Heer ‘alle volken op aarde’ wilde 
onderwijzen over de ware God en zijn heilsplan. Toch gaat deze belofte alleen volledig 
in vervulling in Jezus Christus, die een nakomeling was van Abraham. Hij was degene die 
aan het kruis zou betalen voor de zonden van ‘alle volken op aarde’. 
 
Sta nog eens stil bij de verbondsbelofte die na de zondvloed werd gegeven en waarin 
de Heer beloofde de wereld niet opnieuw met water te vernietigen. Dit zou uiteindelijk 
weinig betekenen zonder de belofte van verlossing in Jezus. Zonder de belofte van eeuwig 
leven in Christus hebben alle beloften van God weinig waarde. 

De verbondsbelofte van de Heiland, de redder van deze wereld, is zondermeer de grootste 
van al Gods beloften. De Verlosser zelf wordt het middel waardoor aan de verplichtingen 
van de afspraken in het verbond wordt voldaan. Het is ook de manier waarop aan alle 
andere beloften wordt voldaan. Iedereen, of ze nu Jood zijn of heiden, worden één met 
Hem. Zij worden beschouwd als Abrahams ware gezin en zij zijn de erfgenamen van de 
belofte.5 Dat wil zeggen dat zij de belofte ontvangen van eeuwig leven in een zondeloze 
omgeving waar kwaad, pijn en lijden nooit meer zullen ontstaan. Er is geen betere belofte 
te bedenken dan die! 
 
Waarom heeft die belofte van eeuwig leven in een wereld zonder zonde en lijden zo’n 
aantrekkingskracht op ons? Verlangen we daar soms naar omdat we oorspronkelijk voor 
dat doel zijn gemaakt en dat we, door daarnaar te verlangen, verlangen naar iets dat 
gewoon bij onze natuur hoort? 

 

5 Galaten 3: 8-9,27–29

De belofte van de Messias (1)

Genesis 12:3; 18:18; 22:18; 28:14; 
Galaten 3:29 — Welke zegen wordt 

aan Abraham beloofd?
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‘Om van echt geluk te genieten, moeten we naar een heel ver land reizen, en zelfs buiten 
onszelf treden.’6  
 
Lees 1 Tessalonicenzen 4:16-18; Openbaring 3:12. Kijk in het licht van de Bijbelteksten 
naar dat bovenstaande citaat uit de 17e eeuw. Ben je het er mee eens of oneens? 

 
Augustinus schreef het volgende over de toestand van de mens: ‘Dit leven van ons, als 
je een leven dat zo vol is met kwalen wel een leven kunt noemen, getuigt van het begin 
af aan dat dit geslacht van sterfelijke mensen veroordeeld was. Denk in de eerste plaats 
aan die diepe afgrond van onwetendheid waaruit elke dwaling voortkomt. Die overspoelt 
de zonen van Adam in een poel van duisternis. Niemand kan daaruit ontsnappen zonder 
daarvoor de tol van zwoegen, tranen en angsten te betalen. Denk dan aan onze liefde voor 
al die dingen die zo ijdel en giftig blijken te zijn en die zoveel hartzeer, problemen, verdriet 
en angsten veroorzaken. Dit zijn zulke dwaze vreugden: onenigheid, strijd en oorlogen. Ze 
brengen bedrog, diefstal en roof voort. Ze brengen verraad en trots, afgunst en ambitie, 
moord en doodslag, wreedheid en woestheid, wetteloosheid en lust voort. Het zijn de 
schaamteloze hartstochten van het onreine: hoererij en overspel, incest en onnatuurlijke 
zonden, verkrachting en talloze andere onreinheden, te akelig om te noemen. Het zijn 
zonden tegen de godsdienst: heiligschennis en ketterij, godslastering en eedbreuk. 
Onrecht naar onze buren, laster en bedrog, leugens en valse getuigenis, geweld tegen 
personen en eigendommen. Onrechtvaardige rechtspraak en talloze andere ellende en 
kwalen. Zij vervullen de wereld, maar ontsnappen toch aan de aandacht.’7 
 
Dit citaat kun je zo toepassen op de meeste hedendaagse steden. Hij schreef het meer dan 
vijftienhonderd jaar geleden. Er is weinig veranderd. Daarom wil de mens ontsnappen. 
Hoe moeilijk onze situatie nu ook is, toch is de toekomst rooskleurig, maar alleen door wat 
God voor ons heeft gedaan door het leven, de dood, de opstanding en de bediening van 
Jezus Christus als hogepriester. Hij is de uiteindelijke vervulling van de verbondsbelofte 
aan Abraham dat door zijn nakomeling alle volken van de aarde worden gezegend. 
 
Kijk naar het citaat van Augustinus. Beschrijf in je eigen woorden de trieste situatie in 
de wereld van vandaag. Zoek tegelijkertijd alle Bijbelteksten op die je kunt vinden over 
wat God ons in Jezus Christus heeft beloofd en sta stil bij die beloften.8

6 Citaat van Thomas Brown
7 Augustinus van Hippo, Stad van God, Gerald G. 

Walsh, S. J. trans. (New York: Doubleday & Co., 
1958), boek 22, hoofdstuk 22, p. 519

8 Jesaja 25: 8; 1 Korintiërs 2:9; Openbaring 22:2-5

De belofte van de Messias (2)
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1 Tessalonicenzen 4:16-18; 
Openbaring 3:12
Waar kunnen we elkaar mee 
troosten?
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God beloofde Abraham niet alleen dat in hem alle volken van de aarde zouden worden 
gezegend. De Heer zei dat Hij van hem een ‘groot en machtig volk’ zou maken.9 Dat was 
nogal een belofte aan een man die getrouwd is met een vrouw die de leeftijd voorbij is 
waarop zij kinderen kan krijgen. Toen Abraham geen nakomelingen had, laat staan een 
zoon, beloofde God hem beide. Toch ging deze belofte niet volledig in vervulling bij het 
leven van Abraham. Isaak en Jakob zagen het ook niet gebeuren. God herhaalde het aan 
Jakob en voegde er aan toe dat de belofte in vervulling zou gaan in Egypte.10 Ook Jakob 
heeft het niet echt zien gebeuren. Uiteindelijk werd die belofte natuurlijk toch vervuld. 
 
Lees Exodus 19:5-6; Jesaja 60:1-3; Deuteronomium 4:6-8. Waarom wilde de Heer een 
speciaal volk laten voortkomen uit Abrahams nakomelingen? Wilde de Heer een volk met 
een bepaalde etnische afkomst? Welke taken moest dit volk vervullen? 

 
 
 
 

 
Uit de Schrift blijkt duidelijk dat God van plan was om de volken van deze wereld naar 
zich toe te brengen door het getuigenis van Israël. Dat zou onder de zegen van God een 
gelukkig, gezond en heilig volk zijn. Zo’n volk zou de zegen laten zien die hoort bij het 
gehoorzaam zijn aan de wil van de Schepper. De menigten van de aarde zouden ertoe 
worden aangetrokken de ware God te aanbidden.11 Zo zou de aandacht van de mens 
worden gericht op Israël, hun God en op de Messias, die in hun midden zou verschijnen. 
Hij is de Redder van de wereld. ‘De Israëlieten moesten het gehele gebied dat God voor 
hen bestemd had innemen. De volken die geweigerd hadden de ware God te eren en te 
dienen, zouden hun land kwijtraken. Maar het was daarbij wel Gods bedoeling dat al deze 
volken naar God zouden worden getrokken doordat zijn karakter zichtbaar zou worden 
door Israël. De oproep van het evangelie moest aan de gehele wereld worden gegeven. 
Door middel van het offerstelsel zouden de volken leren over Christus en allen die hun 
heil van hem zouden verwachten, konden bij hem behoud vinden.’12  
 
Zie je parallellen tussen wat de Heer via Israël wilde doen en wat Hij via onze gemeente 
wil doen? Zo ja, wat zijn die parallellen?13 

9 Genesis 18:18; 12:2
10 Genesis 46:3
11 Jesaja 56:7
12 Ellen White, Verhalen om verder te vertellen, p. 240
13 1 Petrus 2:9

Een groot en machtig volk ... 

Exodus 19:5-6; Deuteronomium 
4:5-8; Jesaja 60:1-3

Welke taken gaf de Heer aan 
zijn volk?
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‘Ik zal je aanzien geven’ 

DONDERDAG 29 APRIL | BIJBELLES  

God belooft Abram aanzien te geven. Dat wil zeggen dat God hem beroemd zou maken.  

Lees Genesis 12:2; Romeinen 4:1-5; Jakobus 2:21-24. Waarom wil de Heer dat voor 
elke zondaar doen, of hij/zij gehoorzaam is of niet? Wie verdient er aanzien? Schonk God 
aanzien aan Abram voor persoonlijk voordeel, of stond het voor iets anders? 

 
  
 

 
Lees Genesis 11:4; 12:1-2. Wat is het grote verschil tussen deze twee? Op welke manieren 
vertegenwoordigt de ene ‘redding door werken’ en de andere ‘redding door geloof’? 

  

Het verlossingsplan berust alleen op het werk van Christus voor ons. Toch zijn wij er als 
ontvangers van Gods genade ook bij betrokken. We spelen er ook een rol in. Hier komt 
onze vrije wil naar voren. Het drama dat zich door alle eeuwen heen afspeelt, de strijd 
tussen Christus en zijn tegenstander, speelt zich nog steeds af in ons en door ons. De 
mens en de engelen kijken toe wat er met ons gebeurt in dat conflict.14 Wie we zijn, wat 
we zeggen en wat we doen, heeft een belang dat ver uitgaat boven onze eigen directe 
omgeving. Het heeft gevolgen die in zekere zin door het hele universum heen kunnen 
weerklinken. Door onze woorden, onze daden en door onze houding, kunnen we de 
Heer, die zoveel voor ons heeft gedaan, verheerlijken of kunnen we Hem en zijn naam 
te schande maken. Toen de Heer tegen Abraham zei dat Hij hem aanzien zou geven, had 
Hij het zeker niet over een wijze zoals de wereld spreekt over iemand met aanzien. Wat 
iemand aanzien geeft in de ogen van God, dat is zijn karakter, geloof, gehoorzaamheid, 
nederigheid en liefde voor anderen. Dat zijn eigenschappen die in de wereld vaak wel 
worden gerespecteerd, maar dat zijn meestal niet de factoren die de wereld beschouwt 
als zaken die iemand aanzien geven. 
 
Kijk eens naar enkele van de mannen en vrouwen die tegenwoordig ‘aanzien’ hebben in 
de wereld, of het nu acteurs, politici, artiesten, de rijken, of wie dan ook zijn. Wat heeft 
deze mensen zo’n aanzien gegeven? Vergelijk dat eens met de grootsheid van Abraham. 
Wat zegt dat ons over hoe verdorven het concept van grootheid in de wereld is? Hoeveel 
van die wereldse houding heeft ook invloed op onze kijk op grootheid?

14 1 Korintiërs 4:9

Genesis 12:2; Romeinen 4:1-5; 
Jakobus 2:21-24 — Waardoor werd 
Abraham Gods vriend genoemd?



Verdere studie

Gespreksvragen
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Genesis 11:4; 12:1-2
Wat is het verschil?

Om verder over na te denken: lees Ellen White, ‘Abraham in Kanaän’, pp. 105-117 en ‘Zijn 
geloof beproefd’, pp. 118-127, in Patriarchen en profeten. 
 
‘Het was geen gemakkelijke toets voor Abraham, geen gering offer dat van hem geëist werd. ... 
Maar hij aarzelde niet om gehoor te geven aan de oproep. Hij stelde geen vragen wat betreft 
het land der belofte. ... God had gesproken, en zijn dienstknecht moest gehoorzamen; de 
gelukkigste plek op aarde was voor hem de plaats waar God wenste dat hij zou wonen.’15

Toen Abram Kanaän binnenkwam, verscheen de Heer aan hem en Hij maakte hem duidelijk 
dat hij zou verblijven in het land dat aan zijn nakomelingen zou worden gegeven. God 
herhaalde deze belofte verschillende keren.16 Zo’n vierhonderd jaar later kondigde de Heer 
aan Mozes aan dat Hij Israël uit Egypte zou leiden naar een land dat stroomt van melk en 
honing. Dat was de vervulling van de belofte.17 God herhaalde de belofte aan Jozua en in 
Davids tijd ging die grotendeels, maar nog steeds niet helemaal, in vervulling.18 

In Hebreeën 11:9,10,13-16 wordt duidelijk dat Abraham en de andere getrouwe aartsvaders 
Kanaän zagen als een symbool of een voorafschaduwing van het uiteindelijke tehuis van Gods 
verloste volk. In de zondige situatie waarin wij leven is een permanent thuis niet mogelijk. Het 
leven is vluchtig, zoals ‘damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt’.19 Wij moeten als 
de geestelijke afstammelingen van Abraham ook beseffen: ‘Onze stad is immers niet blijvend, 
wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.’20 De zekerheid van het toekomstige 
leven met Christus zorgt dat we in balans blijven in deze wereld van verandering en verval. 

15 Ellen White, Patriarchen en profeten, p. 96
16 Genesis 12:7; 13:14-15,17; 15:13,16, 8; 17:8; 28:13,15; 35:12 
17 Genesis 15:13,16; Exodus 3:8,17; 6:8
18 Jozua 1:3; Genesis 15:18-21; 2 Samuel 8:1-14; 1 

Koningen 4:21; 1 Kronieken 19:1-19
19 Jakobus 4:14
20 Hebreeën 13:14

 �Welk effect moet Gods belofte van 
een nieuwe aarde hebben op onze 
persoonlijke christelijke ervaring?21 

 � ‘Ware grootheid moet voortvloeien 
uit het naleven van Gods geboden 
en samenwerking met zijn goddelijke 
doel.’22 Wat betekent dit citaat?  

21 Matteüs 5:5; 2 Korintiërs 4:17-18; Openba-
ring 21: 9-10; 22:17

22 SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 293

Samenvatting: Beloftes! Die zijn 
kostbaar voor de gelovige! Zullen ze 
worden vervuld? Het geloof geeft als 
antwoord: ja.

Verdere studie
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Genesis 15:1-6
IJsbrekervraag
Wat heb je nodig om iemand te kunnen vertrouwen op zijn of haar woord?

Ik verken
Abram hoort in een visioen de HEER tot hem zeggen, dat hij niet bang hoeft te zijn, want 
de HEER zal hem beschermen en een vorstelijk loon geven (15:1). Bovendien zal Hij hem 
zegenen met een eigen kind en talloze nakomelingen (15:4-5, vgl. Genesis 12:2; 13:15-16, 
17:2-5). De relatie tussen Abram en de HEER ontwikkelt zich meer en meer (vgl. Genesis 
12:1,4-5,7-8; 13:14-18; 14:18-20). Dat loopt uit op deze woorden in Genesis 15:6: ‘Abram 
vertrouwde op de HEER’. Dat Hij hem een groot nageslacht zal geven, maakt deel uit van 
het verbond dat de HEER met Abraham sluit. Dat geldt ook voor de belofte van het land 
(Genesis 15:18-21). 

Ik bestudeer
De bewoordingen ‘Het woord van de HEER kwam tot’ (Genesis 15:1,4) vormen in het 
Oude Testament gewoonlijk de inleiding tot een openbaring aan een profeet (1 Samuel 
15:10 en Hosea 1:1).

 �Was Abram ook een profeet? Vgl. Genesis 20:7.
Abram was een vreemdeling in een vreemd land.

 �Zijn daarmee de woorden ‘Wees niet bang, Abram’ (Genesis 15:1) te verklaren, of is er 
in Genesis 15:1-6 nog een reden voor zijn angst te vinden?

Abram wilde zich niet rijk laten maken door de koning van Sodom (Genesis 14:21-23). 
 �Wat voor vorstelijk loon (vgl. Genesis 15:1) kreeg hij wel?

Het is opmerkelijk dat de HEER Abram vier keer veel nakomelingen belooft (Genesis 12:2; 
13:16; 15:5; 17:2-6) en een groot gebied waar zijn nakomelingen zullen wonen (Genesis 
12:7; 13:14-17;15:18-21; 17:8).

 �Waarom heeft Abram deze beloftes zo vaak gekregen? 
In een verbond dat God met mensen sluit, is Hij de initiatiefnemer, maar verwacht Hij wel 
degelijk ook iets van zijn verbondspartners. Een voorbeeld daarvan staat in Genesis 17:1, 
een vers dat in de verdiepingsles van 10 april j.l. ter sprake kwam.

 �Wat diende Abram te doen om te zorgen voor de vervulling van wat hem in Genesis 
15:1-6 werd beloofd?

In Genesis 12 was Abram 75 jaar (Genesis 12:4), in Genesis 15 zal hij ongeveer 85 zijn geweest 
(vgl. Genesis 16:16). In al die tijd had hij nog geen enkele nakomeling gekregen. Het feit 
dat Abram lange tijd kinderloos was, moet als een zware last op hem hebben gedrukt, 
vooral ook omdat vruchtbaarheid in die tijd algemeen werd beschouwd als een zegen 
van God (vgl. Genesis 1:28; 9:1; 26:24; 35:11). Uit Isaak is uiteindelijk toch een groot volk 
voortgekomen en Salomo heerste vanaf de Eufraat tot de grens met Egypte (1 Koningen 
5:1), wat overeenkomt met Genesis 15:18.

1 Petrus 2:9
Waartoe heeft God ook mij 
geroepen?

Kinderen van de belofte



‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’
En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen

Genesis 15:5

       Ik bid …
Heer, leer mij meer en meer te vertrouwen op uw Woord. Laat mij 
zien wat mijn bijdrage kan zijn aan de vervulling van beloftes die nog 
geen werkelijkheid zijn geworden. Dank U, dat ook ik in zekere zin 
een nakomeling van Abram mag zijn, omdat U uzelf ook aan mij hebt 
geopenbaard. 
Amen.
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Ik pas toe
Als wij aan iets nieuws beginnen, komen wij ook in een voor ons vreemde situatie terecht.

 �Wat doe jij in zo’n geval en zie je hierbij een overeenkomst of verschil met hoe Abram 
met een dergelijke situatie omging?
 �Wat doe jij om ervoor te zorgen dat anderen jou kunnen vertrouwen?

Als God dingen belooft, betrekt Hij daar vaak mensen bij om ervoor te zorgen dat werke-
lijkheid wordt wat Hij heeft beloofd. Het gaat dan om zogeheten voorwaardelijke beloftes.

 �Hoe kunnen we de vervulling van beloftes van God tegenwerken of zelfs onmogelijk 
maken?
 �Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat dergelijke beloftes werkelijkheid worden? 

God is te vertrouwen op zijn Woord. Dat weten wij ook omdat bepaalde profetieën zijn 
uitgekomen. God, de HEER, doet niets ‘zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn 
dienaren, de profeten’ (Amos 3:7). Abram was één van hen.



Opdracht van de vorige week 
Wat is het verschil en de overeenkomst tussen Gods verbond met ons en een 
contract dat wij mensen onderling afsluiten?

Lees samen 
Genesis 15:1-6

IJsbrekervraag
Hoe stel je iemand gerust dat hij/zij je op je woord kan vertrouwen?

Inspiratie
‘Ook Abraham had een groot geloof. God beloofde hem een nieuw land, en gaf 
hem de opdracht om daarheen te gaan. Abraham gehoorzaamde. Hij ging weg uit 
zijn land, zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen.’1

Behandel de tekst
Toen Abram door God werd geroepen om Hem te volgen, had hij geen enkel idee 
waarheen God hem zou leiden. Zomaar wegtrekken uit het land waar je bent 
geboren en huis en haard achter je laten, vraagt nogal veel van je. Daar heb je een 
groot geloof voor nodig. Abram gaf gehoor aan die oproep van God. Hij vertrouwde 
Hem op zijn woord. Op vijfenzeventig-jarige leeftijd ging hij op pad. In de periode 
die daarop volgde vertelde God Abraham meerdere keren dat Hij alle volken op 
aarde zou zegenen omwille van hem. En uit Abrahams nageslacht zou iemand 
komen die deze belofte in vervulling zou brengen. Deze belofte die alle andere 
beloften overstijgt, vond zijn vervulling in de komst van Messias Jezus. Hij was een 
nakomeling van Abraham. Hij was degene die de mensheid zou redden van de 
ondergang door zijn eigen leven te geven om het onze te redden.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Hoe verscheen God aan Abram? (vers 1) En wat belooft God aan Abram?
 �Ervaar jij Gods bescherming in je leven? Licht je antwoord toe.
 �Hoe reageert Abram op Gods belofte? (vers 2) Wat vind je daarvan?
 �Wie acht Abram daarvoor verantwoordelijk? (vers 3)
 �Wat is Gods reactie? (vers 4-5) 
 �Wat doet deze reactie van God met Abram en wat is daarvan het gevolg? (vers 6)

Opdracht
Messias Jezus als nakomeling van Abraham. In welke zin ben 
jij een ‘kind van de belofte’?
 

1 Hebreeën 11:8, BGT.
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Kinderen van de belofte 
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LEZEN: Ezechiël 16:8; Deuteronomium 28:1,15; Jeremia 11:8; Genesis 6:5;  
Johannes 10:27-28; Galaten 3:26-29; Romeinen 4:16-17  

KERNTEKST: ‘U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters,  
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonder-
baarlijke licht.’ 1 Petrus 2:9

Abrahams nakomelingen 
In een klein stadje hield op een dag om kwart voor negen de klok in de etalage van de 
juwelier ermee op. Veel van de burgers waren afhankelijk van deze klok om te weten 
hoe laat het was. Op deze specifieke ochtend keken zakenmannen en -vrouwen door 
het raam en zagen dat het pas kwart over negen was. Kinderen die op weg waren naar 
school waren verrast toen ze ontdekten dat ze genoeg tijd hadden om nog wat rond te 
hangen. Veel mensen kwamen die ochtend te laat omdat een kleine klok in de etalage 
van de juwelier ermee was opgehouden.’1  

Dat geeft precies het falen weer van het oude Israël. De Heer plaatste Israël ‘midden tussen 
andere landen’.2 Zij woonden strategisch in het gebied dat drie continenten met elkaar 
verbindt: Afrika, Europa en Azië. Ze waren geroepen de spirituele ‘klok’ van de wereld 
te zijn. Israël stond echter in zekere zin stil net als de klok in de etalage van de juwelier. 
Toch was het geen totale mislukking. God heeft net als vandaag een overblijfsel dat Hem 
trouw is. De studie van deze week richt onze aandacht op de identiteit en de rol van Gods 
ware Israël in elk tijdperk, met in begrip van het onze. 
 
De studie in één oogopslag: Welke verbondsbeloften deed de Heer aan Israël? Welke 
voorwaarden hoorden daarbij? Hoe goed hield het volk zich aan die beloften? 
Wat gebeurde er toen ze ongehoorzaam waren? 

1 C. L. Paddock, God’s Minutes (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 
1965), p. 244, aangepast.

2 Ezechiël 5:5
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‘Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen 
om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.’3  
 
Er is geen twijfel mogelijk: de Heer had het Hebreeuwse volk speciaal gekozen om zijn 
vertegenwoordigers op aarde te zijn. Het woord dat met ‘kostbaar bezit’ is vertaald, 
segulla, kan inderdaad ‘gewaardeerd bezit’ of ‘bijzondere schat’ betekenen. Het is van 
groot belang ook te onthouden dat deze keuze geheel en al een daad van God was, een 
uitdrukking van zijn genade. De mensen droegen niets bij waardoor zij deze genade 
verdienden. Dat kon niet, want genade is iets dat je niet verdient. 
 
Lees Ezechiël 16:8. Welke verklaring voor de keuze van de Heer voor Israël staat hier? 

 
 
‘Waarom werd Israël door de Heer gekozen? Dat was ondoorgrondelijk. Israël was maar 
een groepje mensen zonder een geweldige cultuur of prestige. Het bezat geen bijzondere 
eigen kwaliteiten die een dergelijke keuze rechtvaardigden. De verkiezing was een daad 
van God en Hem alleen. ... Het motief voor die keuze lag in het mysterie van goddelijke 
liefde. Het is een feit dat God Israël liefhad en haar koos en zo zijn belofte nakomt aan de 
vaderen. ... Israël was gekozen vanwege de liefde van de Heer voor haar. Ze was bevrijd van 
de slavernij in Egypte doordat de Heer zijn macht toonde. Israël dient deze indringende 
feiten te begrijpen en te beseffen dat het echt een heilig en een bijzonder volk was. Elke 
neiging om een dergelijke nobele status op te geven, was buitengewoon verwerpelijk.’4

 
Volgens het goddelijke plan was Israël zowel een koninklijk als een priesterlijk geslacht. 
Zij zouden in deze boze wereld morele en spirituele koningen moeten zijn en dat laten 
ze zien door het rijk van de zonde te overwinnen.5 Als priesters moesten ze tot de Heer 
naderen in gebed, lofprijzing en offers. Als tussenpersonen tussen God en de heidenen 
moesten ze zich inzetten als leraren, predikers en profeten, en moesten ze een voorbeeld 
zijn van heilig leven. Dan waren zij hemelse vertegenwoordigers van ware religie. 
 
Kijk naar deze zin: ‘anders dan alle andere volken op aarde’. Wat betekent dit, aangezien 
de hele Bijbel de deugd van nederigheid en het gevaar van trots leert? Hoe moesten 
ze ‘anders zijn’ dan alle mensen? Hoe passen we dat idee ook op ons toe als gemeente?

3 Deuteronomium 7:6
4 J. A. Thompson, Deuteronomy (London: Inter- 

Varsity Press, 1974), blz. 130, 131.
5 Openbaring 20:6

‘Zijn kostbaar bezit’  

ZONDAG 2 MEI | BIJBELLES  

Deuteronomium 7:6; Ezechiël 16:8
Waar werd het volk voor gekozen?
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Gods belofte van een land dat Hij aan Israël zou geven, gaf Hij eerst aan Abraham en Hij 
herhaalde dat daarna aan Isaak en Jacob. De woorden van Jozef op zijn sterfbed zijn ook 
een herhaling van deze belofte.6 God vertelde Abraham echter dat er ‘vierhonderd jaar’ 
zou verstrijken voordat zijn nakomelingen het land in bezit zouden nemen.7 De vervulling 
van die belofte begon in de dagen van Mozes en Jozua. Mozes herhaalde het goddelijke 
gebod: ‘Heel dat gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in bezit.‘8 
 
Lees Deuteronomium 28:1,15. Wat houden deze woorden in? Ze kregen het land als 
onderdeel van het verbond. Dat houdt verplichtingen in. Welke verplichtingen had Israël? 

 
Het eerste deel van Deuteronomium 28 schetst de zegeningen die Israël zou ontvangen 
als ze Gods wil volgden. Het andere deel van het hoofdstuk gaat over de vervloekingen die 
hen zouden treffen als ze dat niet deden. Deze werden ‘grotendeels, maar niet helemaal 
veroorzaakt, door de zonde de ruimte te geven haar eigen slechte resultaten te laten 
zien. ...”Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood”. ‘9 Als je water zijn 
gang laat gaan, dan zal het niet eerder stoppen met stromen totdat het laagste punt is 
bereikt. Een klok, die je aan zichzelf overlaat, stopt pas als hij vanzelf is afgelopen. Het is 
als een boom die, om te groeien, niet anders kan doen dan die vruchten voort te brengen 
die daarbij passen. Zo zoekt de zonde naar haar diepste punt, volgt ze haar weg, is het 
een vrucht die rijp wordt. Die wegen ‘leiden tot de dood’10.’11 De beloften aangaande het 
land waren niet onvoorwaardelijk, maar maakten deel uit van een verbond. Israël moest 
zich aan haar deel van de afspraak houden. Als zij dat niet doet, dan kunnen de beloften 
nietig worden verklaard. De Heer maakte meer dan eens duidelijk dat het land van hen 
zou worden afgenomen als ze ongehoorzaam waren. Dat zegt de Schrift ons.12 Het is 
moeilijk voor te stellen hoe de Heer het duidelijker had kunnen zeggen. 
 
Als christenen kijken we uit naar de vervulling van de belofte van een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Het verschil is dat we dat nooit meer zullen verliezen. Tegelijkertijd 
zijn er ook voorwaarden aan verbonden. Wat denk je daarvan in het verband van redding 
door geloof alleen? 

 

6 Genesis 35:12; 50:24
7 Genesis 15:13,16
8 Deuteronomium 1:8
9 Galaten 6:8
10 Romeinen 6:21
11 The Pulpit Commentary: Deuteronomy, HDM 

Spence en Joseph S. Exell, eds. (Peabody, MA: 
Hendrickson Publishers, 1890), vol. 3, p. 439

12 Leviticus 26:27-33

Overeenkomst 
wat betreft het land

Deuteronomium 28:1,15
Wat houden deze woorden in?
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De Heer zegt dat Hij ‘zijn bedreigingen heeft waargemaakt’.13 Daar heeft Hij het over 
iets slechts! Hoewel we geneigd zijn te denken dat het verbond ons alleen iets goeds 
aanbiedt, is er ook een keerzijde. Dit principe zagen we al bij Noach. God bood hem iets 
geweldigs aan: bescherming tegen vernietiging. Noach moest dan wel gehoorzamen 
om de zegeningen van Gods genade te ontvangen. Als hij dat niet deed, trad de andere 
bepaling van het verbond in werking. 
 
Lees Jeremia 11:8; Genesis 6:5. Wat is de overeenkomst? Wat zeggen deze verzen over 
hoe belangrijk het voor ons is onze gedachten onder controle te houden? 

 
 
De geschiedenis van het volk Israël laat telkens weer hetzelfde patroon zien van afval, 
gevolgd door goddelijke oordelen, bekering en een periode van gehoorzaamheid. Alleen 
onder David en Salomo, hadden ze de volledige controle over het beloofde gebied. Kijk 
naar deze teksten uit Jeremia over Israëls afval.’ De HEER sprak: “Als een man van zijn 
vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar 
dan terugnemen? Wordt er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met 
talloze minnaars overspel gepleegd, en je wilt toch weer bij me terugkomen?” – spreekt 
de HEER. … “zoals een vrouw die haar man bedriegt, zo heb jij mij bedrogen, volk van 
Israël!” – spreekt de HEER.’14 

Dit brengt iets naar voren wat al eerder aan de orde is geweest: het verbond dat God met ons 
wil sluiten, is meer dan een koude juridische overeenkomst tussen zakenmensen. Zij willen 
alleen een overeenkomst sluiten die voor henzelf het voordeligste is. De verbondsrelatie 
is een verbintenis die even serieus en heilig is als het huwelijk. Daarom gebruikt de Heer 
deze beeldspraak. De afval van Israël heeft zijn oorsprong niet in ongehoorzaamheid, 
maar in een verbroken persoonlijke relatie met de Heer. Dat zorgde voor een breuk die 
leidde tot ongehoorzaamheid en dat leverde uiteindelijk straf op. 
 
Waarom is het persoonlijke, relationele aspect zo belangrijk in het leven van de christen? 
Waarom zijn we dan zo vatbaar voor zonde en ongehoorzaamheid als onze relatie met 
God niet goed is? Wat zou je zeggen tegen iemand die vraagt: ‘Hoe kan ik een diepe, 
liefdevolle relatie met God ontwikkelen?’

13 Jeremia 11:8
14 Jeremia 3:1,20

Israël en het verbond 

DINSDAG 4 MEI | BIJBELLES  

Jeremia 11:8; Genesis 6:5
Wat is de overeenkomst?



06

BIJBELLES | WOENSDAG 5 MEI

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  65

Lees Jesaja 4:3; Micha 4:6-7; Sefanja 3:12-13. Welke hoop bieden deze teksten, ondanks 
de herhaalde cyclus van afval, goddelijke oordelen en bekering door Israël? 

 
 
 

 
Hoewel Gods plan voor het oude Israël door ongehoorzaamheid werd ontsierd, kwam er 
nooit helemaal een einde aan. Tussen het onkruid groeiden altijd wel een paar bloemen. 
Veel profeten uit het Oude Testament hebben het over dit trouwe overblijfsel, dat God 
voor zichzelf zou verzamelen als een lieflijk boeket bloemen.
 
Het doel van God om te zorgen voor een getrouw overblijfsel was hetzelfde als wat Hij 
had voor heel Israël: Hij wilde ze gebruiken als zijn door Hem aangewezen instrumenten 
om ‘mijn majesteit tegenover al deze volken te verkondigen’.15 Op deze manier zouden 
anderen zich bij de gelovigen voegen ‘om de HEER van de hemelse machten als koning 
te vereren’.16 Hoe slecht de situatie ook was, God heeft altijd een aantal trouwe mensen 
die, ondanks afvalligheid binnen de gelederen van Gods uitverkoren volk, hun roeping en 
verkiezing waar maakten.17 Wat de tekortkomingen van het volk als geheel ook waren, er 
waren er nog steeds die probeerden zich zo goed mogelijk aan hun deel van het verbond 
te houden.18 Ze ondergingen misschien wel hetzelfde leed als hun volk in zijn geheel, 
zoals verbanning uit het land, maar de laatste en ultieme verbondsbelofte zou de hunne 
zijn, namelijk die van het eeuwige leven. 
 
Lees Johannes 10:27-28. Wat zegt Jezus daar? Pas Zijn woorden en de beloften daarin 
toe op de situatie met betrekking tot afval in het oude Israël. Hoe helpen deze woorden 
het bestaan van een getrouw overblijfsel te verklaren? 

 
 
 

 
Een paar jaar geleden gaf een jonge vrouw haar geloof van christen zijn volledig op, 
vooral omdat ze ontmoedigd raakte door de zonde, afval en hypocrisie in haar plaatselijke 
gemeente. ‘Die mensen waren niet echt christenen’, zei ze en gebruikte dat als excuus 
om alles op te geven. Waarom is haar excuus zo zwak als je je antwoord baseert op het 
principe van ‘het overblijfsel? 

15 Jesaja 66:19
16 Zacharia 14:16
17 2 Petrus 1:10
18 1 Koningen 19:14-18

Het overblijfsel 

Jesaja 4:3; Micha 4:6-7; 
Sefanja 3:12-13

Welke hoop bieden deze teksten?
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Geestelijk Israël

DONDERDAG 6 MEI | BIJBELLES  

Wat de fouten en het falen van het oude Israël ook waren, de Heer was niet klaar met 
zijn plan om een getrouw volk te scheppen dat Hem zou dienen. In feite keek het Oude 
Testament uit naar een tijd waarin de Heer een geestelijk Israël zou scheppen. Een 
getrouw lichaam van gelovigen, dat bestond uit Joden en heidenen, dat het werk van de 
verkondiging van het evangelie aan iedereen zou voortzetten. Welkom in de vroege kerk! 
 
Lees Galaten 3:26-29. 
1.  Over welke belofte heeft Paulus het in vers 29? 
 
 
2.  Wat is het belangrijkste element dat iemand tot erfgenaam van deze beloften maakt?
 
 
3.  Waarom nam Paulus elk onderscheid op basis van geslacht, nationaliteit en sociale  
 status weg? 
 
 
4.  Wat betekent het om ‘één met Christus’ te zijn?
 
 

Lees Romeinen 4:16-17. Hoe helpen deze verzen ons te begrijpen wat Paulus zegt in 
Galaten 3:26-29? 

Als zoon van Abraham werd Christus in een bijzondere zin de erfgenaam van de ver-
bondsbeloften. Door de doop verwerven we verwantschap met Christus en door Hem 
krijgen we ook het recht om deel te hebben aan de beloften aan Abraham. Dus alles 
wat God Abraham beloofde, komt samen in Christus. Zo worden die beloften ook de 
onze en daarbij speelt nationaliteit, ras of geslacht, geen rol. We ontvangen het door 
genade, die God ons door geloof schenkt. ‘De gave aan Abraham en zijn zaad omvatte 
niet alleen het land Kanaän, maar de gehele aarde. De apostel zegt: ‘Want niet door de 
wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou 
zijn, maar door gerechtigheid des geloofs.’19 En de Bijbel leert duidelijk dat de beloften 
aan Abraham door Christus in vervulling zullen gaan. ... [Gelovigen worden] erfgenamen 
van ‘een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis’20 – als de aarde bevrijd 
is van de vloek der zonde.’21 Deze belofte gaat letterlijk in vervulling wanneer de heiligen 
voor eeuwig en altijd met Christus op de nieuwe aarde leven. 

19 Romeinen 4:13
20 1 Petrus 1:4 NBG
21  Ellen White, Patriarchen en profeten, p. 142.

Galaten 3:26-29; Romeinen 4:16-17
Wat betekent dit voor mij?



Verdere studie

Gespreksvragen
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Om verder over na te denken: Lees Ellen White, ‘De wijngaard des Heren’, pp. 9-13; ‘Hoop 
voor de heidenen’, pp. 226-232; en ‘Het Huis van Israël’, pp. 431-443, in Profeten en Koningen. 
 
‘God erkent geen onderscheid op grond van nationaliteit, ras of kaste. Hij is de Schepper 
van alle mensen. Allen zijn door deze schepping met elkaar verbonden, en allen zijn 
één door de verlossing. Christus is gekomen om elke scheidsmuur af te breken, om elke 
afdeling van de tempelvoorhof te openen, zodat iedere ziel vrije toegang kan hebben 
tot God. Zijn liefde is zo veelomvattend, zo diep, dat ze alles doordringt. Deze liefde heft 
mensen op uit satans invloed, die misleid zijn door zijn bedrog, en brengt hen binnen het 
bereik van Gods troon, de troon die omringd wordt door de boog der belofte. In Christus 
is geen jood of Griek, slaaf of vrije.’22 

In 1 Petrus 2:9-10 ontdekken we de vier titels die Petrus op de gemeente toepast. De 
meeste van deze titels zijn terug te vinden in teksten uit het Oude Testament die naar 
Israël verwijzen.23 Elk van deze titels benadrukt een bepaald aspect van de relatie van de 
gemeente met God. Denk bijvoorbeeld aan de titel ‘uitgekozen volk’. Dat benadrukt het 
feit dat God de gemeente heeft gekozen met een specifiek doel. 

22 Ellen White, Profeten en koningen, p. 227
23 Exodus 19:6; Jesaja 43:20

BIJBELLES | VRIJDAG 7 MEI
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Johannes 10:27-28

Wat zegt Jezus hier?

 � In het oude Israël brachten de priesters 
dierenoffers die vooruitwezen naar de 
Messias. Wat voor soort offers moeten 
gemeenteleden brengen, die deel zijn 
van een koninklijk priesterschap?24 

 �  God scheidde Israël af van de wereld 
zodat het een heilig volk kon zijn. Ze 
moesten de heilswaarheden met de 
wereld delen. Hetzelfde geldt voor de 
gemeente van vandaag. Hoe is het mo-
gelijk afgescheiden te zijn van de wereld 
en daaraan tegelijkertijd het evangelie 
te kunnen brengen? Hoe helpen Israëls 
ervaring en Jezus’ voorbeeld ons om 
deze vraag te beantwoorden? 

24 1 Petrus 2:5

 �  God behield altijd een overblijfsel van het 
oude Israël. Denk bijvoorbeeld aan Elia en 
het overblijfsel in zijn tijd.25 Waarom is het 
vaak gemakkelijker om trouw te zijn aan 
God te midden van wereldse mensen dan 
te midden van teruggevallen leden van 
iemands eigen kerkgezin?  
 
Samenvatting: Het ware Israël van God is 
zowel voor als na het kruis het Israël van 
geloof, van mensen die in een spirituele, 
verbondsrelatie met Hem leven. Zij fun-
geren als zijn vertegenwoordigers, die de 
wereld het evangelie van zijn reddende 
genade voorhouden.

25 1 Koningen 19; let vooral op vers 18

Verdere studie
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Galaten 3:26-29

IJsbrekervraag
Welke betekenis heeft het voor jou dat God zegt dat jij ‘zijn kind’ bent? Kun je een nog 
betere beschrijving bedenken die duidelijk maakt hoezeer God betrokken is bij de mens?

Ik verken
In zijn brief aan de Galaten draait Paulus niet om de hete brei heen: het gaat om het 
evangelie. Hij duldt geen enkele verdraaiing van die goede boodschap. Hij dringt erop aan 
dat de Galaten zich niet laten afbrengen van het evangelie door een andere boodschap, 
want dat is geen evangelie (Galaten 1:6). Het zijn niet de minsten die de verkondiging 
van het evangelie tegenwerken. Paulus spreekt Petrus aan op zijn hypocriete gedrag: 
eerst eet hij gewoon mee met de heidenen, maar als er dan wat mensen uit de kring 
van Jacobus komen, dan eet hij ineens weer apart. Dan wil hij niet meer omgaan met 
onbesnedenen (2:12).

Ik bestudeer
De teksten die we bestuderen, vormen de kern van zijn betoog. Hij weerlegt hier dat het 
noodzakelijk is dat je sommige mensen op een afstand moet houden omdat ze niet het 
‘zuivere geloof’ hebben.

 �Over welk onderwerp gaat het verschil van inzicht? Welke vraag ligt hier achter? (Galaten 
2:12; Romeinen 2:28-29)
 �Welk antwoord geeft Paulus wat betreft de vraag of ‘[n]iemand als rechtvaardige wordt 
aangenomen door de wet na te leven’ (Galaten 2:16)?

In hoofdstuk 3 stelt Paulus het geloof en de wet tegenover elkaar. Ook al is trouw aan 
Gods wet iets wat de Heer van ons verwacht, toch is het niet de weg die tot redding leidt. 
De mens wordt op een andere wijze gered. Hij maakt duidelijk wat de rol van de wet wel 
is (3:19-23). Hoofdstuk 3:24 begint met een krachtig woord: ‘kortom’. Vervolgens vat hij 
de betekenis van de wet kort en krachtig samen. 

 �Welke betekenis heeft het woord ‘maar’ in vers 25?
 �Waardoor wordt de mens gered (vers 26)? Hoe kunnen wij die relatie met God aangaan?
 �Waarvoor zorgt de doop? (vers 27; vergelijk Romeinen 6:3-8)? Welke andere consequentie 
heeft de doop? Hoe draagt dat bij aan de redding van de mens? (Openbaring 7:13-14).
 �Wat is de consequentie van die redding door geloof in Jezus Christus? (Galaten 3:28).
 �Waarom is de uitspraak ‘u bent allen één in Christus Jezus’ de weerlegging van wat 
Petrus en Barnabas deden in hoofdstuk 2?
 �Hoe beschrijft Paulus de relatie tussen God en mens in vers 29? 

1 Petrus 2:4-10
Wat proberen deze verzen duidelijk 
te maken?

Abrahams nakomelingen
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       Ik bid …
Ik bid U, hemelse Vader, dat U mij een geopend oog en vooral een 
geopend hart wilt geven voor andere mensen, wie ze ook zijn. Wilt U mij 
vergeven als ik daar, soms onbewust, in tekort schiet? Wilt U mij helpen 
dat in te zien?
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Ik pas toe
Ook vandaag de dag kunnen we het elkaar knap moeilijk maken omdat we van de ander 
denken dat hij/zij niet het ‘zuivere geloof’ bezit en uitdraagt.

 �Kun je voorbeelden geven van vormen van ‘onzuiver geloof’? Welke rol speelt een 
geloofsbelijdenis daarin? Welke rol speelt ons gedrag?
 �Kun je een voorbeeld geven van een evangelie dat iemand uitdraagt, dat eigenlijk 
helemaal geen goede boodschap is? 
 �Hoe geven wij vorm aan het ‘nakomeling van Abraham’ zijn? Welke rol spelen wet en 
genade hierin?
 �Waarom kunnen we wel of niet die bekende tekst dat er in Christus geen onderscheid 
is tussen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, toepassen op de vraag 
naar de inzegening van de vrouw tot het ambt?
 �Zijn wij werkelijk vrij van het maken van onderscheid tussen mensen? Waarop kunnen 
wij dat in onze tijd toepassen?

God scheidde Israël af van de wereld zodat het een heilig volk kon zijn. Ze moesten de 
heilswaarheden met de wereld delen. Hetzelfde geldt voor de gemeente.

 �Hoe is het mogelijk afgescheiden te zijn van de wereld en daaraan tegelijkertijd het 
evangelie te kunnen brengen? Hoe helpen Israëls ervaring en Jezus’ voorbeeld ons om 
deze vraag te beantwoorden?
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Opdracht van de vorige week 
In welke zin ben jij een ‘kind van de belofte’?

Lees samen 
Galaten 3:23-29

IJsbrekervraag
Hoe hecht is je relatie met je ouder(s)?

Inspiratie
‘En dat God mensen redt, is niet omdat ze zich aan de wet houden. … Jullie zijn 
allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus.’1

Behandel de tekst
In de brief aan de Galaten is de apostel Paulus aan het woord. Hij richt zich daarin 
tot meerdere gemeenten in de provincie Galatië, het gebied waar Paulus werkte 
tijdens zijn eerste zendingsreis. De meeste christenen uit deze gemeenten waren 
van niet-Joodse afkomst. Paulus schrijft zijn brief nadat hij heeft gehoord dat er 
Joodse christenen zijn die aan deze gemeenten van Galatië hebben verkondigd dat 
zij zich moeten laten besnijden en de Joodse voorschriften moeten naleven. Anders 
zal God hen niet aannemen als rechtvaardigen. De apostel wil voorkomen dat de 
gemeenten dit ook daadwerkelijk gaan doen, want dat is namelijk niet de kern van 
het evangelie. Jezus is namelijk niet voor niets voor onze zonden gestorven. Hij 
heeft ons bevrijd van de macht van de zonde. In Hem geloven en wat Hij voor ons 
heeft gedaan bevrijdt ons, niet het houden van allerlei regels en wetten. Op deze 
manier wordt de wet verkeerd toegepast.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Wat is de zin van het geloof in Jezus Christus in deze discussie? (vers 23-25)
 �Wat maakt ons tot kinderen van God? (vers 26) Wat betekent het om kind van 
God te zijn?
 �Welke rol speelt de doop in de relatie van een christen tot Jezus? (vers 27) Ben jij 
gedoopt? Waarom wel/niet?
 �Wat betekent het om één in Christus te zijn? (vers 28) Wat is daarvan het effect op 
verschillen in nationaliteit, geslacht en status? Hoe ga jij om met deze verschillen?
 �Wat maakt je tot een nakomeling van Abraham? (vers 29) Waarvan ben je dan 
een erfgenaam?

Opdracht
Wie was een nakomeling van Abraham? Wat betekent dat 
voor jou?

1 Galaten 3:18a en 28, BGT.

SABBAT 8 MEI | JONGERENLES
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op sabbat 
15 mei  

bespreken we
met elkaar

deze les
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LEZEN: 
Deuteronomium 1:29-31; 29:10-13; Exodus 19:5-6; Hosea 11:1;  
Openbaring 5:9; 14:12; Romeinen 6:1-2; 10:3

KERNTEKST: 
‘Jullie hebben gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op  
adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij Mij heb gebracht.’ Exodus 19:4

Verbond bij de Sinaï 
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BIJBELLES | 8 – 14 MEI

Een kleine jongen, een van zeven kinderen, kreeg een ongeluk en werd naar het ziekenhuis 
gebracht. Bij hem thuis was er zelden genoeg van wat dan ook. Hij kreeg nooit meer 
dan een deel van een glas melk. Als het glas vol was, werd het gedeeld met twee van de 
kinderen, en wie er het eerste uit dronk, moest oppassen dat hij niet teveel nam. Nadat 
de kleine jongen in het ziekenhuis op zijn gemak was gesteld, bracht de verpleegster hem 
een groot glas melk. Hij keek er even met een groot verlangen naar en vroeg toen, met 
de situatie van thuis in gedachten: ‘Hoe ver mag ik het opdrinken?’ De verpleegster, met 
vochtige ogen en een brok in haar keel, zei: ‘Drink alles maar op, kind, drink alles maar!”’1 

Net als deze jongen was het het voorrecht van het oude Israël, net als van ons, om echt te 
drinken uit de bronnen van redding. De bevrijding van Israël van eeuwenlange slavernij 
en onderdrukking liet op een prachtige manier de goddelijke genade zien. Evenzo is 
goddelijke genade betrokken bij onze eigen bevrijding van zonde. 
 
De studie in één oogopslag: Welke beelden gebruikte de Heer om zijn relatie met Israël te 
beschrijven? Hoe lopen de verhalen over de uittocht en de Sinai parallel met persoonlijke 
redding? Wat was de rol van de wet in het verbond op de Sinai ? 
 
 

1 H. M. S. Richards, ‘Free Grace’, Voice of Prophecy News, juni 1950, p. 4
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Op adelaarsvleugels

ZONDAG 9 MEI | BIJBELLES  

Als volk was Israël vele lange en moeilijke eeuwen ondergedompeld geweest in het 
Egyptische heidendom. Die ervaring had ongetwijfeld hun kennis verminderd van God, 
zijn wil en zijn goedheid. Hoe kon de Heer hen voor zich terugwinnen? Om te beginnen 
zou Hij de echtheid van zijn liefde voor Israël demonstreren. Hij deed dit door zijn machtige 
daden van bevrijding. Hij zou het volk tot een liefdevolle reactie op zijn verbondsvoorstel 
leiden. God herinnerde bij de Sinai het volk eerst aan zijn daden van genade aan hen. 
 
Lees Exodus 19:4; Deuteronomium 32:10-12. Welke illustratie gebruikt de Heer om te 
beschrijven hoe Hij Israël uit Egypte naar de Sinai bracht? 

 

Lees Deuteronomium 1:29-31; Psalm 103:13-14; Hosea 11:1. Welke illustratie gebruikt 
God hier? Wat kunnen deze illustraties Israël (en ons) leren over de aard van Gods houding 
ten opzichte van zijn volk? 

 
 
Deze illustraties maken duidelijk dat God zich onze hulpeloosheid zeer bewust is. Zowel 
in de figuren van de adelaar als in die van de ouder die zijn kind draagt, voelen we Gods 
zorg voor ons welzijn. Hij is teder, ondersteunend, beschermend en bemoedigend en 
het is zijn verlangen ons tot volle wasdom te laten komen. ‘De adelaar stond bekend om 
zijn ongebruikelijke toewijding aan zijn jongen. Dit dier leefde ook op de toppen van de 
berg. Om zijn jongen te leren vliegen, droeg hij ze op zijn rug naar de grote hoogten die 
uitkijken over de vlakten van de Sinai en liet ze vervolgens in de diepte vallen. Als het jong 
nog te klein en te verbijsterd was om te vliegen, dan dook de vader-adelaar naar beneden 
tot onder het jong en ving het op zijn rug op. Dan vloog hij er weer mee omhoog naar 
het adelaarsnest op de steile rotsen daarboven. Dat is, zegt de goddelijke stem, “hoe Ik 
je uit Egypte naar Mij toe heb gebracht”.’2 

Vergelijk Gods interesse in ons met onze interesse in elkaar. Hoe moet zijn zorg voor ons, 
onze zorg voor anderen beïnvloeden? Welke illustraties kun je op basis van persoonlijke 
ervaring bedenken om Gods onbaatzuchtige interesse te beschrijven? Verzin zelf een 
paar voorbeelden, uit je eigen ervaringen. Deel ze met de gespreksgroep. 

2 George A. F. Knight, Theology of Narration (Grand 
Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1976), p. 128

Exodus 19:4; Deuteronomium 
1:29-31; 32:10-12; Psalm 103:13-14; 
Hosea 11:1 — Wat willen deze 
illustraties ons leren?
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Lees Exodus 6:6-7. Welk principe zien we hier opnieuw aan het werk met betrekking tot 
de rol van God ten opzichte van de mens in de verbondsrelatie? Richt de aandacht op 
hoe vaak het woord Ik in die verzen voorkomt. 

 

 
De verlossing van Israël uit de slavernij in Egypte en de verlossing van Noach en zijn gezin 
van de zondvloed zijn de twee belangrijkste reddende gebeurtenissen in de boeken van 
Mozes. Beiden geven inzicht in wat we weten over redding. Vooral de gebeurtenissen 
die samenhangen met de uittocht zijn het patroon dat de basis vormt voor de redding 
van Israël. Wanneer God via Mozes tegen Israël zegt ‘Ik zal jullie bevrijden’, dan zegt Hij 
letterlijk ‘Ik zal de bloedverwant of go’el zijn die jullie verlost’.3 ‘Het woord verlossen in vers 
6 [van Exodus 6] verwijst naar een familielid dat een ander lid van de familie terugkoopt of 
loskoopt vooral wanneer die in slavernij zat vanwege schulden of die op het punt stond 
in slavernij te gaan. Israël had blijkbaar geen aards familielid om haar te verlossen, maar 
God trad op als het familielid van Israël. Hij was haar bloedverwant/verlosser.’4 
 
Lees Marcus 10:45; 1 Timoteüs 2:6; Openbaring 5:9. Hoe vat jij het idee op dat God 
Zijn volk ‘loskoopt’ of ‘terugkoopt’ vanuit slavernij? Welke prijs moest daarvoor worden 
betaald? Wat zegt dat ons over de waarde van de mens?  

 

God zegt dat Hij is ‘afgedaald’ om Israël te redden. Dit werkwoord wordt algemeen gebruikt 
in het Hebreeuws voor Gods interactie met de mens. God is in de hemel en wij zijn op 
aarde en alleen als God naar de aarde ‘afdaalt’, kan Hij ons verlossen. In de meest ware zin 
van het woord, konden we alleen worden verlost doordat Jezus naar beneden afdaalde, 
leefde, leed, stierf en voor ons werd opgewekt. ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij 
ons gewoond’ is een andere manier om te zeggen dat God afdaalde om ons te redden.5 

3 Exodus 6:6
4 Bernard L. Ramm, His Way Out (Glendale, CA: Regal 

Books Division, G / L Publications, 1974), p. 50
5 Johannes 1:14

Het patroon van redding

Exodus 6:6-7
Welke toezeggingen doet God hier?
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Het boek Exodus vestigt de aandacht van de lezer op drie belangrijke gebeurtenissen. Het 
zijn net drie bergen: de Exodus zelf, de totstandkoming van het verbond en de bouw van 
de ontmoetingstent/heiligdom. Die dingen stijgen uit boven de molshopen van minder 
belangrijke gebeurtenissen. De totstandkoming van het verbond staat in Exodus 19-24 
en dat was de Mount Everest van deze drie. Een korte schets van deze hoofdstukken laat 
de volgorde zien en de relatie tussen deze gebeurtenissen. 
Richt de aandacht op de volgorde van deze gebeurtenissen: 
A. Israël komt aan en slaat haar kamp op bij de Sinaï nadat het door de Heer was bevrijd. 
B. Gods voorstel voor een verbond met Israël. 
C. Israëls reactie door het verbond te aanvaarden. 
D. Voorbereidingen om het verbond formeel te ontvangen. 
E. Afkondigen van de tien geboden. 
F. Mozes wordt de middelaar van het verbond. 
G. Beschrijving van de beginselen van het verbond. 
H. Bekrachtiging van het verbond.6 
 
Dit verbond speelt een zeer belangrijke rol in het verlossingsplan. Het is het vierde verbond 
dat in de Bijbel wordt genoemd. De verbonden die daaraan voorafgaan zijn die met Adam, 
Noach en Abraham en in dit laatste verbond openbaart God zich vollediger dan voorheen, 
vooral omdat nu ook het hele heiligdomsritueel wordt gegeven. Het heiligdom wordt 
het middel waarmee God het volk het verlossingsplan laat zien en wat zij aan de wereld 
bekend moesten maken.
 
De Heer had Israël dan wel verlost uit de slavernij in Egypte, maar Hij wilde dat ze begrepen 
dat verlossing een veel grotere, belangrijkere betekenis had dan alleen vrijheid van fysieke 
gevangenschap. Hij wilde hen verlossen van zonde want dat is slavernij bij uitstek. Dit kon 
alleen gebeuren door het offer van de Messias. Daarop werd gewezen door de typen en de 
symbolen van de dienst in het heiligdom. Het is dan ook geen wonder dat de Israëlieten 
niet lang nadat ze uit de slavernij waren verlost, en de wet hadden ontvangen, de opdracht 
kregen het heiligdom te bouwen. Daarin openbaarde God hun het verlossingsplan en 
dat is de ware betekenis en het doel van het verbond. Het verbond stelt niets voor als 
het geen verbond is dat redt. Dat is precies wat de Heer aanbiedt aan de gevallen mens. 
Dat was het in Eden en dat was het ook bij de Sinai. 
 
Waarom is een verbond tussen God en de mens een noodzaak?7 Let nogmaals op het 
relationele aspect van het verbond. 

6 A. Exodus 19:1-2; B. 19:3-6; C. 19:7-8; D. 19:9-25; E. 
20:1-17; F. 20:18-21; G. 20:22-23:22; H 24:1-18

7 Deuteronomium 29:9-14

Het verbond bij de Sinai 

DINSDAG 11 MEI | BIJBELLES  

Exodus 19-24
Wat wil dit verbond ons zeggen?
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Lees Exodus 19:5-6; Romeinen 3:19-24; 6:1-2; 7:7; Openbaring 14:12. Hoe begrijp je 
wat de Heer zegt in het kader van redding door geloof? Vernietigt het gebod om de Heer 
te gehoorzamen niet op de één of andere manier het idee van redding door genade? 

 

In deze verzen biedt de Heer zijn verbond aan met de kinderen van Israël. Hoewel de 
Heer hen in zekere zin heeft geroepen, treedt die roeping niet automatisch in werking 
als ze daar ook niet zelf voor kiezen. Ze moesten meewerken. Zelfs hun bevrijding uit 
Egypte had hun medewerking nodig: als ze niet deden wat de Heer zei, zoals het bloed 
op de deurposten doen, dan zouden ze niet zijn bevrijd. Zo simpel was het. Ook hier zegt 
de Heer niet tegen hen: ‘Of je het nu leuk vindt of niet, je zult een bijzondere schat voor 
Mij zijn en een volk van priesters.’ Zo werkt het niet en dat zegt de tekst ook niet. ‘We 
verdienen de zaligheid niet door onze gehoorzaamheid. De zaligheid is een geschenk van 
God dat door geloof ontvangen wordt. Maar gehoorzaamheid is de vrucht van geloof.’8 
 
Denk eens aan datgene waartoe de Heer bereid was voor het volk Israël. Hij verloste hen 
op wonderbaarlijke wijze uit de slavernij in Egypte. Hij wilde ze ook nog eens tot zijn eigen 
kostbare bezit maken en tot een volk van priesters. Hij baseerde hun relatie op redding 
van zowel tijdelijke aard uit Egypte als ook op een redding met eeuwigheidswaarde. 
Zo trachtte de Heer hen te verheffen tot een geestelijk, intellectueel en moreel niveau 
dat hen tot het wonder van de oude wereld zou maken. Het doel van dit alles was ze 
te gebruiken om het evangelie aan de volken te prediken. Ze hoefden alleen maar met 
gehoorzaamheid antwoord te geven. 
 
Op welke manieren moet onze persoonlijke, één-op-één-ervaring met de Heer hetzelfde 
principe weerspiegelen dat we in de studie van vandaag zien? 

8 Ellen White, Schreden naar Christus, p. 61

God en Israël 

Exodus 19:5-6; Romeinen 3:19-24; 
6:1-2; 7:7; Openbaring 14:12

Wat leren deze verzen ons?
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DONDERDAG 13 MEI | BIJBELLES  

Op het eerste gezicht lijkt alles goed. De Heer verlost zijn volk, biedt hun de beloften 
aan die behoren bij het verbond. Daar is het volk het ook mee eens: ze zullen alles doen 
wat de Heer van hen vraagt.9 Het zijn immers afspraken die zijn ‘gemaakt in de hemel’? 
 
Lees Romeinen 9:31-32; 10:3; Hebreeën 4:1-2. Wat wordt ons hier verteld met betrekking 
tot de reactie van Israël op het verbond? 

 
Wat God ook van ons vraagt, onze relatie met Hem, moet zijn gebaseerd op geloof. Geloof 
vormt de basis waarop werken volgen. Ongeacht hoe zuiver het motief ook is om die werken 
te doen, hoe oprecht en hoe talrijk ze ook zijn, ze maken ons niet acceptabel in de ogen 
van een heilige God. Dat was niet mogelijk in de tijd van Israël, en dat is ook nu nog niet 
acceptabel. Het is ontegenzeggelijk waar dat de Bijbel er keer op keer de nadruk op legt.

Lees Jesaja 53:6; 64: 6; Romeinen 3:23. Waarom kunnen die werken ons dan toch niet 
acceptabel maken in Gods ogen?

 
 
Helaas geloofden de Hebreeërs dat hun gehoorzaamheid het middel tot redding was en 
niet het resultaat van die redding. Ze zochten de gerechtigheid in hun gehoorzaamheid 
aan de wet en niet in de gerechtigheid van God. Die komt door geloof. Het verbond bij 
de Sinai was, net als alle voorgaande verbonden, een verbond van genade, ook al kwam 
het met een veel gedetailleerdere reeks instructies en wetten. Deze vrijelijk verleende 
genade, brengt een verandering van hart teweeg en die leidt tot gehoorzaamheid. Het 
probleem was niet hun streven om te gehoorzamen, want het verbond verlangde dat. Het 
probleem was natuurlijk het soort ‘gehoorzaamheid’ dat ze toonden. Dat was helemaal 
geen gehoorzaamheid, zoals de daarop volgende geschiedenis van het volk liet zien. 
 
Lees Romeinen 10:3. Kijk vooral naar het laatste deel. Welk punt maakt Paulus daar? 
Wat gebeurt er met mensen die voor hun eigen gerechtigheid willen zorgen? Waarom 
leidt die poging onvermijdelijk tot zonde, onrechtvaardigheid en rebellie? 

Laten we eens goed naar ons eigen leven kijken. Lopen wij niet het risico hetzelfde te doen? 

9 Exodus 19:8

Romeinen 9:31-32; 10:3;  
Hebreeën 4:1-2
Waar gaat het vooral om?

Beloften, beloften ... 



Gespreksvragen

Verdere studie
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Om verder over na te denken: Lees Ellen White, ‘De uittocht’, pp. 245-253; ‘Van de Rode 
Zee naar de Sinai’, pp. 254-267; ‘De wet aan Israël gegeven’, pp. 268-279, in Patriarchen 
en profeten. 
 
‘De geest van slavernij wordt opgeroepen door te proberen te leven in overeenstemming 
met wettisch geloof en door ernaar te streven de eisen van de wet in eigen kracht te 
vervullen. Er is alleen hoop voor ons als we ons onder het verbond met Abraham stellen, 
het verbond van genade door geloof in Christus Jezus. Het evangelie dat aan Abraham 
werd gepredikt, wat hem hoop gaf, was hetzelfde evangelie dat ons vandaag wordt 
gepredikt en waardoor wij hoop hebben. Abraham keek naar Jezus, die ook de auteur 
en de voltooier van ons geloof is.’10  

‘Tijdens hun slavernij in Egypte hadden vele Israëlieten tot op zekere hoogte de kennis van 
Gods wet verloren en hadden deze vermengd met heidense gewoonten en gebruiken. 
God bracht hen naar de Sinai en maakte daar zelf zijn wet bekend.’11 
 

10 Ellen White Comments, The SDA Bible Commen-
tary, vol. 6, p. 1077.

11 Ellen White, Patriarchen en profeten, p. 300
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Marcus 10:45; 1 Timoteüs 2:6; 
Openbaring 5:9 — Wat zegt dit 

over de waarde van de mens?

 � Op welke manieren was de verbonds-
relatie bedoeld om bij te dragen aan 
het behouden van de lichamelijke en 
geestelijke vrijheden van Israël?12 

 �  Lees opnieuw Exodus 19:5-6. Merk op 
dat de Heer deze verklaring aflegt: ‘de 
hele aarde behoort mij toe’. Waarom zou 
Hij dat zeggen, vooral in het verband 
dat God  probeerde met dit volk een 
verbond te sluiten? Hoe past ons begrip 
van de sabbat, en wat dat betekent, 
hierin? 

 �  We begrijpen dat onze zonden alleen 
zijn vergeven door Gods genade. Hoe 
vatten we de rol van Gods genade op 
om ons in staat te stellen een leven van 
geloof en gehoorzaamheid te leiden?  
 
 

12 Leviticus 26:3-13; Deuteronomium 28:1-15

Samenvatting: Het verbond dat 
God bij de Sinai met Israël sloot, was 
een verbond van genade. God had 
overvloedig bewijs van zijn genadige 
liefde en zorg gegeven door hen op 
een buitengewone manier te bevrijden 
uit de slavernij in Egypte. God nodigde 
vervolgens het volk uit tot een verbond 
met Hem dat ervoor zou zorgen dat ze 
hun vrijheden zouden behouden en dat 
die zouden worden bevorderd. Israël 
reageerde daar bevestigend op, maar 
ze misten het geloof dat door liefde 
werd gemotiveerd. De latere geschie-
denis van Israël maakt duidelijk dat ze 
de ware aard van het verbond niet echt 
begrepen. Ze hebben het veranderd in 
een corrupt systeem voor redding door 
werken. We hoeven Israëls mislukking 
niet te volgen en de geweldige genade 
negeren die aan zondaars is verleend.
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Exodus 19:1-6

IJsbrekervraag
Welke beelden en emoties roept het woord priester bij je op? Weet je ook waar je reacties 
op zijn gebaseerd?

Ik verken
Toen God Israël uit de slavernij bevrijdde, woonden ze al generaties in Egypte. Daar 
maakten ze kennis met de Egyptische manier van leven en godsdienst. Priesters speelden 
daarin een belangrijke rol en zij hadden veel aanzien. Ze waren er niet voor de noden van 
mensen, of om hen over de goden te onderwijzen of voor ze te bemiddelen, maar om de 
goden te dienen. Door die te verzorgen en assisteren kon de samenleving bloeien en voor 
rampspoed worden bewaard. In Egypte konden zowel mannen als vrouwen priester worden. 
Het was over het algemeen geen fulltime beroep. Er waren allerlei soorten priesters met 
verschillende functies. Priesters werkten periodes in de tempel en daarbuiten werkten 
ze op het land. Als ze dienst deden, moesten ze rein zijn en witte linnen kleding dragen. 
Ze reinigden zich door al hun lichaamshaar af te scheren, hun lichaam meerdere keren 
per dag te baden en zich van geslachtsgemeenschap te onthouden. 

Ik bestudeer
Lees Exodus 19:1-6 en bespreek per vers de volgende vragen:
Vers 1: 

 �Lees dit vers in verschillende vertalingen. Zie je verschillen?
 �De Israëlieten waren ongeveer zeven weken onderweg. De tijdsaanduiding is belangrijk, 
omdat de wetgeving op de Sinai wordt herdacht met het wekenfeest. De meningen en 
vertalingen verschillen over welke dag hier bedoeld wordt: de 1e, 3e of 14e van de derde 
maand. Veel Joodse uitleggers zeggen dat het hier om de 3e van de 3e maand ging.
 �Welk Christelijk feest is in de plaats van het wekenfeest gekomen?

Vers 2:
 �Wanneer was Mozes eerder op deze plek? (Zie Exodus 3:12)

Vers 3:
Welke rol of positie gaf God aan Mozes?
Hoe werd het volk genoemd? Had het ook anders gekund? (Zie bijvoorbeeld Exodus 
1:22; 5:3).
Waarom koos God voor deze naam?
Vers 4:

 �Welk beeld gebruikte God voor de relatie tussen hemzelf en het volk? D.w.z.: waarmee 
vergelijkt God zichzelf en het volk?

Vers 5:
Welke verschillende beelden gebruikte God om zijn relatie met het volk te omschrijven? 
Denk aan de elementen gehoorzaamheid, het sluiten van een verbond of bezit hebben.

 �Bespreek welk deel van de werkelijkheid ieder beeld probeert te omschrijven.

Romeinen 3:23; 10:3
Waar confronteert Paulus ons mee?

Verbond bij de Sinai



Jullie hebben gezien hebmij gebrachthoe ik … je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij

Exodus
19:4

       Ik bid …
Heer, U hebt ons een taak gegeven, om als een priester in het leven te 
staan. Wilt U mij helpen de noden te zien van anderen en voor hen te 
bidden en zo steeds beter te begrijpen wat het echt betekent om als een 
priester in het leven te staan?
Amen.

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  79

VERDIEPING | SABBAT 15 MEI

 �God probeerde Israël te motiveren Hem te gehoorzamen. Wat is er in dit vers motiverend 
bedoeld? Leg uit waarom dat zo kan zijn.
 �Wat zei God over de andere volken?

Vers 6:
 �Welke unieke positie gaf God aan Israël?
 �Welke positie had Israël in Egypte?
 �Hoe zouden de Israëlieten de uitnodiging hebben opgevat als ze er met een Egyptische 
bril naar keken? Wie stond centraal in deze uitnodiging?
 �Wat zouden ze verkeerd opvatten, als ze zo naar het priesterschap keken? 

Ik pas toe
Veel omstandigheden in het leven overkomen een mens en vaak is het uitermate moeilijk 
die te veranderen. God gaf iedere Israëliet een unieke kans op promotie: van slaaf naar 
priester, van wegwerpartikel naar kostbaar bezit en van nakomeling van Jakob naar Gods 
eerstgeboren zoon (Exodus 4:22-23). 

 �Hoe kijk jij naar Gods uitnodiging om zijn priester te worden? 
 �Zie je dat bijvoorbeeld als slavenbaan of juist als een kans op promotie, als onmogelijke 
opdracht, als een aanlokkelijk avontuur, of als een uitnodiging die niet in je eigen plan past?
 �Wat voor soort priester zou je (wel) willen of kunnen zijn?
 �Luther stelde tegenover het priesterschap van een elitegroep, het priesterschap van 
alle gelovigen. Waarom is dat zo’n belangrijk andere benadering van het priesterschap?
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Opdracht van de vorige week 
Wie was een nakomeling van Abraham? Wat betekent dat voor jou?

Lees samen
Exodus 19:1-6

IJsbrekervraag
Waar heb je Gods aanwezigheid (voor het eerst) ervaren?

Inspiratie
‘Toen zei God: “Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen 
dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij 
voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, 
Isaak en Jakob.”’1

Behandel de tekst
Nadat Jozef was gestorven kwam er een nieuwe farao in Egypte aan de macht die 
onderkoning Jozef niet had gekend. Hij zag het volk Israël dat in die tijd in Egypte 
leefde als een bedreiging. Onderdrukking en slavernij was het gevolg. Maar tegen 
de verdrukking in bleef het volk in aantal toenemen. God was met hen. Hij deed 
zijn naam eer aan, Hij heet immers ‘IK ZAL ER ZIJN’ (Exodus 3:14, NBV). God was er 
inderdaad en trad op als de Bevrijder van het volk Israël dat vele generaties lang 
door de Egyptenaren was onderdrukt. Onder leiding van Mozes – die eerst flink 
had tegengestribbeld – bevrijdde God het volk en vond de uittocht vanuit Egypte 
plaats. Het volk reisde af richting het beloofde land. Onderweg maakte het volk 
spannende momenten mee, zoals de doortocht door de Schelfzee en een aanval 
van het vijandige volk van de Amalekieten. Na een lange tocht kwam het volk 
uiteindelijk aan bij de berg van God, de berg Horeb, of ook wel Sinai genoemd.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Hoe lang hadden de Israëlieten erover gedaan om waar uit te komen? (vers 1) 
Wat deden ze vervolgens? (vers 2)
 �Wat gaat Mozes doen en wat laat God hem weten? (vers 3-4) Welke beeldspraak 
gebruikt God hier? (NBV)
 �Hoe leert een adelaar zijn jongen vliegen? Wat leert ons dit over Gods relatie 
met ons?
 �Wat moet het volk doen om welke status te krijgen? (vers 5)
 �Wat betekent het dat jij deel uitmaakt van een koninkrijk 
van priesters? (vers 6; vgl. 1 Petrus 2:9)

Opdracht
Voel jij je als ‘op arendsvleugels’ gedragen?

1 Exodus 4:14-15a, BGT.

SABBAT 15 MEI | JONGERENLES
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22 mei  

bespreken we
met elkaar

deze les
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LEZEN: Exodus 19:5-6; Jesaja 56:7; Hebreeën 2:9; Deuteronomium 4:13; 10:13; 
Amos 3:3; Genesis 18:19 

KERNTEKST: ‘Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt 
woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die 
doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.’ 
Deuteronomium 7:9

Verbond en wet
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BIJBELLES | 15 – 21 MEI

Eén van de belangrijke zinnen in Psalm 23 vertelt ons waar God ons naartoe wil leiden: 
‘Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil’, zegt David.1 Omdat God zelf het 
toonbeeld is van morele oprechtheid zal Hij ons ook nooit op een dwaalspoor leiden. Hij 
wijst ons op rechte sporen tijdens onze geestelijke wandeling door het leven. Wat zijn 
die ‘rechte sporen’? De schrijver van een andere psalm beantwoordt deze vraag door 
middel van een gebedsverzoek: ‘Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het 
liefst.’ ‘Al uw geboden zijn rechtvaardig.’2 Gods wet is een veilige, onwankelbare weg 
door het verraderlijke moeras van het menselijk bestaan. De studie van deze week staat 
in het teken van Gods wet en de plaats die deze wet inneemt in het verbond bij de Sinai.

De studie in één oogopslag: Wat betekende de verkiezing van Israël? Hoe loopt Israëls 
verkiezing parallel met die van ons? Hoe belangrijk was de wet in het verbond? Zijn er 
geen voorwaarden verbonden aan het verbond? Waarom is gehoorzaamheid zo’n integraal 
onderdeel van de verbondsrelatie?

1 Psalm 23:3 (NBG), cursivering toegevoegd
2 Psalm 119:35 cursivering toegevoegd; 119:172
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De verkiezing van Israël

ZONDAG 16 MEI | BIJBELLES  

De Joodse traditie leert dat God het verbond alleen maar met Israël heeft gesloten omdat 
andere volken het eerst verwierpen. Er is geen Bijbels bewijs voor die stelling, maar het 
helpt wel het punt te benadrukken dat de Heer niet voor het Hebreeuwse volk koos, 
omdat ze de hoge eer en het voorrecht verdienden die de Heer hun schonk. Ze konden 
zich niet beroepen op eigen verdienste waardoor ze Gods liefde en zijn keuze voor hen 
als zijn volk waardig zouden zijn. Ze waren klein in aantal, een groep tot slaven gemaakte 
stammen, en politiek en militair zwak.3 Wat betreft cultuur en religie waren ze gemengd, 
gewoontjes en zonder veel invloed. De echte reden voor hun verkiezing was het mysterie 
van Gods liefde en genade. Tegelijkertijd moeten we echter voorzichtig zijn als we naar dit 
idee van verkiezing kijken, omdat het woord beladen is met theologische misverstanden. 
God koos Israël niet om dit volk te verlossen terwijl alle andere volken werden gekozen 
om te worden afgewezen en verloren te gaan,

Lees Exodus 19:5-6; Jesaja 56:7; Hebreeën 2:9. Waartoe werd Israël uitverkoren? Wat 
moesten ze de wereld bieden wat betreft datgene wat ze zelf hadden gekregen? 

Wij zien onszelf als zevendedagsadventisten graag als de moderne tegenhanger van Israël. 
Wij zijn door de Heer geroepen. Wij zijn echter niet de enigen die verlost worden. Wij zijn 
geroepen om de boodschap van verlossing te verkondigen aan de wereld, in de context 
van de boodschappen van de drie engelen. We denken dat we iets te zeggen hebben 
dat niemand anders zegt. Zo lag de situatie ook met het oude Israël. Het doel van Israëls 
verkiezing was niet om van het Hebreeuwse volk een exclusieve club te maken, die de 
belofte van redding en verlossing voor zichzelf houdt. Het tegendeel is waar. Wij geloven 
dat Christus stierf voor de hele mensheid.4 De verlossing die de Heer Israël aanbood, werd 
ook aan de hele wereld aangeboden. Deze verlossing zou bekend worden gemaakt door 
Israël. Onze kerk is geroepen om hetzelfde te doen.

Kijk naar je eigen rol in de gemeente. Wat kun jij doen om het werk waarvoor we zijn 
geroepen, te promoten? Onthoud dat als je niet actief helpt, je waarschijnlijk tot op 
zekere hoogte een hinderpaal bent!

3 Deuteronomium 7:7
4 Hebreeën 2:9

Exodus 19:5-6; Jesaja 56:7; 
Hebreeën 2:9 — Wat willen deze 
verzen ons zeggen?
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Banden die binden
We hebben telkens weer beklemtoond dat het verbond altijd een verbond van genade 
is en dat het alleen het resultaat is van Gods onverdiende gunst aan degenen die een 
reddende relatie met Hem aangaan. Genade is geen vrijbrief voor ongehoorzaamheid. 
Integendeel! Het verbond en de wet horen bij elkaar en zijn in feite onafscheidelijk.

Lees Deuteronomium 4:13. Hoe nauw verbonden is het verbond met de wet? Hoe 
fundamenteel is de wet voor het verbond?

Als je nadenkt over wat een verbond is, is het idee van wet als een onlosmakelijk daarmee 
verbonden onderdeel volstrekt logisch. Als we het verbond onder meer begrijpen als 
een relatie, dan moeten er wel regels en grenzen zijn. Hoe lang zou een huwelijk of een 
vriendschap of een zakelijk partnerschap duren als er geen grenzen of regels waren? Die 
regels kunnen specifiek zijn vermeld of je wordt verwacht die stilzwijgend te begrijpen. 
Denk aan een man die besluit er een vriendin bij te nemen, of de vriend die zichzelf aan 
de portemonnee van een ander helpt, of de zakenpartner die zijn partner niet vertelt dat 
hij  nog een persoon wil uitnodigen om zich bij hun onderneming aan te sluiten. Deze 
dingen zijn in strijd met regels, wetten en principes. Hoe lang zouden deze relaties onder 
zulke omstandigheden zonder regels blijven bestaan? Er moeten grenzen zijn. Je moet 
een lijn kunnen trekken. Alleen zo kan een relatie blijven bestaan.

Er zijn verschillende uitdrukkingen zoals wet, geboden, de weg en je houden aan wat de 
Heer zegt.5 Die woorden worden allemaal gebruikt, of staan in nauw verband met het 
woord verbond. Als ze al niet bijna dezelfde betekenis hebben als het woord verbond. 
Het is duidelijk dat ‘de bepalingen van dit verbond’ de woorden zijn van Gods wet, zijn 
inzettingen, getuigenissen en geboden.6 Het verbond van God met Israël als zijn volk 
bevatte verschillende vereisten die van groot belang zijn voor het onderhouden van de 
speciale relatie die Hij wilde met zijn volk. Is dat vandaag anders?

Denk aan iemand met wie je een hechte relatie hebt. Stel je nu eens voor wat er met die 
relatie zou gebeuren als je je niet gebonden voelde aan regels, normen of wetten, maar 
dat je dacht de volledige vrijheid te hebben om te doen en laten wat je maar wilt. Zelfs 
als je zegt dat je van deze persoon houdt en dat je zegt dat alleen liefde zal beslissen hoe 
je met hem of haar omgaat, waarom is er dan nog steeds behoefte aan regels?

5 Psalm 78:10; 50:16; 25:10; 103:18;  
Deuteronomium 33:9

6 Jeremia 11:3,6,8

Deuteronomium 4:13
Hoe nauw verbonden is het 

verbond met de wet?
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Waar denk je als eerste aan als je aan de wet denkt? Politieagenten, verkeersboetes, rechters 
en gevangenis? Of denk je aan beperkingen, regels, autoritaire ouders en straf? Misschien 
denk je aan orde, harmonie, stabiliteit. Heel misschien denk je zelfs wel aan ... liefde? Het 
Hebreeuwse woord Thora wordt in onze Bijbels vertaald met ‘wet’. Het betekent echter 
‘onderwijs’ of ‘instructie’. Je kunt het woord gebruiken om te verwijzen naar alle instructies 
van God, of die nu moreel, burgerlijk, sociaal of religieus zijn. Het heeft betrekking op 
alle wijze raadgevingen die God  in zijn genade, zijn volk heeft gegeven. Het doel is dat 
ze zowel lichamelijk als geestelijk een leven in overvloed kunnen ervaren. Het hoeft ons 
dan ook niet te verbazen dat de psalmist die mens gezegend noemt die ‘vreugde vindt 
in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.’7 De wet of Thora zijn de 
instructies en het onderwijs die in de vijf boeken van Mozes staan. Die boeken zijn een 
onderdeel van Israëls verbond geworden. Als we die lezen, zijn we onder de indruk van 
het brede scala aan instructies. De wet heeft het over elk onderdeel van de levensstijl van 
Israël: landbouw, burgerlijk bestuur, sociale relaties en aanbidding.

Lees Deuteronomium 10:12-13. Waarom denk je dat God zoveel instructies gaf aan 
Israël? Op welke manieren waren deze instructies voor hun eigen ‘bestwil’?

De functie van de ‘wet’ in het verbond was om richtlijnen te geven voor het nieuwe leven 
van de menselijke verbondspartner. De wet brengt zo’n verbondslid in aanraking met de 
wil van God. Die leert men in de volle breedte kennen door gelovige gehoorzaamheid 
aan zijn geboden en aan andere uitingen van zijn wil. De rol van de wet in de realiteit van 
de verbondsrelatie laat zien dat Israël de wegen van andere volken niet diende te volgen. 
Ze konden niet alleen leven volgens natuurwetten, menselijke behoeften, verlangens 
en zelfs niet als het ging om sociale, politieke en economische noden. Ze konden alleen 
doorgaan als Gods heilige volk, als koninklijk priesterschap en als speciale schat van God 
door compromisloze gehoorzaamheid op alle gebieden van het leven aan de geopenbaarde 
wil van God die een verbond met hen sloot.

Net als het oude Israël hebben zevendedagsadventisten een breed scala aan adviezen 
ontvangen die betrekking hebben op elke fase van het christelijk leven door een moderne 
manifestatie van de gave der profetie. Waarom moeten we deze adviezen als een geschenk 
van God beschouwen en niet als een nadeel voor onafhankelijk denken en handelen? 
Met welke gevaren worden we tegelijkertijd geconfronteerd als we van dat geschenk 
iets wettisch maken, zoals de Israëlieten deden met hun gaven?8 

7 Psalm 1:2
8 Romeinen 9:32

Wet binnen het verbond 
(Deuteronomium 10:12-13)

DINSDAG 18 MEI | BIJBELLES  

Deuteronomium 10:12-13
Wat vraagt God en waarom?



08

BIJBELLES | WOENSDAG 19 MEI

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  85

Lees Maleachi 3:6; Jakobus 1:17. Welke waarheid over God leert de aanwezigheid van 
Gods wet in de verbondsrelatie ons over zijn wezenlijke aard? 

Gods wet is een mondelinge of schriftelijke uitdrukking van zijn wil.9 Het is een kopie van 
zijn karakter en daarom is het feit dat het deel uitmaakt van het verbond voor ons een 
verzekering van de voortdurende betrouwbaarheid van God. Hoewel we de uitwerking 
van zijn voorzienigheid niet altijd kunnen vatten, weten we dat Hij betrouwbaar is. Het 
universum valt onder zijn onveranderlijke morele en fysieke wetten. Dit feit geeft ons 
echte vrijheid en zekerheid. ‘De verzekering dat God betrouwbaar is, ligt in de waarheid 
dat Hij een God is van wet en orde. Zijn wil en zijn wet zijn één geheel. God zegt dat het 
goede inderdaad goed is omdat het de best mogelijke relaties beschrijft. Gods wet getuigt 
om die reden nooit van willekeur en is nooit onderhevig aan grillen en luimen. Het is het 
meest stabiele in het universum.’10 

Lees Amos 3:3. Als Gods wet iemand niet van zonde kan redden, waarom maakte Hij 
die wet dan tot een onderdeel van het verbond?

Een relatie vereist instemming en harmonie. God is de schepper en de morele leider van 
deze wereld. Daarom is zijn wet essentieel voor het levensgeluk van intelligente wezens 
die door Hem zijn geschapen. Die wet is bedoeld om in harmonie met Hem te leven. Zijn 
wet is de uitdrukking van zijn wil en daarmee de grondwet van zijn regering. Het spreekt 
vanzelf dat dit de norm is en dus datgene waartoe jij verplicht bent om te doen op grond 
van de verbondsovereenkomst en de relatie. Het doel is niet om te redden, maar om vast 
te stellen wat onze plicht jegens God is (geboden 1-4) en wat onze plicht is jegens onze 
medemensen (geboden 5-10). Die wet beschrijft met andere woorden de manier van leven 
die God voor zijn verbondskinderen heeft vastgesteld en die hun eigen geluk en welzijn 
dient. Het weerhield Israël ervan om die te vervangen door een andere filosofie als manier 
van leven. Het was en is het doel van de verbondsrelatie om de gelovige te veranderen 
door Gods genade en daardoor in harmonie te brengen met zijn wil en karakter.

Kijk eens om je heen. Zien we daar niet de verwoestende gevolgen van wetteloosheid? 
Zie je niet in je eigen leven dat er schade is aangericht door Gods wet te overtreden? Hoe 
helpt deze realiteit ons om de goedheid van Gods wet te bevestigen en waarom een wet 
een vitaal onderdeel moet zijn van onze relatie met Hem?

9 Psalm 40:8
10 Walter R. Beach, Dimensions in Salvation 

(Washington, D.C .: Review en Herald Publishing 
Association, 1963), p. 143

De evenwichtigheid
van Gods wet 

Maleachi 3:6; Jakobus 1:17
Wat zeggen deze verzen over onze 

HEER en Vader?
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Als ...

DONDERDAG 20 MEI | BIJBELLES  

Lees Genesis 18:19; 26:4-5; Exodus 19:5; Leviticus 26:3. Wat hebben deze teksten met 
elkaar gemeen? Wat leren ze ons over de aard van het verbond?

God erkent openlijk Abrahams trouwe gehoorzaamheid aan ‘wat Ik hem opdroeg, aan 
mijn geboden, voorschriften en regels.’11 Deze woorden maken duidelijk dat God zo’n 
levensstijl verwacht van zijn menselijke partner in het verbond. De volledige uitwerking 
van het Bijbelse verbond bij de Sinai maakt overduidelijk dat voorwaarden die ingaan op 
gehoorzaamheid één van de basisaspecten van het verbond zijn.

Mozes zegt duidelijk ‘als je mijn woorden ter harte neemt’.12 Het voorwaardelijke aspect van 
het verbond valt niet te ontkennen. De verbondsbeloften zijn ons beloofd door genade, 
onverdiend en ze zijn bedoeld als een geschenk. Ze zijn echter niet onvoorwaardelijk. 
De mensen konden het geschenk afwijzen, de genade ontkennen en zich afkeren van de 
beloften. Het verbond doet nooit de vrije wil teniet zoals dat ook geldt voor de redding 
van de mens. De Heer dwingt mensen niet tot een reddende relatie met Hem. Hij legt 
hun geen verbond op. Hij biedt het iedereen vrijelijk aan en iedereen wordt uitgenodigd 
het te accepteren. Als hij of zij dat doet, dan zijn er ook verplichtingen aan verbonden. 
Dat is geen middel om de verbondszegen te verdienen, maar op die manier laat je zien 
dat je de zegeningen hebt ontvangen van het verbond. Van Israël werd gehoorzaamheid 
verwacht, niet om zo de beloften te verdienen, maar opdat de beloften in haar tot vervulling 
konden komen. Haar gehoorzaamheid was een uitdrukking van hoe het is om door de 
Heer te worden gezegend. Door gehoorzaamheid verdien je de zegeningen niet, omdat 
God daartoe verplicht is. Gehoorzaamheid schept daarentegen een omgeving waarin de 
zegen van het geloof tot uitdrukking kan komen.

Lees Deuteronomium 5:33. Zegt de Heer hier tegen Israël dat ze deze zegeningen 
zullen verdienen door hun gehoorzaamheid omdat de mensen recht hebben op deze 
zegeningen? Of zegt God: als je gehoorzaamt, zullen deze zegeningen daarvan het gevolg 
zijn omdat gehoorzaamheid de weg voor Mij opent om de zegeningen aan jou te kunnen 
geven? Wat is het verschil tussen die twee ideeën?

Wat motiveert jou om God gehoorzaam te zijn?

11 Genesis 26:5
12 Exodus 19:5

Genesis 18:19; 26:4-5; Exodus 
19:5; Leviticus 26:3 — Wat is de 
overeenkomst in deze teksten?
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Om verder over na te denken: lees Ellen White, ‘Strijd’, pp. 502-504 in Wens der eeuwen; 
en ‘De wet en de verbonden’, pp. 327-337, in Patriarchen en profeten.

Matteüs 22:34-40 helpt ons om de volgende dingen beter te begrijpen: (1) de plaats 
en betekenis van Gods wet als deel van zijn verbond en (2) het idee dat een verbond 
synoniem is met relatie.

‘Er moet eerst liefde in het hart zijn voordat iemand, in de kracht van Christus en door 
zijn genade, de voorschriften van Gods wet kan gaan naleven.13 Gehoorzaamheid zonder 
liefde is even onmogelijk als waardeloos. Waar liefde aanwezig is, gaat een persoon als 
vanzelf zijn leven ordenen en in overeenstemming brengen met de wil van God, zoals 
dat tot uitdrukking komt in zijn geboden.’14 

‘In de voorschriften van Zijn heilige wet heeft God een volmaakte levensregel gegeven. 
Hij heeft verklaard, dat tot het einde van de tijd de eisen van deze wet, die in geen jota of 
tittel veranderd zal worden, voor alle mensen zal blijven gelden. Christus kwam om de wet 
te verheerlijken en haar groot te maken. Hij toonde dat ze gebaseerd is op de grondslag 
van liefde tot God en tot de mens, en dat gehoorzaamheid aan haar voorschriften de enige 
plicht van de mens is. In Zijn eigen leven toonde Hij een voorbeeld van gehoorzaamheid 
aan Gods wet. In de Bergprediking liet Hij zien hoe haar eisen verder gaan dan uiterlijke 
vormen en rekening houden met de gedachten en bedoelingen van het hart.’15

13 Romeinen 8:3-4
14 The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 484.
15 Ellen White, Van Jeruzalem tot Rome, p. 369-370

BIJBELLES | VRIJDAG 21 MEI

08
Romeinen 8:2-4

Wat heeft God tot stand gebracht?

 �Waarom oefent een rode draad van 
liefde een grotere aantrekkingskracht 
uit dan een touw van angst om mensen 
tot God te trekken?

 �Waarom is dit gebod: ‘Heb de Heer, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw verstand’ het 
eerste en grootste gebod?16

 � Simone Weil schreef ooit: ‘Orde is de 
eerste behoefte van allemaal.’17 Hoe 

16 Matteüs 22:37
17 Aangehaald in Russell Kirk, The Roots of 

American Order [Washington, D.C .: Regnery 
Gateway, 1992], p. 3

begrijp je haar woorden in de context 
van de studie van deze week, vooral met 
betrekking tot het idee van wet? 
 
Samenvatting: Gods wet is een onder-
deel dat onlosmakelijk is verbonden 
met het verbond. Toch was het echt een 
verbond gebaseerd op genade. Genade 
doet echter nooit de noodzaak van wet 
teniet. Integendeel, de wet is een middel 
waardoor genade zichtbaar wordt en tot 
uitdrukking komt in het leven van die 
mensen die genade ontvangen.
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Deuteronomium 4:10-14

IJsbrekervraag
Wie was jouw favoriete leraar? Wat vond je leuk aan hem/haar?

Ik verken
Onze tekst is te vinden in het boek Deuteronomium. Dat is een lang betoog, een soort 
geestelijk testament dat Mozes aan het einde van zijn leven tot de mensen richt, om hen 
te herinneren aan wat het belangrijkste is: God is een God van relaties, Hij wil een band 
met de mens en sluit een verbond. In het Hebreeuws wordt het woord geboden1 daarom 
ook niet gebruikt. Daar staat het bredere en meer persoonlijke woord ‘Woorden’. God is 
geen leider die bevelen geeft die moeten worden gehoorzaamd. Hij zoekt aansluiting bij 
en Hij wil een verbond sluiten met zijn volk. Gehoorzaamheid is geen voorwaarde van het 
verbond, maar het is de te verwachten menselijke reactie. God neemt het initiatief, maar 
staat ook garant voor het verbond. Dat blijkt uit zijn actie als Bevrijder. Dat gaat aan elke 
opsomming van de geboden vooraf! Hij roept de mensen op aandachtig te luisteren en 
zijn woorden op een concrete wijze in de praktijk te brengen.

Ik bestudeer
1. De rol van Mozes – Deuteronomium 4:10 en 14

 �Tot wie spreekt de Heer allereerst? Wat is diens rol volgens vers 10? Met welk doel? 
Welke andere opdracht krijgt hij in vers 14? 
 �Mozes is degene die bemiddelt tussen God en zijn volk, tussen degene die zich openbaart 
en het volk. Deze soms wat verontrustende bemiddeling benadrukt dat God de mens bij 
zijn werk wil betrekken. De Almachtige wil dat de mens zijn partner en medewerker wordt. 

2. Het fundament van het verbond
 �Deze verzen verwijzen duidelijk naar de gebeurtenis in Exodus 19-20, waar God de 
‘Tien Woorden’ gaf.
 �Wat wil God zijn volk duidelijk maken? Welk woord gebruikt Hij daartoe? Wat wil God 
daarmee in de verticale relatie bereiken? Welke opdracht geeft Hij derhalve in de 
horizontale relatie met de volgende generatie? 
 � In ons tekstgedeelte is God bovenal een God die zich manifesteert in zijn soevereiniteit 
en almacht te midden van de elementen van de natuur (vuur, duisternis, wolken). ‘Vrees’ 
voor de Heer is het menselijke antwoord op de transcendente God die zich op indruk-
wekkende wijze openbaart bij de Sinai. Het betekent dat de mens zich met nederigheid 
voor Hem neerbuigt om Hem te aanbidden vanuit het volle besef van wie Hij is. 

3. De ervaring van de berg:
 �Vanaf welke plaats sprak de Heer? Wat hoorden de mensen? Wat zagen ze op de berg 
wel en niet? Hoe wordt het verbond omschreven?

1 Deuteronomium 4:13

Psalm 23:3; 119:35,172
Wat wordt er over Gods geboden 
gezegd in deze Psalmen?

Verbond en wet



       Ik bid …
Help mij Heer, om vanuit uw Woord te ontdekken wie U bent. U gaat 
ons verstand zover te boven dat U zich aan ons alleen kunt openbaren 
als Vader en als Zoon en als heilige Geest. U bent onze Schepper, de 
Almachtige, de God die alles overstijgt. Tegelijkertijd bent U in uw Zoon 
heel dicht bij ons gekomen. Als heilige Geest woont u ook in een ieder 
van ons. 
Amen.

08
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VERDIEPING | SABBAT 22 MEI

 
Ik pas toe

 �Hoe kan ik contact leggen met de mensen in mijn omgeving? Welke benadering is 
volgens jou het meest effectief om dingen te begrijpen, je leven te veranderen en er 
zin aan te geven?
 �Welk verschil maakt het dat God ‘Tien Woorden’ heeft gegeven in plaats van ‘Tien 
Geboden’? Hoe kunnen we een effectieve brug slaan naar de volgende generatie? Wat 
heb je wellicht onvoldoende gedaan in de opvoeding van je kinderen? Wat betekent 
het voor jou om de Heer te ‘vrezen’?
 �Waarom is het zo belangrijk dat we God alleen kunnen horen (door zijn woorden) maar 
niet kunnen zien? Hoe luister je naar de Heer door het lezen van de Bijbel?
 �Hoe ga jij om met het feit dat God alles overstijgt en dat Hij als de Almachtige voor de 
mens ongrijpbaar is? Kun je je neerleggen bij je eigen beperkte voorstellingsvermogen?



Verbond en wet 
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Opdracht van de vorige week 
Voel jij je als ‘op arendsvleugels’ gedragen?

Lees samen
Deuteronomium 4:9-14

IJsbrekervraag
Als jij een wet voor Nederland zou mogen maken, waaruit zou die dan bestaan?

Inspiratie
‘Mozes zei tegen de Israëlieten: “Luister goed naar de wetten en regels van de Heer, 
die ik jullie leer. Als jullie je daaraan houden, zullen jullie lang leven.”’1

Behandel de tekst
Deuteronomium is het laatste van de vijf Bijbelboeken van de Thora. Thora wordt 
traditioneel vertaald met ‘de wet van Mozes’, maar beter is ‘de onderwijzing van Mozes’. 
In deze vijf boeken worden weliswaar veel wetten en voorschriften beschreven, maar 
een groot deel ervan bestaat uit verhalen – denk maar aan die over Abraham, Jakob, 
Jozef en de uittocht – en dan volstaat het woord ‘wet’ niet om het geheel van die 
vijf boeken van Mozes mee aan te duiden. Het boek Deuteronomium is het laatste 
boek van die vijf. Dit boek gaat vooral over de relatie tussen God en Israël. God heeft 
Israël immers gekozen tot zijn volk en Israël is positief op die keuze ingegaan, God 
en Israël zijn daarmee een verbond met elkaar aangegaan. Dit verbond hebben 
ze gesloten bij de berg van God, de berg Horeb (ook wel Sinai genoemd). Als de 
Israëlieten de door God gegeven wetten en voorschriften trouw naleven, zullen ze 
in voorspoed leven. De trouw van het volk aan God zal zegen, land en leven met 
zich meebrengen, maar niet alleen voor de Israëlieten. Elk mens die de relatie met 
God onderhoudt ondervindt zijn zegen.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Waar moet het volk van God op letten? (vers 9) Welke gedachte zit daarachter?
 �Wat moet men aan de kinderen en kleinkinderen vertellen? (vers 10) Met welk 
doel bracht God de mensen samen bij de Horeb?
 �Hoe verscheen God aan het volk Israël? (vers 11-12) Wat zegt jou dit over God? 
Hoe ervaar jij God?
 �Wat is de relatie tussen het verbond en de tien basisregels van het leven? (vers 13)
 �Waarom zou je wetten en regels van God nakomen? (vers 14) Wat levert jou dat op?

Opdracht
Wat is de relatie tussen regels en verbond?

1 Deuteronomium 4:1a, BGT.

SABBAT 22 MEI | JONGERENLES
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op sabbat 
29 mei  

bespreken we
met elkaar

deze les

09
LEZEN:  
Genesis 2:2-3; Exodus 20:11; 16; 31:12-17; Hebreeën 4:1-4; Deuteronomium 5:14

KERNTEKST: 
‘Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. 
Voor Mij en hun is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond.’ 
Exodus 31:16

Verbondsteken
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BIJBELLES | 22 – 28 MEI

De sabbat van de zevende dag is als een spijker die, beng (!), met ononderbroken regelmaat 
ons elke week terugbrengt naar het fundament van alles wat we zijn of zouden kunnen 
zijn. We hebben het zo druk, rennen heen en weer, geven geld uit, verdienen geld, we 
gaan hierheen en daarheen en overal heen. En dan, beng (!), komt er weer een sabbat en 
die brengt ons weer terug naar ons fundament, naar het startpunt van alles wat er komt. 
Want alles dat iets voor ons betekent, krijgt die betekenis alleen maar omdat God het 
heeft geschapen en omdat Hij om te beginnen ons heeft geschapen.

Met een onophoudelijke regelmaat, en zonder uitzonderingen, doemt de sabbat in 
stilte onweerstaanbaar op aan de horizon en dringt door in elke kier en opening van ons 
leven. Het herinnert ons eraan dat elk deeltje van ons leven van onze Maker is, van Hem 
die ons hier heeft geplaatst. Hij is degene die ‘in het begin’ de hemel en de aarde heeft 
geschapen. Dat is een daad die het onweerlegbare fundament blijft van alle christelijk 
geloof en waarvan de sabbat van de zevende dag, beng (!) het onweerlegbare, onopval-
lende en onverzettelijke teken is. Deze week bekijken we dit teken in het verband van 
het verbond bij de Sinai.

De studie in één oogopslag: Waar komt de sabbat vandaan? Welk bewijs 
is er dat de sabbat vóór het verbond bij de Sinai al bestond? Wat maakt 
de sabbat tot zo’n passend verbondsteken?
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Oorsprong

ZONDAG 23 MEI | BIJBELLES  

Hoe vaak horen we niet zeggen ‘die oude Joodse sabbat’? De Schrift is duidelijk: de sabbat 
was er al lang voordat er Joodse mensen waren. De oorsprong ligt in de scheppingsweek.

Lees Genesis 2:2-3; Exodus 20:11. Waar ligt duidelijk en ondubbelzinnig de oorsprong 
van de sabbat? Waarom zou God zelf op de zevende dag rusten? Had Hij dat nodig? Welk 
ander doel zou zijn rust hebben gediend?

De ‘zevende dag’ wordt niet geïdentificeerd als de sabbat. Dat komt pas later.1 Er wordt 
wel duidelijk gezegd dat ‘Hij rustte op de zevende dag’. Het Hebreeuwse woord voor 
rusten is sjabaat en is verwant aan het zelfstandig naamwoord sabbat, in het Hebreeuws, 
sjabbat. ‘Het woord “sabbat” wordt niet gebruikt in deze tekst, maar het staat wel vast dat 
de auteur wilde zeggen dat God de zevende dag zegende en heiligde als de sabbat.’2 Het 
is duidelijk dat deze tekst ons de goddelijke oorsprong en instelling leert van de sabbat 
als een dag van zegen voor de hele mensheid.

Lees Marcus 2:27. Voor wie is de sabbat gemaakt?

Jezus zegt dat de sabbat is gemaakt voor, letterlijk, ‘mens’, wat voor de mensheid als 
geheel staat, in tegenstelling tot alleen het joodse volk. Hoewel sommige commentatoren 
hebben gesuggereerd dat God na de schepping fysieke rust nodig had, was het ware doel 
van Gods rust het verschaffen van een goddelijk voorbeeld aan de mens. De mens moet 
ook zes dagen werken en daarna rusten op de zevende dag van de week, de sabbat. De 
theoloog Karl Barth stelde het zo voor dat Gods rust aan het einde van de schepping 
een onderdeel was van het ‘genadeverbond’, waarin de mens werd uitgenodigd ‘om bij 
Hem te rusten. . . om deel te nemen aan [Gods] rust.’3 God riep in zijn liefde de man en de 
vrouw op de dag na hun schepping op om in alle rust verbonden te zijn met elkaar en om 
een intieme band met Hem tot stand te brengen, naar wiens beeld zij waren gemaakt. 
Die verbondenheid en gemeenschap zouden voor altijd duren. Sinds de val van de mens 
biedt het wekelijks een hoogtepunt aan iemands leven met de Heiland.

Als iemand jou zou vragen: Hoe komt het houden van de sabbat jouw relatie met de Heer 
ten goede, hoe zou je daarop reageren?

1 Exodus 16:26,29
2 G. F. Waterman, The Zondervan Pictorial Encyclo-

pedia of the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House, 1975), vol. 5, p. 183

3 Karl Barth, Church Dogmatics, vol. 3, deel 1 (Edin-
burgh, Schotland: T&T Clark Ltd., 1958), p. 98

Genesis 2:2-3; Exodus 20:11
Waar ligt de oorsprong van de 
sabbat?
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De sabbat voor Sinai
Het verhaal van het manna dat aan de Sinai in de woestijn aan Israël werd verstrekt gaat 
vooraf aan het sluiten van het verbond bij de Sinai. Let op wat dit verslag duidelijk maakt:
1. Elke dag kon slechts een normale portie manna worden gebruikt. Op de zesde dag 

moest een dubbele portie worden verzameld.
2.  Op de sabbat werd geen manna gegeven.
3.  Het extra deel dat nodig was voor de sabbat kon je vanaf de zesde dag bewaren zonder 

dat het slecht werd. Het manna bleef op geen enkele andere dag zo lang goed.

Lees Exodus 16:23-28. Wat onthult dit verhaal over de heiligheid van de sabbat voordat 
de wet bij de Sinai werd gegeven?

‘In feite wijzen het gelijkstellen van de sabbat met de zevende dag, de uitspraak dat de 
Heer de sabbat aan de Israëlieten gaf, en het verslag dat het volk op Gods bevel rustte 
op de zevende dag, er allemaal onmiskenbaar op dat de oorspronkelijk instelling van de 
sabbat [bij de schepping ligt].’4

Er is hier veel meer aan de hand dan dat op het eerste oog zichtbaar is. Kijk wat deze 
geschiedenis ons leert:
1.  Het vertelt ons welke dag de voorbereidingsdag is voor de sabbat.
2.  Op welke dag van de week de sabbat wordt gevierd.
3.  Waar de sabbat vandaan komt
4.  Wat voor dag de sabbat moet zijn.
5.  Dat de sabbat geen vastendag is.
6.  Dat de sabbat een test van loyaliteit aan God is

Hoe komt jouw begrip van de sabbat in deze tijd overeen met wat er in Exodus 16 over 
de sabbat wordt onderwezen?

4 G. F. Waterman, The Zondervan Pictorial Encyclo-
pedia of the Bible, vol. 5, p. 184

Exodus 16:23-28
Wat vertelt dit verhaal over de  

heiligheid van de sabbat?
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Verbondsteken

DINSDAG 25 MEI | BIJBELLES  

De sabbat wordt vier keer in de Schrift aangeduid als een ‘teken’.5 Een ‘teken’ is geen 
‘symbool’ in de zin van een ding dat van nature iets anders typeert, vertegenwoordigt 
of oproept, omdat beide dezelfde eigenschappen hebben. Het symbool van een vuist 
duidt bijvoorbeeld vaak op ‘macht’ of ‘kracht’. In de Bijbel fungeerde de sabbat als een 
uiterlijk ‘teken’ of doel of toestand met de bedoeling om een karakteristieke boodschap 
over te brengen. Er is niets in het teken zelf dat het speciaal in verband bracht met het 
verbond. De sabbat is alleen omdat God dat zei ‘voor elke generatie opnieuw een teken 
voor mij en voor jullie’.6

Lees Genesis 2:3; Hebreeën 4:1-4. Waarom gebruikt de Heer juist de sabbat als verbondste-
ken? Wat maakt deze dag tot een passend symbool van de reddende relatie met God? 

We moeten bedenken wat een zeer belangrijk aspect van het verbond is. Dat we namelijk 
worden gered door genade en dat werken ons niet kunnen redden, Wat zorgt ervoor dat 
de sabbat zo’n goed symbool van die relatie is? Het fascinerende aan de sabbat als teken 
van het genadeverbond is dit: het Joodse volk heeft de sabbat eeuwenlang begrepen 
als het teken van de verlossing door de Messias. Ze zagen in de sabbat een voorproefje 
van redding door de Messias. We begrijpen dat verlossing alleen op grond van genade 
is en dat het verbond een genadeverbond is. Dat maakt het verband tussen de sabbat, 
de verlossing en het verbond duidelijk.7 In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is 
de sabbat dus een teken van Gods reddende genade en is het geen teken van redding 
door werken.

Hoe begrijp je wat het betekent om op de sabbat te ‘rusten’? Hoe rust jij op de sabbat? 
Wat doe je op die dag anders waardoor het een ‘teken’ wordt? Kan iemand die je kent 
naar jouw leven kijken en zien dat de sabbat echt een speciale dag voor je is?

5 Exodus 31:13,17; Ezechiël 20:12,20
6 Exodus 31:13
7 Deuteronomium 5:13-15

Genesis 2:3; Exodus 31:13; 
Hebreeën 4:1-4
Waar is de sabbat een teken van?
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Teken van heiliging
Een uitzonderlijk rijk Bijbelgedeelte dat over de sabbat gaat, zijn de instructies van de 
Heer die volgen op de bouw van het heiligdom en de diensten die daarin plaatsvinden.8 
Het idee van de sabbat als een ‘teken’, een zichtbaar, uiterlijk en eeuwig teken tussen God 
en zijn volk, komt hier voor het eerst op deze manier tot uitdrukking. De tekst zelf bevat 
enkele fascinerende ideeën die het waard zijn om te bestuderen. In Exodus 31:13 komen 
twee nieuwe ideeën samen:
1.  De sabbat als teken van kennis.
2.  De sabbat als teken van heiliging.
Sta stil bij het tekenaspect dat verband houdt met kennis. De wijze waarop de Hebreeërs 
kennis opvatten, omvat intellectuele, relationele en emotionele aspecten. ‘Kennen’ be-
tekende niet alleen het kennen van een feit, en dat gold zeker niet als er een persoon bij 
betrokken was. Het betekende ook dat je een betekenisvolle relatie hebt met de persoon 
die je kent. Het kennen van de Heer betekende dat je in de juiste relatie met Hem stond. 
Het stond voor Hem ‘dienen’, voor Hem ‘ontzag hebben’, Hem ‘vertrouwen’, je op Hem 
‘verlaten’ en Hem ‘zoeken’, en zijn naam ‘aanroepen’.

Lees Exodus 31:12-17; 1 Kronieken 28:9; Jesaja 11:2; 43:10; Psalm 9:10-11; Jeremia 
10:25. Hoe helpen deze teksten ons te begrijpen wat het betekent de Heer te kennen?

Bovendien heeft de sabbat betekenis als teken van heiliging. Het betekent dat de Heer zijn 
volk ‘heiligt’ door ze tot ‘gewijde’ mensen te maken.9 Het heiligingsproces is het werk van 
Gods verlossende liefde, net zoals het dat is van het reddende en verlossende werk van 
God. Gerechtigheid (rechtvaardigmaking) en heiliging zijn beide dingen die God doet: 
‘Ik ... de Heer ... heilig jullie’. De sabbat is dus het teken dat ons met God bekend maakt 
als heiligmaker. ‘De sabbat die God als een teken aan de wereld heeft gegeven van het 
feit dat Hij de Schepper is, is ook het teken van Hem als de Heiligmaker.’10

Sta eens stil bij de sabbatdag en het proces van heiliging. Welke rol speelt het houden van 
de sabbat in dit proces? Hoe kan de Heer onze ervaring van het houden van de sabbat 
gebruiken om ons te heiligen?

8 Exodus 25:1-31:11
9 Leviticus 20:8; Deuteronomium 7:6
10 Ellen White, Testimonies for the Church, vol. 6, p. 350

Exodus 31:12-17; 1 Kronieken 
28:9; Jesaja 11:2; 43:10-11; Psalm 
9:10-11; Jeremia 10:25 — Wat be-
tekent het om de Heer te kennen?
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Houd de sabbat in ere

DONDERDAG 27 MEI | BIJBELLES  

De sabbat was en is een teken dat de mens iets in ere moet houden. Het gebruik van het 
woord in ere houden kan verschillende functies hebben. Ten eerste: iets in ere houden 
betekent terugkijken en naar het verleden kijken. In dit geval wijst de sabbat ons op de 
schepping, die zijn hoogtepunt bereikte in de instelling van de sabbat als een wekelijkse 
rustdag en speciale gemeenschap met God. 

Het bevel om iets in ere te houden heeft ook gevolgen voor het heden. We moeten 
niet alleen de sabbat ‘in ere houden’ maar we moeten die dag ook ‘in acht nemen’ en 
beschouwen als ‘een heilige dag’.11 De sabbat heeft dus ook in het hier en nu belangrijke 
gevolgen voor ons.

Ten slotte wijst het in ere houden van de sabbat ons ook vooruit. De persoon die de 
sabbat in ere houdt, heeft een veelbelovende, rijke en betekenisvolle toekomst met de 
Heer van de sabbat voor zich. Hij of zij blijft in de verbondsrelatie, omdat hij of zij in de 
Heer blijft. Wanneer we het verbond inderdaad opvatten als een relatie tussen God en de 
mens dan komt de sabbat op een specifieke manier op de voorgrond te staan. De sabbat 
kan enorm helpen die relatie te versterken.

Door het gedenken van de schepping en haar schepper, staat Gods volk ook stil bij Gods 
genadige daden van redding. In Deuteronomium wordt de sabbat gezien als een teken 
van bevrijding uit Egypte. Dat is een symbool van de uiteindelijke redding die wordt 
gevonden in God. Schepping en herschepping horen bij elkaar. De eerste maakt de laatste 
mogelijk. De sabbat is een teken dat ons vertelt dat God de Schepper van de wereld is en 
dat Hij ook de Schepper is van onze redding.

‘Door zijn sabbat in ere te houden, moeten we laten zien dat we zijn volk zijn. Zijn Woord 
zegt dat de sabbat een teken is waarmee je kunt zien dat de mensen de geboden onder-
houden, .... Degenen die de wet van God houden, zullen één met Hem zijn in de grote 
strijd die in de hemel begon tussen God en zijn tegenstander.’12

Lees het bovenstaande citaat. De sabbat maakt meer dan één van de andere geboden 
duidelijk dat wij mensen zijn die zich houden aan de geboden van God. Waarom kan de 
sabbat die rol vervullen?

11 Exodus 20:8; Deuteronomium 5:12
12 Ellen White, Selected Messages, boek 2, p. 160

Exodus 20:8; Deuteronomium 5:12
Wat wordt er over de sabbat gezegd?
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Gespreksvragen
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Om verder over na te denken: Lees Ellen White, pp. 968-970, in The SDA Bible Commentary, 
vol. 7; ‘De viering van de sabbat’, pp. 349-351, in Testimonies for the Church, vol. 6; ‘Van de 
Rode Zee naar Sinai’, pp. 254-267, in Patriarchen en profeten.

‘De tien geboden definiëren de relaties tussen God en mens en de mensen onderling 
op een uitgebreide en fundamentele wijze. Het gebod in het midden van de decaloog 
is het sabbatsgebod. Dat gebod identificeert de Heer van de sabbat op een speciale 
manier en geeft weer op welke terreinen Hij gezag en eigendomsrecht heeft. Let op 
deze twee aspecten: (1) de identiteit van de godheid: de HEER, die de Schepper is en die 
dus een unieke plaats inneemt.13 (2) Het terrein van zijn eigendom en gezag: ‘de hemel 
en de aarde en de zee met alles wat er leeft’. Als je kijkt naar deze twee aspecten dan 
heeft het sabbatgebod de kenmerken die typerend zijn voor zegels van internationale, 
oude verdragsdocumenten uit het Nabije Oosten. Het is heel typerend dat deze zegels 
typisch in het midden van deze verdragsdocumenten staan en dat die ook de volgende 
elementen bevatten: (1) de identiteit van godheid (meestal een heidense god) en (2) 
het terrein waarop deze godheid eigendomsrecht en gezag heeft en dat is meestal een 
beperkt geografisch gebied.

‘De heiliging door de Geest geeft het verschil aan tussen degenen die het zegel van God 
hebben en degenen die een valse rustdag houden. Als de test komt, zal duidelijk worden 
wat het merkteken van het beest is. Dat is het houden van de zondag. … God heeft de 
zevende dag aangewezen als zijn sabbat. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen trouw 
en ontrouw. Degenen die het zegel van God op hun voorhoofd willen hebben, moeten 
zich aan de sabbat van het vierde gebod houden.’14 

13 Exodus 20:11; 31:17
14 Ellen White, The SDA Bible Commentary, vol. 7, 

blz. 980-981

BIJBELLES | VRIJDAG 28 MEI

Marcus 2:27
Voor wie is de sabbat gemaakt?

 � Lees Leviticus 19:30. Merk op hoe hier 
het heiligdom en de sabbat met elkaar 
worden verbonden. Als je bedenkt wat 
we tot nu toe hebben geleerd over waar 
de sabbat een teken van is, waarom is die 
koppeling dan zo logisch?

 � Stel jezelf deze vraag: Heeft het houden 
van de sabbat mijn wandel met de Heer 
versterkt? Zo niet, welke veranderingen 
kun je aanbrengen? 
 

Samenvatting: De sabbat is een 
verbondsteken dat vooruitwijst naar de 
tijd dat het verlossingsplan zal worden 
vervuld. Het wijst ook terug naar de 
schepping en het wijst ons als een teken 
van het genadeverbond op de uitein-
delijke herschepping, wanneer God alle 
dingen nieuw maakt.
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Exodus 20:11; 31:17
Waarom heeft de HEER de sabbat 
gezegend en heilig verklaard?

Exodus 31:12-18
IJsbrekervraag
Overkomt het jou weleens dat je zo enthousiast met iets bezig bent, dat je helemaal niet 
in de gaten hebt dat de sabbat inmiddels is begonnen?

Ik verken
De HEER stelt Besaleël en Oholiab aan voor het maken van de ontmoetingstent en de 
benodigde gebruiksvoorwerpen (Exodus 31:2-6). Anderen zullen hen daarbij helpen. Zij 
worden personen genoemd ‘die hun vak verstaan’ (Exodus 31:7). Deze oproep dingen 
te maken is overeenkomstig de opdracht van God (Exodus 31:6,11). Mozes moet de Isra-
elieten echter ook op het hart binden de sabbat van de HEER in acht te nemen (Exodus 
31:13-16). Ook de HEER heeft op de zevende dag na de schepping van hemel en aarde 
‘gerust om op adem te komen’. Het belang van inachtneming van de sabbat blijkt ook 
uit het feit dat de HEER het ‘een eeuwigdurend verbond’ noemt en de sabbat zelf ‘een 
teken tot in eeuwigheid’, ‘een teken tussen Mij en jullie (vgl. Ezechiël 20:12). God schreef 
alle Tien Geboden op twee stenen platen (vgl. Deuteronomium 4:13). Hiermee werd ook 
het eeuwige karakter van het sabbatsgebod nogmaals benadrukt.

Ik bestudeer
Ondanks het vele werk dat het vervaardigen van de ontmoetingstent en de daarbijhorende 
voorwerpen met zich meebracht, bleef het belangrijk de wekelijkse sabbat in acht te nemen 
en niet door te werken (vgl. Exodus 16:22-30 en 20:8-11). De besnijdenis was niet het enige 
teken van de verbondsrelatie tussen God en zijn volk (Genesis 17:9-13). Dat geldt ook voor 
de sabbat. De sabbat dient een ‘dag van volstrekte rust te zijn’ (Exodus 35:2; Leviticus 
23:3), een sjabbat sjabbatoon, evenals de Grote Verzoendag (Leviticus 16:31 en 23:32). 
Vergelijk Exodus 31:15 met Matteüs 12:1-13, Marcus. 2:23-28 en Johannes 5:17. 

 �Wat maak je hieruit op?
Op ontheiliging van de sabbat stond de doodstraf (Exodus 31:14).

 �Wat zegt jou dit over het belang dat God hecht aan de sabbat?
Het is niet altijd gelukt zich aan de sabbat te houden (Nehemia 13:15-18).

 �Welk vooruitzicht krijgt het volk van God aangeboden, als zij de sabbat wel als rustdag 
in ere zou houden? Zie Jesaja 58:13-14.

In Marcus 2:27 zegt Jezus: ‘De sabbat is er voor de mens.’ Dat betekent dat het Gods 
bedoeling is dat ieder mens baat heeft bij het vieren van de sabbat. Toch geloven veel 
christenen dat de sabbat alleen voor de Joden is.

 �Waar zou dit misverstand uit voortkomen?

Verbondsteken



       Ik bid …
Heer, dank U wel dat ook ik de sabbat mag aannemen als een geschenk 
uit uw hand, als een dag van rust, maar ook als een dag waarop ik het 
contact met U en zusters en broeders kan versterken en anderen wel 
kan doen. Help mij deze dag apart te zetten van de andere weekdagen 
en mijn dagelijkse bezigheden op die dag na te laten. 
Amen.
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Ik pas toe
Ook wij mogen net als de Israëlieten op sabbat uitrusten van onze dagelijkse bezighe-
den. En ook wij mogen op deze dag terugdenken aan het feit dat God op de zevende 
scheppingsdag heeft gerust, en dat we op deze dag op een bijzondere wijze contact met 
Hem kunnen zoeken. Daarnaast is deze dag ervoor bedoeld aan anderen wel te doen, 
in woord en daad.

 �Hoe kijk jij tegen de sabbat aan? Zie je het als een dag van mogelijkheden of als een 
dag van beperkingen?
 �Heb jij ervaring met sabbatviering? Zo ja, wat doe je dan op zo’n dag?

Het sabbatsgebod is geldig voor altijd, zolang de hemel en de aarde bestaan (vgl. Matteüs 
5:18).
Veel christenen vinden om die reden dat ze op zondag hun rustdag moeten houden.

 �Heb je enig idee waar deze gedachte vandaan komt?
 �Maakt het voor jou uit op welke dag van de week je rust?

VERDIEPING | SABBAT 29 MEI

09
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Opdracht van de vorige week 
Wat is de relatie tussen regels en verbond?

Lees samen
Exodus 20:1,8-11 en Deuteronomium 5:12-15

IJsbrekervraag
Met welk symbool zou jij je relatie met God tot uitdrukking willen brengen?

Inspiratie
‘De Heer zei tegen Mozes: “Zeg namens Mij tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten 
steeds de sabbat vieren. Want zo laten jullie zien dat jullie een bijzonder volk voor 
Mij zijn.’”’1

Behandel de tekst
Het dagelijks leven neemt ons over het algemeen volledig in beslag. We leven in 
een 24-uurs economie waarin de woorden ‘presteren’ en ‘produceren’ centraal lijken 
te staan. Soms krijgen we dan ook het idee te worden geleefd. Veel mensen voelen 
zich opgejaagd en hebben het idee zich steeds maar weer te moeten waarmaken. 
Een onregelmatig leven met weinig rust en/of slechte nachtrusten wordt door 
menigeen als een last ervaren. Hoe belangrijk is het dan ook dat er op z’n minst 
één dag in de week in het teken staat van rust en relaties. Op die dag kom je, meer 
dan op andere dagen, toe aan het onderhouden van je relatie met God, maar ook 
met elkaar. De Bijbel noemt die dag sabbat. Het is een dag waarop je stopt met 
werken en op adem komt. Even niet het alledaagse, maar het bijzondere staat dan 
centraal. God schrijft over het belang van de sabbat op meerdere plekken in de 
Bijbel, zo ook in de boeken Exodus en Deuteronomium.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Welke gedachte staat centraal in het eerste vers van Exodus 20? Wat zegt dit over 
de tien geboden die erop volgen?
 �Wat is de reden die God geeft voor het vieren van de sabbat in Exodus 20? (vers 8-11)
 �Lees Exodus 20:10. Wie hebben er allemaal voordeel bij het vieren van de sabbat? 
Wat vind je hiervan?
 �Wat is de reden die God geeft voor het vieren van de sabbat in Deuteronomium 
5? (vers 12-15)
 �Wat zijn de overeenkomsten tussen de beschrijving van het vieren van de sabbat 
in de twee teksten?
 �Lees de tekst bij ‘Inspiratie’ hier boven.
 �Welke belang hecht jij aan de sabbat?

Opdracht
Hoe vind jij rust bij God?

1 Exodus 31:12-13, BGT.

SABBAT 29 MEI | JONGERENLES
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LEZEN: 
Jeremia 31:31-34; Matteüs 5:17-28; 27:51 Hosea 2:18-20; Jesaja 56:6-7;  
Hebreeën 8:7-8; 10:4

KERNTEKST: 
‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk 
van Juda een nieuw verbond sluit.’ Jeremia 31:31

Het nieuwe verbond 
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Jaren geleden stond er een cartoon in een tijdschrift van een bedrijf. Daarop was te zien 
hoe een leidinggevende in een kantoor voor een groep staat met andere leidinggevenden. 
Hij had een doos met waspoeder in zijn handen en liet die aan de andere mannen en 
vrouwen zien. Hij wees trots op het woord nieuw dat met grote rode letters op de doos 
stond. Dat betekent natuurlijk dat het product nieuw was. De leidinggevende zei toen: 
‘Het enige wat nieuw is, is dat woord nieuw op de doos.’ Het enige wat met andere 
woorden was veranderd en het enige dat nieuw was, was het woord nieuw op de doos. 
De rest was hetzelfde gebleven.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit met het nieuwe verbond ook zo is. De basis 
van het verbond, de fundamentele hoop die het ons biedt en de voorwaarden die er aan 
ten grondslag liggen, zijn dezelfde als van het oude verbond. Het is altijd een verbond 
geweest van Gods genade en barmhartigheid, een verbond dat is gebaseerd op een liefde 
die menselijke zwakheden en nederlagen overstijgt.

De studie in één oogopslag: Welke overeenkomsten zijn er tussen het oude en het nieuwe 
verbond? Welke rol speelt de wet in het verbond? Met wie zijn de verbonden gesloten? 
Wat bedoelt het boek Hebreeën met een ‘beter verbond’?1 Welk verband 
bestaat er tussen het verbond en het hemelse heiligdom?

1 Hebreeën 8:6
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‘De dag zal komen’

ZONDAG 30 MEI | BIJBELLES  

Lees Jeremia 31:31-34. Wie neemt het initiatief tot het verbond? Over wiens wet wordt 
hier gesproken? Welke wet is dit? Welke verzen benadrukken dat God een relatie wil 
met zijn volk? Welke daad van God ten behoeve van zijn volk vormt de basis van die 
verbondsrelatie?

Het is duidelijk dat het nieuwe verbond niet veel verschilt van het oude verbond met 
Israël op de berg Sinai. Het probleem met het verbond bij de Sinai was niet dat het oud 
of verouderd was. Het probleem was dat het werd verbroken. 

Alle antwoorden op de bovenstaande vragen staan allemaal in die vier verzen en die laten 
zien dat veel facetten van het ‘oude verbond’ ook deel uitmaken van het ‘nieuwe verbond’. 
Het ‘nieuwe verbond’ is in zekere zin een ‘vernieuwd verbond’. Het is de voltooiing of de 
vervulling van het eerste verbond.

Kijk eens goed naar het laatste deel van vers 34. Daarin staat dat de Heer hun ongerech-
tigheid en de zonde van zijn volk zal vergeven. De Heer zegt dat Hij de wet in ons hart 
zal schrijven en dat Hij die in ons binnenste zal leggen. Toch benadrukt Hij nog steeds 
dat Hij ons onze zonde en ongerechtigheid zal vergeven. Dat is eigenlijk in strijd met de 
wet die in ons hart is geschreven. 

Lees Jeremia 31:33-34; Romeinen 2:15; Matteüs 5:17-28. Zie je enige tegenstelling of 
spanning tussen de wet in ons hart hebben en de noodzaak dat de Heer ons vergeeft? 
Zo neen, waarom niet? Wat betekent het dat de wet in ons hart is geschreven? 

Kijk nog eens goed naar de verzen die we vandaag hebben bestudeerd. Hoe kun je die 
gebruiken om antwoord te geven op het argument dat op de een of andere manier de 
tien geboden (of meer specifiek de sabbat) ongeldig zijn gemaakt onder het nieuwe 
verbond? Staat er iets in die teksten waaruit dat blijkt? Hoe kun je deze teksten gebruiken 
om te aan te tonen dat de wet er altijd zal zijn?

Jeremia 31:31-34
Wie neemt het initiatief tot het 
nieuwe verbond?
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Het zuidelijke koninkrijk Juda stond op het punt te eindigen toen het volk werd weggevoerd 
in de Babylonische ballingschap. Juist op dat moment kondigde God via de profeet Jeremia 
het ‘nieuwe verbond’ aan. Het is voor het eerst dat dit idee in de Bijbel wordt genoemd. 
Zo’n honderdvijftig jaar vóór de tijd van Jeremia stond het noordelijke koninkrijk van de 
tien stammen van Israël op het punt te worden vernietigd. Toen werd het idee van een 
ander verbond ook al genoemd, namelijk door Hosea.

Lees Hosea 2:18-20. Let op de parallel tussen wat de Heer hier tegen zijn volk zegt met 
wat Hij zegt door Jeremia. Welke gemeenschappelijke beeldspraak wordt er gebruikt? 
Wat zegt dat over de fundamentele betekenis en aard van het verbond?

Er zijn momenten in de geschiedenis waarop Gods plannen voor het verbondsvolk werden 
belemmerd door hun rebellie en ongeloof. Dan stuurde Hij profeten om aan te kondigen 
dat de verbondsgeschiedenis met de gelovigen daardoor niet ten einde was gekomen. 
Het volk was ontrouw, afvallig, rebellerend en ongehoorzaam. Toch zegt de Heer dat Hij 
nog steeds bereid is een verbondsrelatie aan te gaan met iedereen die zich wil bekeren, 
gehoorzamen en beslag wil leggen op zijn beloften.

Lees Ezechiël 11:19; 18:31; 36:26.  Deze teksten gaan niet specifiek over een nieuw 
verbond. Welke elementen staan daarin die de beginselen van dat nieuwe verbond 
weerspiegelen?

De Heer geeft ‘hun het inzicht dat Ik de HEER ben; als ze met heel hun hart naar Mij 
terugkeren.’2 Hij ‘zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend 
hart voor in de plaats geven.’ Hij zal hun ‘een nieuw hart’ en ‘een nieuwe geest’ geven. 
Hij zegt ook: ‘Ik zal jullie mijn Geest geven’.3 Dit werk van God is het fundament onder 
het nieuwe verbond.

Stel dat er iemand naar je toe kwam en zei: ‘Ik wil een nieuw hart en ik wil dat de wet in 
mijn hart wordt geschreven, ik wil een hart dat de Heer kent, maar ik weet niet hoe ik 
dat krijg’. Wat zou je dan zeggen tegen deze persoon?

2 Jeremia 24:7
3 Ezechiël 36:26-27

Het hart aan het werk

Hosea 2:18-20
Wat zegt dit over de betekenis van 

het verbond?
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Jeremia stelt dat het nieuwe verbond moet worden gesloten met ‘het volk van Israël’.4 
Betekent dit dan dat alleen de letterlijke nakomelingen van Abraham de verbondsbeloften 
zullen ontvangen? Zijn die beloften alleen voor het Joodse volk dat door bloed en geboorte 
met Abraham is verbonden? Nee, zo is het niet! Dat was zelfs in de oudtestamentische tijd  
niet het geval. Het is natuurlijk correct dat de Hebreeuwse natie als geheel de verbonds-
beloften had ontvangen. Toch werd het niet zo gedaan dat alle andere volken werden 
uitgesloten. Integendeel! Iedereen werd uitgenodigd deel te nemen aan de beloften of 
iemand nu Jood was of heiden. Ze moesten er echter wel mee instemmen dat verbond 
aan te gaan. Het is vandaag zeker niet anders.

Lees Jesaja 56:6-7. Welke voorwaarden worden er gesteld aan hen die de Heer willen 
dienen? Is er enig verschil tussen wat God hun vroeg en wat Hij vandaag van ons vraagt? 

Het nieuwe verbond wordt beschreven als ‘beter’ (zie de studie van woensdag). Toch is er 
niet echt verschil in de basiselementen waaruit het oude en het nieuwe verbond bestaan. 
Het is dezelfde God, die op dezelfde manier redding biedt door genade. Het is dezelfde 
God die een volk zoekt dat door geloof beslag legt op zijn beloften van vergeving. Het 
is dezelfde God die de wet tracht te schrijven in het hart van degenen die Hem in een 
relatie van geloof volgen of ze nu Jood zijn of heiden.5 Het Nieuwe Testament beschrijft 
dat de Joden, die antwoord gaven op de verkiezing door genade, Jezus Christus en zijn 
evangelie aannamen. Gedurende enige tijd vormden zij het hart van de gemeente en 
waren ze het ‘kleine deel dat God uit genade uitgekozen heeft’, in tegenstelling tot hen die 
‘onbuigzaam’ waren. Tegelijkertijd accepteerden de heidenen, die voorheen niet geloofden, 
het evangelie en werden geënt op Gods ware volk. Dat bestaat uit gelovigen, ongeacht 
tot welk volk of ras ze behoorden.6  Dus waren de heidenen ‘destijds niet verbonden met 
Christus, hadden geen deel aan het burgerschap van Israël en waren niet betrokken bij 
de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden.’ Zij zijn dichterbij gebracht 
door het bloed van Christus. Christus bemiddelt het ‘nieuwe verbond’ voor alle gelovigen, 
ongeacht nationaliteit of ras.7

Ben jij ook deel van dat nieuwe verbond dat God met de mens sloot?

4 Jeremia 31:33
5 Jeremia 31:33-34; Exodus 34:6; Romeinen 3:24; 

Hebreeën 8:10,12
6 Romeinen 11:5 ,7,1-24
7 Efeziërs 2:12-13; Hebreeën 9:15

DINSDAG 1 JUNI | BIJBELLES  

Jesaja 56:6-7
Hoe kan ik een dienaar van de 
Heer zijn?

Oude en nieuwe verbonden
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Gisteren zagen we dat de basiselementen van het oude en het nieuwe verbond hetzelfde 
waren. Waar het op neerkomt is redding door geloof in een God die onze zonden vergeeft. 
Dat doet Hij niet vanwege iets dat de moeite waard is in ons, maar alleen op grond van 
zijn genade. Omdat we deze vergeving hebben ontvangen, gaan we een relatie aan 
met Hem. Daarin geven we ons over aan Hem in geloof en gehoorzaamheid. Niettemin 
noemt het boek Hebreeën het nieuwe verbond ‘een beter verbond’. De vraag is hoe we 
dat moeten opvatten. Hoe kan het ene verbond beter zijn dan het andere?

Lees Hebreeën 8:6-8. Welke ‘gebreken’ had het oude verbond?

Het probleem met het oude verbond was niet het verbond zelf. Het volk slaagde er niet in 
het in geloof te begrijpen.8 De superioriteit van het nieuwe verbond ligt daarin dat Jezus 
niet wordt geopenbaard door dierenoffers, zoals in het oude verbond. Hij verschijnt nu aan 
ons in de realiteit van zijn dood en hogepriesterlijke dienstwerk. De redding die onder het 
oude verbond wordt aangeboden, is dezelfde als die van het nieuwe verbond. Onder het 
nieuwe wordt echter een grotere, completere openbaring zichtbaar van de God van het 
verbond en zijn liefde voor de gevallen mens. Het is beter dan alles wat door symbolen en 
typen in het Oude Testament was onderwezen, want het vond zijn vervulling in Jezus. Zijn 
zondeloze leven, zijn dood en hogepriesterlijke dienstwerk werden gesymboliseerd door 
de aardse heiligdomsdienst. In plaats van symbolen, typen en voorbeelden, hebben we 
Jezus zelf en dat niet alleen als het geslachte Lam dat zijn bloed voor onze zonde vergoot. 
Hij is ook namens ons onze hogepriester in de hemel.9 De redding die Hij biedt is dezelfde. 
Het nieuwe verbond is een volledigere openbaring van Hemzelf en de redding die we in 
Hem vinden. Dat zorgt ervoor dat het superieur is aan het oude verbond.

Lees Hebreeën 8:5; 10:1. Welk woord gebruikt de auteur om de diensten van het 
heiligdom van het oude verbond te beschrijven? Hoe helpt het gebruik van dat woord 
ons om de superioriteit van het nieuwe verbond te begrijpen?

Waarom biedt kennis van Christus’ leven, dood en hogepriesterlijke dienstwerk ons 
een beter begrip van God dan alleen het aardse heiligdomsritueel met dierenoffers?

8 Hebreeën 4:2
9 Hebreeën 9:8-14; 7:25

‘Een beter verbond’

Hebreeën 8:6-8; 10:1
Welke ‘gebreken’ had het oude 

verbond?
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Het boek Hebreeën legt sterk de nadruk op Jezus als onze Hogepriester in het hemelse 
heiligdom. De duidelijkste uiteenzetting van het nieuwe verbond in het Nieuwe Testament 
staat in Hebreeën. Dit is geen toeval. De hemelse bediening van Christus is nauw verbonden 
met de beloften van het nieuwe verbond. De waarheden van het oude verbond werden 
onderwezen door de heiligdomsdienst in het  Oude Testament. Het brengen van offers 
en bemiddeling stond centraal. Er werden dieren gedood en hun bloed werd bediend 
door de priesters. Dit waren natuurlijk allemaal symbolen van de redding die alleen in 
Jezus te vinden was. Die offers hadden van zichzelf geen reddende kracht.

Lees Hebreeën 10:4. Waarom is de dood van een dier niet voldoende om redding te brengen?

Deze offers gingen in vervulling in Christus, samen met de priesterlijke bemiddeling die 
daarbij hoort. Jezus was het offer dat zorgde voor het bloed van het nieuwe verbond. 
Het bloed van Christus bekrachtigde het nieuwe verbond, waardoor het verbond bij de 
Sinai met zijn offers ‘oud’ werd en zijn betekenis verloor. Het ware offer was voor eens 
en voor altijd gebracht.10 Toen Christus eenmaal was gestorven, hoefden er geen dieren 
meer te worden gedood. De aardse diensten in het heiligdom hadden hun functie vervuld.

Lees Matteüs 27:51. Het voorhangsel in het aardse heiligdom scheurde toen Jezus stierf. 
Hoe helpt die gebeurtenis ons te begrijpen waarom er iets beters is gekomen dan het 
aardse heiligdom?

Het priesterlijke dienstwerk was natuurlijk met deze dierenoffers verbonden. Dat was het 
werk van de Levieten die de offers in het aardse heiligdom namens het volk brachten. 
Toen die offers eenmaal ten einde waren gekomen, eindigde ook de noodzaak van hun 
dienstwerk. Alles was nu in vervulling gegaan in Jezus. Hij bedient nu zijn eigen bloed in 
het heiligdom in de hemel.11 Hebreeën benadrukt dat Christus als onze Hogepriester en 
Middelaar de hemel is binnengegaan met zijn eigen bloed.12 Dat is de basis van de hoop 
en de belofte die we hebben in het nieuwe verbond.

Hoe voel jij je als je begrijpt dat Jezus, zelfs nu, namens jou zijn bloed in de hemel bedient? 
Hoeveel vertrouwen en zekerheid geeft dat je met betrekking tot je redding?

10 Hebreeën 9:26
11 Hebreeën 8:1-5
12 Hebreeën 9:12

De priester van
het nieuwe verbond

DONDERDAG 3 JUNI | BIJBELLES  

Hebreeën 8:1-5; 9:11-12, 24-26; 
10:4; Matteüs 27:51
Wat leggen deze verzen uit?



Verdere studie

Gespreksvragen
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Jeremia 31:33-34; Romeinen 2:15; 
Matteüs 5:17-28

Wat betekent het dat de wet in ons 
hart is geschreven?

Om verder over na te denken: ‘Door samen met zijn discipelen het brood en de wijn te 
gebruiken, verbond Christus Zich met hen als hun Verlosser. Hij vertrouwde hun het nieuwe 
verbond toe, waardoor allen die Hem aanvaarden, kinderen Gods en mede-erfgenamen 
met Christus worden. Door dit verbond was elke zegen, die God voor dit leven en voor 
de eeuwigheid kon geven, de hunne. Dit verbond zou bekrachtigd worden met het 
bloed van Christus. En de viering van het avondmaal moest de discipelen altijd weer het 
oneindig offer voor ogen houden dat voor elk van hen als deel van het grote geheel van 
de gevallen mensheid was gebracht.’13

‘Het meest in het oog springende kenmerk van dit vredesverbond is de overweldigende 
rijkdom van de vergevende genade die aan de zondaar wordt betoond als hij berouw 
heeft en zich van zijn zonde afkeert. De heilige Geest beschrijft het evangelie als redding 
door de tedere barmhartigheden van onze God. “Ik zal hun wandaden vergeven” zegt de 
Heer over hen die zich bekeren “en aan hun zonden zal ik niet meer denken.”14 Keert God 
zich af van gerechtigheid door barmhartigheid te tonen aan de zondaar? Nee. God kan 
zijn wet niet laten schenden door die ongestraft te laten overtreden. Onder het nieuwe 
verbond is volmaakte gehoorzaamheid de voorwaarde om te leven. Als de zondaar berouw 
heeft en zijn zonden belijdt, dan zal hij vergeving vinden. Door het offer van Christus in 
zijn  plaats is vergiffenis voor hem veiliggesteld. Christus heeft aan de eisen van de wet 
voldaan voor elke berouwvolle, gelovige zondaar.’15

13 Ellen White, Wens der eeuwen, pp. 547-548
14 Hebreeën 8:12
15 Ellen White, God’s Amazing Grace, p. 138

 �Wat is het voordeel van het  in je hart 
hebben van de wet in plaats van alleen 
op stenen tafelen? Wat is gemakkelijker te 
vergeten, de wet geschreven op steen of 
de wet geschreven in het hart?

 � Sinds de zondeval van de mens is er 
alleen redding mogelijk door Jezus, ook al 
verschilde de wijze waarop die waarheid 
werd geopenbaard in de verschillende 
tijdperken van de geschiedenis. Werkt het 
met verbonden niet net zo?

 � Kijk naar het tweede citaat van Ellen 
White in de studie van vandaag. Wat be-
doelt ze met ‘volmaakte gehoorzaamheid’ 
als vereiste voor een verbondsrelatie? 

Wie is de enige die ‘volmaakte gehoor-
zaamheid’ heeft laten zien? Hoe geeft die 
gehoorzaamheid aan de eisen van de wet 
een antwoord in onze plaats? 
 
Samenvatting: Het nieuwe verbond 
is een grotere, volledigere en betere 
openbaring van het verlossingsplan. Wij 
die daaraan deelnemen, doen dat door 
geloof. Dat is een geloof dat zich zal 
tonen in gehoorzaamheid aan een wet 
die in ons hart is geschreven.

Verdere studie
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Jeremia 31:31-34

IJsbrekervraag
Voelt een officieel document (zoals een testament waaruit blijkt dat je ooit een aanzienlijke 
som geld zult erven) voor u als een beklemming of juist als een bewijs van grote rijkdom? 

Ik verken
Het gebeurde aan het begin van een studieweekend in België. De gastspreker vroeg ‘wat 
is het belangrijkste woord in de Bijbel?’ De antwoorden waren zoals verwacht: liefde, 
vergeving, barmhartigheid, trouw, Geest, vrede, geloof, vreugde, etc. De spreker was niet 
tevreden. Nadat hij de spanning voldoende had opgebouwd, kwam het hoge woord eruit: 
‘verbond’! Vervolgens benadrukte hij dat het Oude Testament (letterlijk Oude Verbond) en 
het Nieuwe Testament (letterlijk Nieuwe Verbond) gaan over een relatie tussen partners: 
God en de mens. Het is interessant te bedenken dat in de Hebreeuwse context ‘hart’ staat 
voor de bron waar de keuzes worden gemaakt. Je ziet dat Jeremia 31:31-34 en Hebreeën 
8:7-8 hart en verstand parallel gebruiken. 

Ik bestudeer
 �Waarover gaan de volgende sleutelteksten aangaande het verbond: 

Jeremia 31:31-34 
Matteüs 5:17-28 
Hosea 2:18-20
Jesaja 56:6-7
Hebreeën 8:7-8; 10:4 
Matteüs 27:51
Het begrip ‘verbond’ laat de Bijbelse balans zien tussen twee extremen die helaas beide 
nog regelmatig op het kerkelijke erf vallen waar te nemen: 
(i) Het is alles genade – de mens is tot niets in staat. Er is maar één oplossing: de predes-
tinatie, de voorbeschikking die van God komt. Hij regelt het, Hij doet het, en de mens is 
een willoos instrument.

 �Hoe reageer jij op een dergelijke visie?
(ii) De mens als autonoom wezen is zeer goed in staat zijn eigen weg uit te stippelen en 
daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Als gevolg daarvan kan de mens op basis van 
goede werken en trouw aan de wet het eeuwig leven claimen.

 �Kun je hiermee instemmen? Licht je antwoord toe.
Het Bijbelse verbond laat zien dat beide opties de lading niet volledig dekken. De Schriften, 
zowel onder het oude als het nieuwe verbond, laten zien dat God, de initiatiefnemer en 
auteur van het verbond, het beste voor heeft met zijn partner (de mens). Op basis van 
het vervullen van de voorwaarden en regels zorgen de partners ervoor dat het verbond 
in stand blijft. Dat betekent bescherming, voorspoed en vrede. 

Ezechiël 11:19; 18:31; 36:26
Welke elementen weerspiegelen 
het nieuwe verbond?

Het nieuwe verbond



       Ik bid …
Here God, help mij het verbond van liefde en zorg te omarmen.  
Om niet alleen uw betrokkenheid bij mij te aanvaarden, maar ook mijn 
toewijding te tonen in de omgang met mijn naaste. Ik wil U danken voor 
het verbond en dat U mij als een volwaardige partner beschouwt.  
Dank U dat U uw woorden heeft gelegd daar waar de bronnen liggen 
van mijn keuzes wat betreft handelen, in mijn verstand (hart) – laat uw 
Geest bij mij blijven. 
Amen.
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 � Is het dan toch alleen door de goede werken van de mens waardoor hij leven vindt? 
Nee, het is in de eerste plaats de vergeving en goedheid van God. Hij heeft Israël bevrijd 
en pas daarna volgen de Tien Woorden. Het feit dat God een hernieuwd verbond wil 
sluiten, laat zijn onmetelijke liefde voor zijn afgedwaalde en opstandige partners zien. De 
mens wordt als beelddrager van God echter wel opgeroepen tot verantwoordelijkheid 
en creativiteit. Hoe pas jij dat toe in het leven van alledag?

Ik pas toe
In de oudheid, ten tijde van de Hethieten (een volk dat in het oudtestamentisch tijdvak 
ook in het Midden Oosten leefde), zijn er ook verbonden gesloten tussen de koning en zijn 
vazallen. Uit opgravingen weten we dat deze verbonden uit vijf elementen bestonden: 
1. Introductie – de initiatiefnemer wordt vermeld
2. Voorwoord met de twee partijen en hoe zij elkaar hebben leren kennen
3. Voorwaarden & regels om na te leven 
4. Getuigen
5. Zegen en vloek bij (on)gehoorzaamheid 

 �Als je deze vijf elementen toepast op jouw verbond met God, waar zie je overeenkomsten 
en waar verschillen? Zijn er aspecten waar enige verbetering nuttig zou zijn in jouw 
verbond met God?



Het nieuwe verbond

110  2E KWARTAAL 2021 / DIALOOG 

Opdracht van de vorige week 
Hoe vind jij rust bij God?

Lees samen 
Jeremia 31:31-34

IJsbrekervraag
Wat is het beste nieuws dat je in de laatste paar maanden te horen hebt gekregen?

Inspiratie
‘Wat Ik, de Heer, zeg: Er komt een nieuwe tijd! Ik zal ervoor zorgen dat het weer goed 
gaat met mijn volk. Ik breng de mensen van Israël en Juda terug naar hun land, het 
land dat Ik aan hun voorouders gegeven heb. Dan zullen zij daar weer wonen.’1

Behandel de tekst
Een ware profeet is een persoon die een boodschap van God doorgeeft aan de 
mensen. Jeremia is zo’n profeet en leefde in Juda van 620 tot 580 vóór Christus. 
Hij maakt mee dat de Babyloniërs Jeruzalem veroveren en de tempel verwoesten. 
Hij leeft en werkt voor en na de val van Jeruzalem (587 voor Christus) in Juda. De 
naam Jeremia betekent: De HEER verhoogt. Hij is al voor zijn geboorte door God 
als profeet uitgekozen. Zelf vindt Jeremia dat hij nog te jong is als God hem roept. 
Maar God zegt dat hij niet bang hoeft te zijn: Hij staat immers naast hem. Deze 
bemoediging had Jeremia wel nodig, want meer dan welke profeet ook heeft hij 
bij het doorgeven van Gods boodschap te kampen gehad met felle kritiek en grote 
vijandschap. Zijn leven werd meermalen bedreigd. Deze keer kan hij gelukkig met 
een goede boodschap naar het volk van God toe. Een boodschap waar het volk 
wel heel erg aan toe is.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Welke dag zal komen? (vers 31) Waarom is dat goed nieuws voor Israël en Juda?
 �De HEER neemt hiertoe het initiatief. Wat betekent de ‘HEER’? (Exodus 3:14) Hoe 
wordt deze betekenis zichtbaar in de context van de verzen uit Jeremia 31?
 �Waarom wordt het ‘oude’ verbond vervangen? (vers 32) Hoe ga jij om met afspraken 
die niet zijn nagekomen?
 �Welk verbond ging de HEER met zijn volk sluiten? Wat is daaraan zo vernieuwend?
 �Lees vers 34. Wat betekent ‘de HEER kennen’? Hoe kun je God leren kennen?
 �Wat schenkt God uiteindelijk aan zijn volk? (vers 34)

Opdracht
In welke mate ervaar jij Gods nabijheid?

1 Jeremia 30:3, BGT.

SABBAT 5 JUNI | JONGERENLES
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op sabbat 
12 juni  

bespreken we
met elkaar

deze les

11
LEZEN: 
Exodus 25:8; Jesaja 53:4-12; Hebreeën 8:1-6; 9:14; 10: 4; 1 Timoteüs 2:5-6

KERNTEKST: ‘ 
Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om 
ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen 
allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.’ Hebreeën 9:15

Het heiligdom van 
het nieuwe verbond
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Een maanloze avond en de lucht zo zwart als gemorste inkt, wierpen allemaal hun 
schaduw op Frank terwijl hij door de lege straten van de stad liep. Na een tijdje hoorde hij 
voetstappen achter zich. Iemand volgde hem in de duisternis. Toen haalde deze persoon 
hem in en zei: Jij bent Frank, de drukker?’
‘Ja, dat ben ik. Hoe wist je dat?’
‘Wel’, antwoordde de vreemdeling, ‘ik ken jou wel niet, maar ik ken je broer wel heel 
goed. Zelfs in de duisternis doen je manier van doen, je manier van lopen en je gestalte 
me zoveel aan hem denken dat ik er gewoon van uitging dat je zijn broer was, want hij 
heeft me verteld dat hij een broer had.’

Dit verhaal laat ons op een overtuigende wijze de waarheid zien over de dienst van het 
heiligdom van Israël. De Bijbel zegt dat het een schaduw was, een gestalte, een beeld van 
de werkelijkheid. Desalniettemin had de schaduw, de afbeelding genoeg overeenkomst 
in zich om de waarheden te laten zien die ze geacht werden te vertegenwoordigen en 
daarvan een voorafschaduwing te geven. We denken dan aan de dood en het dienstwerk 
van Christus als hogepriester in het hemels heiligdom.

Deze week in het kort: Waarom wilde God dat de Israëlieten een 
heiligdom bouwden? Wat leert het heiligdom ons over Christus 
als onze plaatsvervanger? Wat doet Jezus in de hemel als onze 
vertegenwoordiger?
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‘Mijn woning zal in jullie midden staan en Ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen. Ik zal 
in je midden verkeren; Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk.’1

Eén punt moet nu duidelijk zijn: de Heer streeft naar een hechte, liefdevolle relatie met zijn 
volk zowel in de tijd van het oude als van het nieuwe verbond. Beide verbonden helpen 
de ‘regels’ (bij gebrek aan een beter woord) voor die relatie vorm te geven. De aanwe-
zigheid van een relatie is van wezenlijk belang voor het verbond, in welke tijd of context 
dat ook moge zijn. Er moet interactie, communicatie en contact zijn opdat er sprake kan 
zijn van een relatie en om die te laten bestaan. Dat geldt vooral voor zondige, feilbare en 
twijfelende mensen. De Heer wist dit en nam het initiatief om er zeker van te zijn dat Hij 
zich aan ons zou kunnen openbaren. Dat deed Hij op een manier waardoor wij, binnen 
de grenzen van de gevallen mens, op een zinvolle manier met Hem konden omgaan.

Lees Exodus 25:8. Welke redenen geeft de Heer voor het gebod aan Israël om een 
heiligdom te maken?

Het antwoord op deze vraag roept natuurlijk een andere vraag op: waarom wil de Heer 
te midden van zijn volk wonen? De waarheid is misschien te vinden in de twee verzen 
die hierboven werden geciteerd. Merk op dat ‘mijn woning in hun midden zal staan’.2 Hij 
zegt dan dat Hij ‘nooit een afkeer van hen zal krijgen’. Hij zegt dat Hij ‘in hun midden zal 
verkeren’ en dat Hij ‘hun God zal zijn, en zij zullen zijn volk zijn’. Het relationele aspect 
komt hier heel duidelijk naar voren.

Lees Leviticus 26:11-12; Exodus 25:8. Hoe passen de verschillende elementen allemaal 
bij het idee dat de Heer een relatie wil met zijn volk?

Concentreer je op de zin waar de Heer zegt: ‘Ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen.’ 

Hoe verschaft het heiligdom zelf de middelen waardoor de gevallen, zondige mens 
door de Heer kan worden aanvaard? Waarom is dat zo belangrijk voor het proces van 
het sluiten van een verbond?

1 Leviticus 26:11-12
2 Noot van de vertaler: op basis van oudere verta-

lingen zouden we hier zeggen ‘tabernakelen’.

Relaties 

ZONDAG 6 JUNI | BIJBELLES  

Exodus 25:8; Leviticus 26:11-12
Waarom moest er een heiligdom 
gemaakt worden?
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Zonde, offer en vergeving3

De door God aangewezen manier voor de zondaar uit het Oude Testament om zich van 
zonde en schuld te ontdoen, was door het offeren van dieren. De offers van de Israëlieten 
worden in detail beschreven.4 Er werd veel aandacht besteed aan het gebruik van het 
bloed en wat je daarmee deed bij de verschillende offers. De rol die bloed speelt bij deze 
offerrituelen is één van de kenmerken die de offers van Israël met elkaar verbond.
De persoon die had gezondigd, had daarmee de verbondsrelatie en de wet verbroken 
die dat regelde. Dat kon worden hersteld tot een hernieuwde, volledige verbondenheid 
met God en de mens door het brengen van een dier als een vervangend offer. Offers en 
de daarbij horende rituelen, waren de door God aangewezen middelen om reiniging van 
zonde en schuld tot stand te brengen. Ze waren ingesteld om de zondaar te reinigen en 
om individuele zonde en schuld over te dragen op het heiligdom door bloed te sprenkelen. 
De verbondenheid en de volledige verbondsgemeenschap werd hersteld tussen de boe-
teling en die persoonlijke God die de reddende Heer is. Stellen de ideeën die hier worden 
beschreven ons in staat de vragen aan het einde van de studie van gisteren te begrijpen?

Lees Jesaja 53:4-12; Hebreeën 10:4. Welke profetische betekenis hadden dierenoffers?

Dierenoffers in het Oude Testament waren de door God voorgeschreven wijze om de 
zondaar te bevrijden van zonde en schuld. Ze veranderden zijn status van iemand die 
schuldig was en de dood waardig in die van een vergeven mens. De verbondsrelatie 
tussen God en mens was hersteld. In een bepaalde zin waren de dierenoffers profetisch 
van aard. Geen enkel dier was immers een geschikte vervanging voor de mens om zijn 
zonde en schuld te verzoenen. Hebreeën zegt het zo: ‘bloed van stieren en bokken kan 
mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.’5 Een dierenoffer was dus bedoeld om 
vooruit te wijzen naar de komst van de goddelijk-menselijke dienaar van God, die een 
plaatsvervangende dood zou sterven voor de zonden van de wereld. De zondaar wordt door 
dit proces vergeven en aanvaard door de Heer. Dat legt de basis van de verbondsrelatie.

Verplaats jezelf in de positie van iemand in de tijd van het Oude Testament die dieren 
offerde in het heiligdom. Bedenk ook hoe belangrijk vee was voor hun economie, cultuur 
en hele manier van leven. Welke les moesten deze offers hun dan leren over de kosten 
die zonde met zich meebrengt?

3 Hebreeën 9:22
4 Zie Leviticus 1-7
5 Hebreeën 10:4

Jesaja 53:4-12; Hebreeën 10:4
Welke profetische betekenis 

hadden de dierenoffers?
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Het lijdt geen twijfel dat één van de belangrijkste thema’s van het Nieuwe Testament het 
sterven van Jezus Christus is als het offer voor de zonden van de wereld. Als het al niet 
het belangrijkste thema is! Deze waarheid is de basis van het hele verlossingsplan. Elke 
theologie die de verzoening van Christus door zijn bloed ontkent, ontkent het hart en de 
ziel van het christendom. Een bloedeloos kruis kan niemand redden.

Lees Galaten 1:4. Denk na over deze tekst en beantwoord deze vragen: Heeft Jezus 
aangeboden om te sterven? Voor wie stierf Hij? Wat zou zijn dood tot stand brengen?

Plaatsvervanging is de sleutel tot het hele verlossingsplan. Wij verdienen het om te sterven 
vanwege onze zonden. Uit liefde heeft Christus ‘zichzelf gegeven voor onze zonden’. Hij 
stierf de dood die wij verdienen. De dood van Christus als plaatsvervanger voor zondaars 
is de grote waarheid waaruit elke andere waarheid voortvloeit. Onze hoop, op herstel, 
vrijheid, vergiffenis en eeuwig leven in het paradijs, berust op het werk dat Jezus deed 
en dat Hij zichzelf heeft gegeven voor onze zonden. Zonder dat zou ons geloof geen 
betekenis hebben. We kunnen dan net zo goed onze hoop en vertrouwen stellen in het 
standbeeld van een vis. Redding komt alleen door het bloed van Christus.

Lees Matteüs 26:28; Efeziërs 2:13; Hebreeën 9:14; 1 Petrus 1:19. Wat vertellen deze 
teksten ons over bloed? Welke rol speelt bloed dan in het verlossingsplan?

‘Het is niet de wil van God dat je wantrouwig bent en dat je jezelf afmartelt met de angst 
dat God je niet zal aanvaarden, omdat je zondig en onwaardig bent. ... Je kunt zeggen: “Ik 
weet dat ik een zondaar ben, en daarom heb ik een redder nodig. ... Ik heb geen verdienste 
of goedheid waardoor ik redding kan verlangen, maar ik breng voor God het verzoenende 
bloed van het vlekkeloze Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is 
mijn enige pleidooi”.’6

Sta stil bij het citaat van Ellen White. Herschrijf het in je eigen woorden en maak het 
persoonlijk. Zet je eigen angsten en pijn erin en schrijf op wat de beloften je geven die 
daarin staan. Welke hoop heb je vanwege het bloed van het nieuwe verbond?

6 Ellen White, The Faith I Live By, p. 100

De plaatsvervanging

DINSDAG 8 JUNI | BIJBELLES  

Galaten 1:4; Matteüs 26:28; 
Efeziërs 2:13; Hebreeën 9:14; 1 
Petrus 1:19
Wat vertellen deze teksten ons?
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Het aardse heiligdom is de wijze die God koos om bij zijn volk te wonen. Dat stond in het 
teken van het offeren van dieren. Toch eindigde de dienst niet met de dood van deze 
wezens. De priester bediende het bloed in het heiligdom namens de zondaar nadat 
het dier was gedood. Deze hele dienst was slechts een schaduw, een symbool van wat 
Christus voor de wereld zou doen. Net zoals de dienst met de symbolen (de dienst in het 
heiligdom) niet ophield met de dood van het dier, eindigde het werk van Christus voor 
ons ook niet met zijn dood aan het kruis. Vraag de Heer in gebed te begrijpen wat deze 
dienst in het hemels heiligdom betekent. Zoals dat bijvoorbeeld in de verzen staat van 
de vraag hieronder.

Lees Hebreeën 8:1-6. Welke boodschap van de Heer staat er voor ons in deze verzen? 
Vraag jezelf ook af: hoe helpen deze teksten ons het nieuwe verbond te begrijpen?

Onder het oude verbond was er een aards heiligdom, een aards priesterschap en een aards 
dienstwerk. Zo is er ook een hemels heiligdom, een hemels priesterschap en een hemels 
dienstwerk onder het nieuwe verbond. Wat onder het oude verbond slechts een symbool, 
een afbeelding en een schaduw was, werd tot een realiteit onder het nieuwe verbond. 
In de plaats van een dier dat geen moreel besef heeft als onze plaatsvervanger, is de 
zondeloze Jezus gekomen. In plaats van dierlijk bloed, hebben wij het bloed van Christus. 
In plaats van een door mensen gemaakt heiligdom, hebben wij het ‘ware heiligdom, de 
tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht.’ In plaats van een zondige, 
fouten makende menselijke priester, hebben we Jezus als onze hogepriester die namens 
ons het dienstwerk verricht. Houd bij dit alles de woorden van Paulus in gedachten: ‘hoe 
zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer 
omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer?’7

Denk hier eens over na: Jezus leefde namens jou een zondeloos leven, stierf namens jou 
en is nu in de hemel, en is namens jou bezig in het heiligdom. Dit gebeurt allemaal om 
je te redden van de verschrikkelijke, definitieve gevolgen van de zonde. Neem je voor 
om op korte termijn met iemand te praten over dit geweldige nieuws, iemand van wie 
je denkt dat hij of zij het moet horen. Bepaal van tevoren wat je gaat zeggen op basis 
van de studie van vandaag.

7 Hebreeën 2:3

De hogepriester van
het nieuwe verbond

Hebreeën 8:1-6
Wat is de kern van dit betoog?
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‘Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is 
gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar Hij 
nu bij God voor ons pleit.’8 Let op het verband van deze tekst. De betekenis van Christus’ 
dienstwerk in de hemel voor ons na zijn offerdood wordt uitgelegd. We concentreren 
ons op de zinsnede waar staat dat Christus voor ons pleit in Gods tegenwoordigheid. 
Bedenk wat dat betekent. Wij zijn zondige, gevallen mensen en zouden worden verteerd 
door de glans van Gods heerlijkheid als we daar nu oog in oog mee kwamen te staan. Los 
van wat voor kwaad wij hebben gedaan of op wat voor grove wijze we Gods heilige wet 
hebben overtreden, er is iemand die voor ons in de tegenwoordigheid van God verschijnt. 
We hebben iemand die ons vertegenwoordigt en die namens ons voor de Vader staat. 
Bedenk hoe liefdevol, vergevingsgezind en aanvaardend Christus was hier op aarde. 
Deze persoon is nu onze bemiddelaar in de hemel. Dit is het andere deel van het goede 
nieuws. Jezus betaalde niet alleen de straf voor onze zonden, nadat Hij ze aan het kruis 
op zich had genomen.9 Nu staat Hij in de tegenwoordigheid van God, een bemiddelaar 
tussen hemel en aarde, tussen de mens en God. Dit is volkomen logisch. Jezus is zowel 
God als een zondeloos en volmaakt mens. Daarom kan Hij als enige de kloof tussen God 
en mens overbruggen die door de zonde wordt veroorzaakt. Het belangrijkste om te 
onthouden (hoewel dat voor veel meer dingen geldt) is dat er nu een mens is, die al onze 
beproevingen, pijnen en verleidingen kent en dat Hij ons vertegenwoordigt bij de Vader.10

Lees 1 Timoteüs 2:5-6. Welke twee rollen van Jezus beschrijft deze tekst? Hoe werden 
deze rollen in de aardse heiligdomsdienst vooraf bepaald?

Het grote nieuws van het nieuwe verbond is dat berouwvolle zondaars nu door Jezus, 
iemand hebben die hen in de hemel vertegenwoordigt voor de Vader. Hij heeft voor hen 
verdiend wat ze nooit zelf konden verdienen. Dat is volmaakte rechtvaardigheid, de enige 
rechtvaardigheid die in de aanwezigheid van God overeind kan blijven. Jezus staat met die 
volmaakte gerechtigheid, die Hij in zijn leven door lijden heeft verworven voor God.11 Hij 
maakt aanspraak voor ons op vergeving van zonde en om macht over de zonde. Anders 
zouden we geen hoop hebben, nu niet en zeker niet in het oordeel.

Bid en denk na over het idee van een mens, iemand die de verzoeking tot zonde heeft 
ervaren en dat Hij voor God in de hemel staat. Wat betekent dat voor jou persoonlijk? 
Wat voor hoop en aanmoediging geeft dat?

8 Hebreeën 9:24
9 1 Petrus 2:24
10 Hebreeën 4:14-15
11 Hebreeën 2:10

Dienstwerk in de hemel

DONDERDAG 10 JUNI | BIJBELLES  

1 Timoteüs 2:5-6
Welke twee rollen van Jezus 
beschrijft deze tekst?
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Om verder over na te denken: ‘De hoogste engel in de hemel had niet de macht om het 
losgeld te betalen voor één verloren ziel. Cherubijnen en serafijnen hebben alleen die 
heerlijkheid die hun door de Schepper als zijn schepselen is toebedeeld. De verzoening 
van de mens met God kon alleen tot stand worden gebracht door een bemiddelaar die 
gelijk was aan God. Hij moest ook eigenschappen bezitten die hem waardigheid zouden 
geven en die Hem geschikt zouden maken om namens de mens tot de oneindige God te 
gaan en om God te vertegenwoordigen bij een gevallen wereld. De plaatsvervanger en 
borg van de mens moet de aard van de mens hebben. Hij moest dus een verbinding met 
het menselijk geslacht hebben want die zou hij vertegenwoordigen. Als ambassadeur 
van God moet hij deel hebben aan de goddelijke natuur en een verbinding hebben met 
de Oneindige, om God aan de wereld te laten zien, en om zo een bemiddelaar te zijn 
tussen God en de mens.’12

‘Jezus vervolgt: “zoals gij Mij belijdt voor de mensen, zal Ik u belijden voor God en de 
heilige engelen”. Gij zult mijn getuigen zijn op aarde, middelen waardoor mijn genade kan 
stromen tot genezing van de wereld. Zo zal Ik uw vertegenwoordiger in de hemel zijn. De 
Vader ziet niet uw zondige karakter, maar Hij ziet u als bekleed met zijn volmaaktheid. Ik 
ben het middel waardoor Gods zegeningen tot u zullen komen. Iedereen die Mij belijdt 
door te delen in mijn offer voor de verlorenen, zal Ik belijden als een, die deelt in de 
heerlijkheid en de vreugde van de verlosten.’13 

12 Ellen White, Selected Messages, boek 1, p. 257
13 Ellen White, Wens der eeuwen, p. 357.

Romeinen 5:1-2;  
Efeziërs 2:18; 3:11-12

Wat heeft Christus Jezus, onze Heer, 
voor ons mogelijk gemaakt?

 � Lees Romeinen 5:1-2; Efeziërs 2:18; 
3:11-12. Wat zeggen deze teksten dat ons 
helpt onze toegang tot de Vader via Jezus 
te begrijpen?

 � Kijk naar het tweede citaat van Ellen 
White. Merk op hoe ze de rol van 
bemiddelaar uitlegt. Als de Vader naar ons 
kijkt, ziet Hij niet ons gebrekkige karakter, 
maar Christus’ volmaaktheid. Denk na 
over wat dat betekent en bespreek dit 
met de groep.

 � Kijk naar wat we deze week hebben 
bestudeerd en vraag jezelf af hoe je 
deze vraag zou beantwoorden: ‘Oké, 

dus Christus is in het heiligdom in de 
hemel. Nou en? Wat betekent dat op een 
dagelijks, praktisch niveau?’ 
 
Samenvatting: Het oude verbondsys-
teem van offers werd vervangen door het 
nieuwe. In plaats van dat er dieren door 
zondige priesters in een aards heiligdom 
worden gebracht, hebben we nu Jezus, 
ons volmaakte offer. Hij vertegenwoordigt 
ons voor de Vader in het heiligdom in de 
hemel en dat is de basis van het nieuwe 
verbond en de beloften die daarbij horen.

Verdere studie
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Hebreeën 8:1-6

IJsbrekervraag
Waarom kan een replica het origineel nooit helemaal vervangen, terwijl zo’n model toch 
waarde heeft? Oftewel: waarom is een mens belangrijker dan zijn/haar foto? Waarom 
hechten we toch zoveel waarde aan een foto?

Ik verken
In Hebreeën 8:1-6 gaat het over de door de Heer vervaardigde hemelse tabernakel of tent 
(Hebreeën 8:2,5, vgl. Openbaring 11:19 en 15:5). Die wordt tegenover de door de Israëlieten 
onder leiding van Mozes gemaakte aardse afspiegeling daarvan gesteld (Hebreeën 8:5, 
vgl. Exodus 25:1,8-9,40; Handelingen 7:44). Zoals bij het met Mozes gesloten Sinaiverbond 
de aardse tabernakel hoorde, zo hoort bij het nieuwe verbond dat door Jezus is ingesteld 
(Lucas 22:20; 1 Korintiërs 11:25) het hemelse heiligdom. De aardse tabernakel en de 
bemiddelende rol van de priesters stonden symbool voor het hemelse heiligdom en het 
middelaarswerk van Christus, die eens en voor altijd dit laatstgenoemde heiligdom is 
binnengegaan (Hebreeën 9:11-12,24). 

Ik bestudeer
Ellen White schrijft: ‘De ongeëvenaarde schoonheid van de tabernakel in de woestijn 
moest de mens een idee geven van de heerlijkheid van het hemelse heiligdom, waar 
Christus, die ons is voorgegaan, de dienst voor ons verricht voor Gods genadetroon. … 
De twee afdelingen van het heiligdom op deze aarde zijn een afbeelding van het heilige 
en het heilige der heiligen in de hemel’ (De grote strijd, p. 388).

 �Lees met elkaar Openbaring 4:5; 8:3 en 11:19. Aan welke voorwerpen in de aardse 
tabernakel doen deze Bijbelgedeelten je denken?

De oudtestamentische ark van het verbond met daarop de verzoeningsplaat was een 
aardse troon van God, waar Hij zich openbaarde (vgl. Exodus 25:22; Leviticus 16:2; Numeri 
7:89). Vanaf zijn hemelse troon (Hebreeën 8:1) zal God rechtspreken (Daniël 9:7,22, vgl. 
Romeinen 14:10). 

 �Wat is de betekenis van het feit dat in de ark de Tien Geboden (‘de verbondstekst’, 
Hebreeën 9:4; Exodus 25:16; 32:15) lagen, en dat op deze kist de verzoeningsplaat lag? 

Het Griekse woord voor ‘verzoeningsplaat’ is hilastèrion (Hebreeën 9:5).
 �Waarom noemt Paulus in Romeinen 3:25 Christus een hilastèrion? Vgl. 1 Johannes 2:2; 4:10.

Nadat Christus na zijn opstanding naar de hemel is gegaan, is Hij in het hemelse heiligdom 
begonnen aan zijn hogepriesterlijke werk. 

 � Is er sindsdien iets veranderd aan het dienstwerk van Christus? Zo ja, wat dan?
In Openbaring 11:19 ziet de apostel Johannes in Gods tempel in de hemel ‘de ark van 
het verbond’.

 �Waarom zegt dit gegeven ons iets over de blijvende geldigheid van de Tien Geboden? 

Hebreeën 9:15
Wat kan ik ontvangen?

Het heiligdom 
van het nieuwe verbond



       Ik bid …
Here Jezus, dank U voor het offer dat U hebt gebracht, opdat ook ik voor 
eeuwig zal leven. Dank U voor de belofte dat iedereen die door U tot God 
komt, volkomen gered kan worden, omdat U voor altijd leeft om voor 
hen te pleiten. Tot slot wil ik U danken voor het nieuwe verbond dat U 
met uw bloed hebt bezegeld.
Amen.

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  119

VERDIEPING | SABBAT 12 JUNI

11

Ik pas toe
De oudtestamentische tabernakel was een afspiegeling en afschaduwing van het hemelse 
heiligdom. Het hemelse heiligdom is veel mooier dan die aardse tabernakel. Zo is ook wat 
Christus heeft gedaan en doet veel mooier dan wat de priesters op aarde konden doen. 

 �Wat maakt de meeste indruk op je, als je nadenkt over wat Christus voor jou heeft 
gedaan en nog steeds doet?

Sommige christenen stellen dat met de dood van Christus een einde is gekomen aan het 
tijdperk van de wet van Mozes, omdat we nu in de periode van de genade leven.

 �Welk gevaar brengt een dergelijke overtuiging met zich mee?
 �Wat kun je daar tegenover stellen en ken je een Bijbeltekst die in dit verband van pas komt?

In de Bijbel was een tempel of tabernakel een plaats waar God degenen die in Hem geloof-
den wilde ontmoeten. Vandaag de dag zoeken wij op andere plekken contact met God.

 �Wat is voor jou een plek waar je Gods aanwezigheid in het bijzonder ervaart? 

N I E U W E
V E R B O N D

HEBREEËN 8:1

De kern van dat wij een
hogepriester hebben die in de hemel

plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde
van de troon van Gods majesteit

mijn betoog is
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Opdracht van de vorige week 
In welke mate ervaar jij Gods nabijheid?

Lees samen
Hebreeën 8:1-6 en 9:15

IJsbrekervraag
Wat is het nut van een maquette?

Inspiratie
‘Dit is mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten: Ik zal ervoor zorgen dat ze mijn 
regels goed begrijpen. Ik zal de regels in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God 
zijn, en zij zullen mijn volk zijn.’1

Behandel de tekst
De tabernakel, ook wel de ontmoetingstent genoemd, was het aardse heiligdom dat 
op bevel van God in de tijd van Mozes werd gemaakt. Veel later is daar ten tijde van 
koning Salomo een stenen tempel voor in de plaats gekomen. Dat aardse heiligdom 
wordt in het Bijbelboek Hebreeën tegenover het hemels heiligdom, een volmaaktere 
tabernakel, geplaatst. De twee belangrijkste ruimten van de tabernakel waren het 
heilige en het allerheiligste. In het heilige kwamen voortdurend priesters om te 
offeren, maar in het allerheiligste kwam slechts één keer per jaar een hogepriester. 
Hij bracht dan een offer voor zichzelf en het volk. De dienst in het aardse heiligdom 
was niet volmaakt, die van het hemels heiligdom daarentegen wel. En dat komt 
door het offer van Christus. De kruisdood van Jezus wordt hier voorgesteld als 
een eenmalig offer waardoor gelovigen vergeving van zonden krijgen. Vanaf het 
sterven van Jezus hoeft dan niet meer in een aards heiligdom te worden geofferd.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Lees vers 1. Wat staat centraal en waarom is dat belangrijk?
 �Als wat doet Jezus dienst en waar? (vers 1-2) Wat houdt die taak van Jezus in?
 �Door wie is het hemels heiligdom gemaakt? Waarom is dit belangrijk om te 
weten? (vers 2)
 �Wat is het verschil tussen de hogepriesters op aarde en Jezus als hogepriester in 
het hemels heiligdom? (vers 3-6)
 �Wat was er mis met het eerste verbond? (vers 7) En wat kwam daarvoor in de 
plaats? (vers 8)
 �Wat houdt het nieuwe verbond in? (vers 10 en 9:15)

Opdracht
Bekijk het filmpje via de QR-code.
Waar ontmoet jij God?

1 Hebreeën 8:10, BGT.
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LEZEN: 
Galaten 6:14; Romeinen 5:1; 4:1-7 6:23; 1 Johannes 5:11-13; Leviticus 7:18; 17:1-4

KERNTEKST: 
‘Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, 
want er staat ook geschreven: “De rechtvaardige zal leven door geloof”.’ 
Galaten 3:11

Verbondsgeloof
De dichter Homerus schreef ongeveer zeven eeuwen voor Christus, de Odyssee, het 
verhaal van de grote strijder Odysseus. Hij begon aan een reis van tien jaar nadat hij de 
stad Troje had verslagen in de Trojaanse oorlog om te proberen terug te keren naar zijn 
geboorteland Ithaka. De reis duurde zo lang omdat hij te maken kreeg met scheepswrakken, 
muiterijen, stormen, monsters en andere hindernissen die hem ervan weerhielden zijn 
doel te bereiken. Uiteindelijk besloten de goden dat Odysseus genoeg had geleden en 
stemden zij erin toe de vermoeide strijder terug te laten keren naar zijn huis en gezin. Ze 
kwamen overeen dat zijn beproevingen voldoende verzoening waren voor zijn fouten. 
In zekere zin zijn wij net als Odysseus bezig met een lange reis naar huis. Het grote 
verschil is echter dat we niet zoals Odysseus ‘genoeg kunnen lijden’ om onze weg terug 
te verdienen. De afstand tussen hemel en aarde is zo groot dat we niet voor onze fouten 
kunnen boeten. Als we thuiskomen, dan kan dat alleen maar door de genade van God.

Deze week in het kort: Waarom moet redding een geschenk zijn? Waarom kon alleen 
iemand die gelijk is aan God ons als mens loskopen? Wat maakt Abraham zo’n goede 
vertegenwoordiger van het geloof? Wat betekent het dat gerechtigheid aan ons wordt 
‘toegerekend’ of ‘toegeschreven’? Hoe kunnen we die beloften en die hoop tot de onze 
maken die het kruis ons biedt?
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De wijze van redding is in het Oude Testament onder het Mozaïsche verbond niet anders 
dan in het Nieuwe Testament onder het nieuwe verbond. Redding is altijd alleen door 
geloof. Als het door iets anders was, zoals werken, zou redding iets zijn waar we recht 
op hebben en iets wat de Schepper ons zou moeten geven. Alleen als je de ernst van de 
zonde niet begrijpt, zou je kunnen denken dat God op de één of andere manier verplicht 
is ons te redden. Er kan in ieder geval maar van één verplichting sprake zijn: wat we de 
wet schuldig zijn die we hebben overtreden. Die verplichting kunnen we natuurlijk niet 
nakomen. Gelukkig heeft Jezus dat voor ons gedaan.

‘Als mannen en vrouwen de grootsheid van het offer vollediger zouden begrijpen die 
door de majesteit van de hemel werd gebracht door in de plaats van de mens te sterven, 
dan wordt het verlossingsplan uitvergroot. Dan roepen de weerspiegelingen van Golgota 
tedere, heilige en levendige emoties op in het hart van de christen. Lofzangen voor God en 
het Lam zullen in hun hart zijn en op hun lippen liggen. Trots en zelfrespect kunnen niet 
opkomen in de harten die het tafereel van Golgota vers in het geheugen hebben. ... Alle 
rijkdommen van de wereld zijn niet genoeg om één vergankelijk mens te verlossen. Wie 
kan de liefde meten die Christus voelde voor een verloren wereld toen Hij aan het kruis 
hing en leed voor de zonden van schuldige mensen? Deze liefde was onmetelijk, oneindig.
Christus heeft laten zien dat zijn liefde sterker was dan de dood. Hij bracht de redding 
van de mens tot stand. Hoewel Hij op de meest angstaanjagende wijze streed met de 
machten van de duisternis, werd zijn liefde sterker en sterker. Hij doorstond het dat zijn 
Vader zijn gelaat voor Hem verborg. Het bracht Hem ertoe in de bitterheid van zijn ziel uit 
te roepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Zijn arm bracht redding. De 
prijs werd betaald om de mens te verlossen, toen Hij in de laatste zielenstrijd de gezegende 
woorden uitsprak die door de hele schepping heen leken te klinken: ‘Het is volbracht’.

‘Dit tafereel van Golgota roept de diepste emotie op. Over dit onderwerp mag u zonder 
schroom enthousiasme laten zien. Christus is zo voortreffelijk en zo onschuldig en onderging 
zo’n pijnlijke dood, terwijl Hij het gewicht van de zonden van de wereld droeg. Dat kunnen 
onze gedachten en verbeeldingskracht nooit volledig bevatten. De lengte, de breedte, de 
hoogte, de diepte, van zo’n verbazingwekkende liefde kunnen we niet doorgronden. De 
overpeinzing van de weergaloze diepten van de liefde van een Verlosser moet de geest 
vullen, de ziel raken en doen smelten, de genegenheden verfijnen en verheffen en het 
hele karakter volledig veranderen.’1

Sta in gebed stil bij wat Ellen White hier schreef. Houd dit in gedachten en lees Galaten 
6:14 en vraag jezelf dan af, op welke manieren kan ik roemen in het kruis van Christus?

1 Ellen White, Testimonies for the Church, vol. 2, 
pp. 212-213

Weerspiegelingen 
van Golgota
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Galaten 6:14
Wat wil Paulus hiermee zeggen?
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Lees 1 Petrus 1:18-19. Wat bedoelt Petrus met de uitspraak dat we zijn ‘vrijgekocht’?

Petrus heeft het over de verzoenende dood van Christus aan het kruis. De uitdrukking 
‘vrijkopen’, of de prijs die je voor iemand betaalt, brengt een oude gewoonte in gedachten. 
Een slaaf kon worden vrijgekocht nadat er (vaak door een bloedverwant) een prijs was 
betaald. Christus heeft ons daarentegen vrijgekocht van de slavernij van de zonde en 
de dood als het uiteindelijk gevolg daarvan. Hij deed dat met zijn ‘kostbare bloed’, met 
zijn plaatsvervangende en vrijwillige dood op Golgota. Dit is het fundament onder alle 
verbonden: zonder dat is het verbond van nul en generlei waarde, omdat God zijn deel 
van de overeenkomst niet op een rechtvaardige wijze had kunnen invullen. Dat was de 
gave van het eeuwige leven die wordt geschonken aan iedereen die gelooft.

Lees Romeinen 6:23; 1 Johannes 5:11,13. Welke boodschap hebben deze teksten gemeen?

We hebben deze belofte van eeuwig leven, omdat alleen Jezus die breuk, waardoor 
we dat eeuwige leven hadden verloren, kon herstellen. Hoe? Omdat we alleen door de 
gerechtigheid en de oneindige waarde van de Schepper zelf bevrijd konden worden van de 
schuld die we de gebroken wet schuldig zijn. Zo groot was de door de zonde veroorzaakte 
breuk. Wat zou het tenslotte zeggen over de ernst van Gods eeuwige morele wet als een 
eindig, aan de tijd gebonden en geschapen wezen de straf zou kunnen betalen voor het 
overtreden van die wet? Je hebt iemand nodig die gelijk is aan God, die het leven niet van 
iemand te leen heeft gekregen, of heeft ontvangen maar iemand die het voor eeuwig 
bezit. Alleen die persoon kan het losgeld betalen dat nodig is om ons te bevrijden van 
de schuld die we de wet zijn verschuldigd. Zo worden alle verbondsbeloften vervuld en 
hebben we zelfs nu de belofte van eeuwig leven. Dit is de wijze waarop we zijn vrijgekocht 
van zonde en dood.

Stel je voor dat iemands kind in een kunstmuseum een ballon gevuld met inkt op een 
schilderij van Rembrandt gooit en het helemaal verpest. Het schilderij is miljoenen waard. 
De ouders konden niet eens in de buurt komen van het betalen van de verschuldigde 
schuld, ook al verkochten ze alles wat ze hadden. Hoe helpt dit beeld ons te begrijpen 
hoe ernstig de breuk is die de zonde heeft veroorzaakt en hoe hulpeloos we zijn om het 
te verhelpen, en waarom alleen de Heer zelf de schuld kon betalen?

Het verbond en het offer

1 Petrus 1:18-19
Wat bedoelt Petrus met de

uitspraak dat we zijn ‘vrijgekocht’? 
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‘Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.’2 
Dit vers is en blijft één van de meest diepzinnige uitspraken in de hele Schrift. Het helpt 
deze belangrijke waarheid van de Bijbelse religie vast te stellen: rechtvaardiging door geloof 
alleen. Dat doet de Bijbel lang voordat Paulus erover schreef in Romeinen. Dit alles helpt 
om te bewijzen dat redding vanaf Eden altijd op dezelfde manier tot ons is gekomen. De 
onmiddellijke context van het vers helpt ons te begrijpen hoe groot Abrams geloof was. 
Hij geloofde Gods belofte van een zoon ondanks al het lichamelijke bewijs dat die belofte 
onmogelijk leek te maken. Het is het soort geloof dat zich zijn eigen totale hulpeloosheid 
bewust is. Het is het soort geloof dat een volledige overgave van het eigen ik vereist, een 
totale onderwerping aan de Heer en dat uitmondt in gehoorzaamheid. Dit was het geloof 
van Abram, en dat werd hem ‘als een daad van gerechtigheid toegerekend.’

Lees Genesis 15:6; Romeinen 4:1-7. Waarom zegt de Bijbel dat hem ‘als een daad van 
gerechtigheid werd toegerekend? Was Abram rechtvaardig zoals God rechtvaardig 
is? Wat deed hij niet lang nadat God hem rechtvaardig had verklaard, dat ons helpt te 
begrijpen waarom hem deze rechtvaardigheid werd toegerekend, in tegenstelling tot 
wat hij uit zichzelf was?

Hoezeer Abrams leven ook een leven van geloof en gehoorzaamheid was, het was geen 
leven van volmaakt geloof en volmaakte gehoorzaamheid. Soms was hij zwak op beide 
gebieden. Klinkt ons dat niet bekend in de oren? Dit alles leidt tot dit belangrijke punt: de 
rechtvaardigheid die ons redt is een rechtvaardigheid die gratis op onze rekening wordt 
bijgeschreven. Het is een rechtvaardigheid die ons wordt toegerekend, om hier een mooie 
theologische term te gebruiken. Dit betekent dat we ondanks onze fouten rechtvaardig 
worden verklaard in de ogen van God. Het betekent dat de God van de hemel ons als 
rechtvaardig beschouwt, ook al zijn we dat niet uit onszelf. Dat deed Hij met Abram, en dit 
doet Hij met allen die tot Hem komen als iemand ‘die op God vertrouwt zoals Abraham’.3 

Kijk nog eens naar Romeinen 4:1-7. Kijk naar het verband waarin Paulus die tekst uit 
Genesis gebruikt. Bid over die verzen en schrijf in je eigen woorden op wat je denkt dat 
ze tegen jou zeggen

2 Genesis 15:6
3 Romeinen 4:16

Het geloof van Abraham (1)

DINSDAG 15 JUNI | BIJBELLES  

Genesis 15:6; Romeinen 4:1-7
Wat wordt er over Abraham 
gezegd en waarom?
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Als we nog eens naar Genesis 15:6 kijken, zien we dat verschillende vertalingen het woord 
'toegerekend' verschillend weergeven (Hebreeuws, chasjav).4 Hetzelfde woord wordt ge-
bruikt in andere teksten in de boeken van Mozes. Een persoon of een ding wordt ‘gerekend’ 
of ‘beschouwd’ als iets dat die persoon of dat ding niet is. Rachel en Lea zeggen dat hun 
vader hen als vreemden ‘behandelt’ of ‘acht’, hoewel ze zijn dochters zijn.5 De tienden 
van de Leviet wordt ‘beschouwd’ alsof dat het graan is, hoewel het dat duidelijk niet is.6 

Lees Leviticus 7:18; 17:1-4. Hoe komt het idee van afrekening tot uiting in de context 
van offers?

Diverse Nederlandse vertalingen vertalen het Hebreeuwse chasjav met toegerekend. Als 
een bepaald offer (een ‘vredeoffer’) niet wordt gegeten voor de derde dag, dan gaat de 
waarde daarvan verloren en komt het de aanbieder ‘niet ten goede’. Deze tekst impliceert 
dus een situatie waarin een offer de zondaar ‘ten goede komt’. De aanbieder van het 
offer staat dan in gerechtigheid voor God. God beschouwt de zondaar als rechtvaardig, 
hoewel het individu eigenlijk onrechtvaardig is. Sta stil bij deze prachtige waarheid dat we, 
ondanks onze fouten, als rechtvaardig kunnen worden beschouwd of dat gerechtigheid 
ons wordt toegerekend in de ogen van God. 

De grote waarheid is dat we rechtvaardig worden verklaard, niet vanwege iets wat we zelf 
kunnen doen, maar alleen vanwege geloof in wat Christus voor ons heeft gedaan. Dat 
is de essentie van de uitdrukking ‘gerechtigheid door geloof’. Toch is het niet zo dat ons 
geloof zelf ons rechtvaardig maakt. Geloof is eerder het middel waardoor we de gave van 
gerechtigheid ontvangen. Dit is in wezen de schoonheid, het mysterie en de heerlijkheid 
van het christelijk geloof. Alles wat we geloven als christenen, volgelingen van Christus, 
vindt zijn oorsprong in dit prachtige begrip. Door geloof worden we als rechtvaardig 
beschouwd in de ogen van God. Al het andere dat volgt, zoals gehoorzaamheid, heiliging, 
heiligheid, karakterontwikkeling, liefde, dienen uit deze essentiële waarheid voort te komen.

Hoe reageer je op iemand die christen wil zijn en toch zegt: ‘Ik voel me niet rechtvaardig’?

4 Nederlandse vertaling geven het zo weer: ‘toe-
rekenen’ (NBV, NBG), ‘rekenen tot’ (HSV, SV). De 
GNB wijkt behoorlijk af: ‘bewijs zien van’.

5 Genesis 31:15. De NBV geeft weer met ‘behande-
len’ en de NBG met ‘achten’.

6 Numeri 18:27,30

Het geloof van Abraham (2)

Leviticus 7:18; 17:1-4
Wat was verwerpelijk en waarom?
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Er wordt een verhaal verteld over de beroemde kardinaal Bellarmine, de grote katho-
lieke verdediger van het geloof. Zijn hele leven heeft hij de boodschap bestreden van 
rechtvaardigmaking door alleen toegerekende gerechtigheid. Toen hij op sterven lag, 
werden hem de kruisbeelden en de verdiensten van de heiligen gebracht opdat die hem 
zekerheid zouden geven vóór de dood. Bellarmine zei echter: ‘Haal ze weg. Ik denk dat 
het veiliger is te vertrouwen op de verdiensten van Christus.’ Veel mensen die het einde 
van hun leven zien naderen, kijken terug en beseffen hoe ijdel, vruchteloos en nutteloos 
hun daden en hun werken zijn om redding te verdienen bij een heilige God. Ze beseffen 
dus hoezeer ze de rechtvaardigheid van Christus nodig hebben. Het goede nieuws is dat 
we niet hoeven te wachten tot de dood nadert om nu zekerheid in de Heer te hebben. 
Het hele verbond is gebaseerd op de zekere beloften van God die we nu hebben. Dat zijn 
beloften voor nu, die ons leven vandaag beter kunnen maken.

Lees Psalm 34:9; Matteüs 11:30; Romeinen 5:1; Filippenzen 2:7-8. Beantwoord elke 
vraag in de context van het ontwikkelen, onderhouden en versterken van je verbonds-
relatie met God: 

Hoe kun je Gods goedheid proeven?

Waar gaat het over wat Christus voor ons heeft gedaan dat dit juk gemakkelijk maakt?

Wat heeft rechtvaardiging met vrede te maken?

Wat heb je geleerd van de ervaring van Christus?

Onderzoek je leven met een gebed in je hart en vraag jezelf af, welke dingen doe ik die mijn 
relatie met God versterken, en welke dingen schaden die? Welke dingen moet ik veranderen?

Rust vinden in de beloften

DONDERDAG 17 JUNI | BIJBELLES  

Psalm 34:9; Matteüs 11:30; 
Romeinen 5:1
Welke bemoedigingen krijgen we 
in deze teksten?



Verdere studie

Gespreksvragen
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Om verder over na te denken: ‘De enige manier waarop hij [de zondaar] tot gerechtigheid 
kan komen, is door geloof. Door geloof kan hij de verdiensten van Christus voor God 
brengen, en de Heer plaatst de gehoorzaamheid van zijn Zoon op de rekening van de 
zondaar. Christus’ gerechtigheid wordt aanvaard in de plaats van het tekortschieten van 
de mens. God ontvangt, vergeeft en rechtvaardigt de berouwvolle, gelovige mens en 
behandelt hem alsof hij rechtvaardig is en houdt van hem zoals Hij van zijn zoon houdt. 
Zo wordt geloof je toegerekend als gerechtigheid.’7

‘Als we door bekering en geloof Christus als onze Heiland aanvaarden, vergeeft de Heer 
ons onze zonden en ziet af van de straf die er staat op de overtreding van de wet. De 
zondaar staat dan voor God als een rechtvaardig mens. Hij komt dan in de gunst van de 
hemel te staan en is door de Geest verbonden met de Vader en de Zoon.
‘Dan moet er nog een ander werk worden voltooid. Dat is iets dat door blijft gaan. De 
mens moet door de waarheid worden geheiligd. Dit komt ook tot stand door geloof. 
Alleen door de genade van Christus, die we door geloof ontvangen, kan het karakter 
worden veranderd.’8

7 Ellen White, Selected Messages, boek 1, p. 367
8 Ellen White, Selected Messages, boek 3, p. 191

Romeinen 6:23; 1 Johannes 5:11,13
Welke overeenkomstige boodschap 

hebben deze teksten?

12

 �Welk onderscheid wordt gemaakt tussen 
een levend en een dood geloof? Hoe 
beschrijft Paulus een levend geloof? Wat 
is het sleutelwoord dat helpt om duidelijk 
te maken wat geloof inhoudt?9

 � Als we zeggen dat we alleen worden 
gered door een toegerekende gerechtig-
heid en niet door een gerechtigheid die 
in ons is, dan maakt het niet uit wat we 
doen of hoe we handelen. Hoe reageer je 
daarop (wat in zekere zin logischerwijze 
consequent is)?

 � ‘Het feit dat God ons heeft aanvaard, staat 
alleen vast door zijn geliefde Zoon. Goede 
werken zijn slechts het resultaat van de 
werking van zijn liefde die zonde vergeeft. 
Het zijn geen verdiensten van ons. Er 

9 Jakobus 2:17-18; Romeinen 16:26

wordt ons niets toegekend op basis van 
onze goede werken op grond waarvan we 
kunnen zeggen dat wij ook een rol spelen 
in onze redding. ... Hij [de gelovige] kan 
zijn goede werken niet naar voren schui-
ven om daarmee een pleidooi te voeren 
voor zijn redding.’10 Waarom zijn goede 
werken dan, met deze woorden van Ellen 
White in gedachten, toch zo’n belangrijk 
deel van de christelijke ervaring? 
 
Samenvatting: of het nu het oude of het 
nieuwe verbond is, Jezus betaalde de prijs 
die we de wet verschuldigd zijn. Daardoor 
kunnen we rechtvaardig zijn in de ogen 
van God.

10 Ellen White, Selected Messages, boek 3, p. 199. 

Verdere studie
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1 Johannes 5:11-13
IJsbrekervraag
Bezit je een huis? Wat voor huis is het? Hoe ben je huiseigenaar geworden? 

Ik verken
Het korte tekstgedeelte dat de basis is voor onze studie is te vinden aan het einde van de 
eerste brief van Johannes, vlak voor zijn epiloog. Het laatste gedeelte van de brief begint 
in 4:7 en eindigt in 5:12. Het is verdeeld in twee kleinere stukken: het eerste benadrukt het 
karakter van God: God is liefde (4:7-21); het tweede introduceert het element van geloof 
(voor het eerst in de brief; 5:1-12). Daarmee wordt de aard van het antwoord op Gods 
liefde aangeduid. Op die manier omschrijft Johannes wat God van de mens verwacht. In 
de epiloog (5:13-21) vinden we de conclusie van de brief. Johannes doet dat aan de hand 
van vier bevestigingen die beginnen met de uitdrukking ‘we weten ...’ Deze conclusie 
wordt ingekaderd door twee zinnen met ‘u’, die de auteur tot zijn lezers richt. Vers 13 die 
deze conclusie inleidt, en vs. 21 die een verrassende laatste vermaning tot hen richt. De 
verzen 6-10 introduceren de begrippen ‘getuige’, ‘getuigen‘ en ‘getuigenis‘. De inhoud 
van de verzen 11 en 12 moet binnen deze context worden begrepen. De kracht van dit 
getuigenis komt voort uit de drie kenmerken: (1) er zijn vele getuigen, dus het getuigenis 
is sterker dan dat van een enkele getuige; (2) deze getuigenissen komen overeen, ze zijn 
niet identiek, maar sluiten op elkaar aan; en (3) deze getuigenissen komen van God en 
daarom zijn ze geloofwaardiger dan menselijke getuigenissen. Het onderwerp van het 
getuigenis betreft tenslotte de Zoon van God.
 
Ik bestudeer
Lees de drie verzen aandachtig in verschillende Bijbelvertalingen. Deze korte passage is 
niet moeilijk te begrijpen, maar is wel van vitaal belang. 

 �De verzen 11 en 12: Hierin wordt benadrukt wat er allemaal wel niet op het spel staat 
in dit getuigenis. 
 �Wat is het woord dat de kern aanduidt van waar het om gaat?
 �Hoe wordt dit nader omschreven?
 �Hoe kunnen we hiervan profiteren? Wie is hier de gever, en wie is de ontvanger? Hoe 
worden deze woorden ontvangen?
 �Wat is het verband tussen het onderwerp van het getuigenis en het belang daarvan? 
 �Welk werkwoord wordt gebruikt om degene te beschrijven die profiteert van het aanbod 
en degene die daar niet van profiteert? 

In vers 13 staat dan tenslotte de conclusie van de brief.
 �Met welk doel heeft de auteur zijn brief geschreven?
 �Wat wenst hij zijn lezers toe?
 �Wat is er belangrijk aan het werkwoord in deze wens?
 �Wat is de voorwaarde om ook echt deel te hebben aan de inhoud van de wens die 
Johannes hier onder woorden brengt?
 �Waarom wordt het woord ‘naam’ in deze 
voorwaarde genoemd? 

 
Filippenzen 2:1-11
Wat wil dit gedeelte ons zeggen?

Verbondsgeloof



       Ik bid …
Almachtige Vader, help om te zien wat ik nog niet heb ontvangen en 
wat U toch wilt geven. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp! Geef 
ons meer geloof. Ja Heer, ik wens dat ik het geloof zou hebben van een 
mosterdzaadje. Wilt U mij tot dit alles bereid maken door uw heilige Geest. 
Amen

DIALOOG / 2E KWARTAAL 2021  129

Ik pas toe
 � Is het eeuwige leven een bezit, een geschenk, een prestatie, een beloning? 
 �Hoe kun je door middel van de verzen die we deze week hebben bestudeerd, aan anderen 
duidelijk maken hoe het eeuwige leven door God aan de mensen wordt gegeven?
 �Weet je zeker dat je het eeuwige leven hebt? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
 �Wat heeft Jezus gedaan, zodat God het aan jou zou kunnen geven? Probeer zo specifiek 
mogelijk te zijn. 
 �Wat heb je gedaan om dit geschenk te ontvangen? 
 �Hoe kun je deze zekerheid versterken? Waardoor zou je die kunnen verliezen?
 �Hoe kun je anderen helpen deze zekerheid te krijgen?

VERDIEPING | SABBAT 19 JUNI

12

Dit getuigenis luidt: God heeft
ons eeuwig leven geschonken

en dat leven is in zijn Zoon



Verbondsgeloof 
Opdracht van de vorige week 
Waar ontmoet jij God?

Lees samen
1 Johannes 5:11-13

IJsbrekervraag
Waaraan kunnen anderen zien dat jij christen bent?

Inspiratie
‘Iedereen die gelooft dat Jezus de hemelse Christus is, is een kind van God. En 
iedereen die God liefheeft, heeft ook de kinderen van God lief.’1

Behandel de tekst
Aangenomen wordt dat de schrijver van het evangelie van Johannes dezelfde is 
als degene die deze brief heeft geschreven. Qua inhoud, taal en stijl zijn er veel 
overeenkomsten. Deze eerste brief van Johannes is gericht aan mensen met wie de 
schrijver zich in geloof verbonden weet. Hij spreekt ze immers aan met ‘kinderen’ 
en ‘geliefde broeders en zusters’. De aanleiding voor het schrijven van deze brief 
is onrust in de gemeenten waaraan de auteur schrijft. Mensen uit die gemeenten 
hebben zich afgesplitst. Ondertussen blijven ze wel invloed uitoefenen (4:1-6). 
De schrijver noemt hen ‘antichristen’ (vijanden van Christus) en ‘valse profeten’. 
Johannes legt er de nadruk op dat iedereen moet vasthouden aan wat ‘vanaf het 
begin’ is verkondigd, vooral wat de apostelen over Jezus hebben verteld. De nadruk 
ligt daarbij op het feit dat God als mens (Jezus) onder ons heeft gewoond op aarde. 
Hij is als mens gestorven om verzoening te brengen voor onze zonden. Als God 
ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Wat heeft God ons gezegd, hoe luidt zijn getuigenis? (vers 11)
 �Met wie moet je je verbonden weten om wat te krijgen? En wat gebeurt er als je 
je niet met Hem verbonden weet en dus geen relatie met Hem hebt? (vers 12) 
Waarom loopt dat via Hem?
 �Met welke reden heeft de apostel Johannes deze brief geschreven? (vers 13)
 �Waarom zou deze brief dan nodig zijn geweest?
 �Heb jij deze brief nodig om te weten wat God jou wil geven als je in Jezus gelooft?
 �Wat is dat eigenlijk, geloven in Messias Jezus? En wat betekent dat voor iemands 
leven?

Opdracht
Wat geeft Jezus jou?

1 1 Johannes 5:1, BGT.

SABBAT 19 JUNI | JONGERENLES
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op sabbat 
26 juni  

bespreken we
met elkaar

deze les

13
LEZEN: 
1 Johannes 1:4; 4:16; Johannes 5:24; Romeinen 3:24-25; 2 Korintiërs 5:21; 
Openbaring 2:11; 20:6,14; 21: 8

KERNTEKST: 
‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ 
Johannes 10:10

Het leven onder 
het nieuwe verbond
Dit kwartaal hebben we het verbond bestudeerd. In feite is dat niets anders dan dat God 
zegt: Dit is hoe Ik je van zonde zal redden, punt uit. Zo hebben we het teruggebracht tot 
zijn eenvoudigste, puurste vorm. De uitkomst, de grote finale van de verbondsbelofte, 
is natuurlijk het eeuwige leven in een wereld die nieuw is gemaakt. Toch hoeven we 
daar niet op te wachten om ook nu al te genieten van de zegeningen van het verbond. 
De Heer heeft ook nu zorg voor ons leven. Hij wil vandaag al het beste voor ons. Het 
verbond is geen overeenkomst waarbij je dit en dat doet en dan, ergens ver weg in de 
toekomst, krijg je je beloning. De beloningen en de gaven zijn de zegeningen waarvan wij 
ook hier en nu kunnen genieten. Dat geldt voor hen die door geloof de verbondsrelatie 
aangaan. De les van deze week is de laatste in onze serie over het verbond. We kijken 
naar enkele van deze zegeningen die we onmiddellijk ontvangen. Dat zijn enkele beloften 
die voortkomen uit Gods genade en die in ons hart worden uitgestort omdat we de deur 
hebben geopend, nadat we Hem hebben horen aankloppen. Er zijn natuurlijk nog meer 
zegeningen dan waar we deze week op kunnen ingaan. Het is maar het begin van iets 
dat inderdaad nooit zal eindigen.

De studie in één oogopslag: waarom zouden we vreugde moeten 
voelen? Op basis waarvan kunnen we beslag leggen op die belofte? Wat 
is er met het verbond dat ons van de last van schuld moet bevrijden? 
Wat betekent het om een nieuw hart te hebben?
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Lees 1 Johannes 1:1-4. Wat schreef Johannes de vroege christenen waarvan hij hoopte 
dat het hun vreugde volkomen zou maken? Waarom zou het hun vreugde schenken?

Johannes beschrijft met een paar simpele woorden wat één van de grote voordelen zou 
moeten zijn die wij hebben, als verbondsvolk. Dat is de belofte van vreugde. Als christenen 
wordt ons vaak verteld niet af te gaan op ons gevoel, dat geloof meer is dan een gevoel en 
dat we onze gevoelens moeten overstijgen. Dat is allemaal waar. We zouden echter geen 
mensen zijn als we geen gevoelens, emoties en stemmingen hadden. We kunnen onze 
gevoelens niet ontkennen. We moeten ze leren begrijpen, hun de juiste rol geven en ze 
zoveel mogelijk onder controle houden. Als mensen ze ontkennen dan ontkennen ze wat 
het betekent mens te zijn. Je kunt net zo goed tegen een cirkel zeggen dat hij niet rond 
is. Dit vers zegt dat we niet alleen gevoelens moeten hebben zoals vreugde, maar dat ze 
volkomen moeten zijn. Hier klinkt toch niet in door dat we gevoelens moeten ontkennen?

Johannes was één van de oorspronkelijke twaalf leerlingen. Hij was er bijna vanaf het 
begin bij van Christus’ drie en een half jaar durende dienstwerk. Hij was getuige van enkele 
van de meest verbazingwekkende dingen van Jezus. Hij stond aan de voet van het Kruis. 
Hij was erbij in Getsemane en op de berg der verheerlijking. Als ooggetuige was hij dus 
zeker zeer goed in staat over dit onderwerp te praten.

Let er echter ook op dat de nadruk niet op hemzelf ligt. Het gaat om wat Jezus voor de 
leerlingen had gedaan. Daardoor waren ze nu niet alleen verbonden met elkaar maar ook 
met God zelf. Jezus heeft de weg geopend voor ons om deze nauwe relatie met de Heer 
aan te gaan. Een resultaat van deze verbondenheid, deze relatie, is vreugde. Johannes wil 
dat ze weten dat het waar is wat ze over Jezus hebben gehoord. Hij zag Hem, raakte Hem 
aan, voelde en hoorde Hem. Zo kunnen ook zij een vreugdevolle relatie aangaan met hun 
hemelse Vader, die van hen houdt en zichzelf gaf voor hen door zijn Zoon.

In zekere zin geeft Johannes hier een persoonlijk getuigenis. Wat is jouw getuigenis met 
betrekking tot je relatie met Jezus? Wat kun je zeggen dat iemands vreugde in de Heer 
kan vergroten, zoals Johannes dat hier probeerde te doen?

Vreugde

ZONDAG 20 JUNI | BIJBELLES  

1 Johannes 1:1-4
Wat schreef Johannes aan de 
vroege christenen en waarom?
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Een jonge vrouw was op brute wijze vermoord en haar moordenaar was onbekend. De 
politie zette een val op door een verborgen microfoon in haar graf te plaatsen. Op een 
avond, vele maanden na haar dood, kwam er een jonge man naar het graf en smeekte 
de vrouw geknield en huilend om vergeving. De politie hield de zaak natuurlijk in de 
gaten en pakte hem op voor zijn misdaad. Wat dreef de man naar het graf? Dat was 
schuld en niets anders! Hopelijk heeft niemand van ons ooit zo iets ergs gedaan als wat 
die jongeman deed. We zijn echter allemaal schuldig en we hebben allemaal dingen 
gedaan waar we ons voor schamen. Dingen waarvan we wensen dat we ze ongedaan 
konden maken, terwijl we dat niet kunnen. Dankzij Jezus en het bloed van het nieuwe 
verbond hoeft niemand van ons te leven onder het stigma van schuld. We worden niet 
meer veroordeeld. De ultieme rechter houdt ons voor onschuldig en doet alsof we niet 
de dingen hebben gedaan waar we ons schuldig over voelen.

Lees Romeinen 3:24-25; Johannes 5:24; 2 Korintiërs 5:21. Hoe helpen deze verzen je 
om die tekst uit Romeinen 8:1 te begrijpen?

Eén van de grote beloften die behoren tot het leven in een verbondsrelatie met de Heer, 
is dat we niet langer gebukt hoeven te gaan onder de last van schuld. Vanwege het 
bloed van het verbond kunnen wij, die ervoor kiezen die verbondsrelatie met God aan te 
gaan, bevrijd worden van de last van schuld. Dat geldt voor hen die ervoor kiezen zich te 
houden aan de voorwaarden van geloof, bekering en gehoorzaamheid. De tegenstander 
probeert ons in de oren te fluisteren dat we door en door slecht zijn en dat we te zondig 
zijn om door God geaccepteerd te worden. We kunnen dan hetzelfde doen wat Jezus 
deed toen de tegenstander Hem in de wildernis probeerde te verleiden: we kunnen de 
Schrift aanhalen. Eén van de beste verzen om te citeren is deze tekst uit Romeinen 8. Dit 
betekent niet dat we de realiteit van zonde in ons leven ontkennen. Het houdt in plaats 
daarvan in dat we op grond van de verbondsrelatie met de Heer, niet langer leven onder 
de veroordeling van die zonde. Jezus heeft de straf voor ons betaald. Hij staat nu in de 
tegenwoordigheid van de Vader en pleit op basis van zijn eigen bloed voor ons en Hij 
biedt zijn gerechtigheid aan in plaats van onze zonden.

Wat voor verschil maakt het in ons leven dat de Heer heeft vergeven wat we ook hebben 
gedaan? Hoe helpt die realiteit bij het omgaan met mensen die tegen jou hebben ge-
zondigd? Welke invloed moet dat hebben op de manier waarop je met mensen omgaat?

Vrij van schuld

Romeinen 3:24-25; Johannes 5:24; 
2 Korintiërs 5:21 — Hoe leggen deze 

teksten Romeinen 8:1 aan ons uit?
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Zoals eerdere lessen van dit kwartaal al lieten zien, is het nieuwe verbond er één waarin 
de Heer de wet in ons hart legt.1 Volgens de teksten die we vandaag bestuderen is er 
niet alleen sprake van de wet, maar ook van Christus. Dat is natuurlijk wel logisch, want 
Christus en zijn wet zijn nauw met elkaar verbonden. Met de wet van Christus in ons hart, 
en met Christus zelf die daar woont, komen we tot één van de grote voordelen van het 
verbond: een nieuw hart. Het Griekse woord dat in de bovenstaande tekst wordt vertaald 
met wonen, betekent ook ‘zich vestigen’ en dat draagt het idee van duurzaamheid in zich.

Lees Efeziërs 3:17-19. Waarom hebben we een nieuw hart nodig? Welke veranderingen 
zullen merkbaar zijn bij degenen die een nieuw hart hebben?

Paulus benadrukt hier het element van de liefde. Hij zegt dat we daarin ‘geworteld en 
gegrondvest’ moeten zijn. Deze woorden staan voor stabiliteit, stevigheid en duurzaam-
heid wat betreft het fundament van de liefde. Ons geloof betekent niets als het niet is 
geworteld in de liefde voor God en de liefde voor anderen.2 Deze liefde ontstaat niet in 
een vacuüm, maar het is er omdat we een glimp opvangen van Gods liefde voor ons. Het 
is een liefde die ‘alle kennis te boven gaat’ en die zichtbaar wordt gemaakt door Jezus. Als 
gevolg hiervan verandert ons leven, verandert ons hart en worden we nieuwe mensen 
met nieuwe gedachten, nieuwe verlangens en nieuwe doelen. Het is onze reactie op 
Gods liefde voor ons die ons hart verandert en die daarin de liefde voor anderen legt. 
Misschien bedoelt Paulus dat, in ieder geval gedeeltelijk, als hij het heeft over het feit dat 
wij ‘volstromen met Gods volkomenheid’.

Lees 1 Johannes 4:16. Hoe verhoudt deze tekst zich tot Efeziërs 3:17-19?

Kijk naar de teksten van vandaag. Wat kun jij doen dat er voor zorgt dat de beloften van 
deze teksten in jou in vervulling gaan? Welke zaken moet je veranderen die je misschien 
belemmeren om de ‘volkomenheid van God’ te ervaren? Wat moet je veranderen in jouw 
leven. Maak er een lijst van voor jezelf en, als je je daarbij op je gemak voelt en ook één 
om met de groep te delen. Hoe kun je elkaar helpen dingen te veranderen?

1 Jeremia 31:31-34
2 Matteüs 22:37-39; 1 Korintiërs 13

Een nieuw verbond 
en een nieuw hart

DINSDAG 22 JUNI | BIJBELLES  

Efeziërs 3:17-19; 1 Johannes 4:16
Wat wordt benadrukt?
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Het eeuwige leven heeft twee dimensies. De huidige dimensie brengt de gelovige nu al een 
ervaring van het overvloedige op grond van de vele beloften die we ook voor ons leven 
in het hier en nu hebben gekregen.3 De toekomstige dimensie is natuurlijk het eeuwige 
leven, de belofte van de lichamelijke opstanding.4 Hoewel dat nog in de toekomst ligt, 
is dat dé gebeurtenis die al het andere de moeite waard maakt en dé gebeurtenis die al 
onze hoop als christenen overtreft.

Lees Johannes 11:25-26; Openbaring 2:11; 20:6,14; 21:8. Wat zegt Jezus hier? Waar vind 
je het eeuwige leven? Hoe begrijpen we zijn woorden dat degenen die in Hem leven nooit 
zullen sterven, zelfs als ze eenmaal hun ogen sluiten op deze aarde? 

Natuurlijk sterven we allemaal, maar volgens Jezus is deze dood slechts een slaap. Het is 
een tijdelijke onderbreking die, voor wie in Hem geloven, zal eindigen in de opstanding 
ten leven. Als Christus terugkeert, staan de doden in Christus onsterfelijk op en zullen de 
volgelingen van Christus die dan leven in een oogwenk veranderen en onsterfelijkheid 
ontvangen. Zowel de doden als de levende volgelingen van Christus, zullen hetzelfde 
soort opstandingslichaam hebben. Dan begint de onsterfelijkheid voor Gods volk.

Wat een vreugde om nu te weten dat ons einde niet in het graf ligt, maar dat er geen 
einde is. Dat we een nieuw leven zullen hebben dat eeuwig zal duren. ‘Christus is één 
met ons geworden opdat wij één van geest met Hem zouden worden. Door deze eenheid 
zullen wij opstaan uit het graf, niet alleen als een manifestatie van Christus’ macht, maar 
omdat zijn leven door het geloof het onze is geworden. Wie Christus in zijn ware aard zien 
en Hem aannemen in hun leven, hebben eeuwig leven. Door de Geest woont Christus 
in ons en Gods Geest, die door het geloof in het leven is aanvaard, is het begin van het 
eeuwig leven.’5 

Op welke manieren kunnen we nu al genieten van de voordelen van het eeuwig leven? 
Met andere woorden, wat betekent deze belofte nu voor ons? Schrijf een aantal voordelen 
op die deze belofte van het eeuwig leven je persoonlijk geeft in je dagelijks leven. Hoe 
zou je deze hoop en belofte kunnen aannemen en kunnen delen met iemand die het 
moeilijk heeft, misschien vanwege de dood van een geliefde?

3 Johannes 10:10
4 Johannes 5:28-29; 6:39
5 Ellen White, Wens der eeuwen, p. 316

Nieuw verbond
en eeuwig leven 

Johannes 11:25-26;  
Openbaring 2:11; 20:6,14; 21: 8

Wat betekent dit voor mij?
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Over de hele wereld worstelen mensen vaak met wat de Zuid-Afrikaanse schrijver Laurens 
van der Post ‘de last van zinloosheid’ noemde. Mensen hebben het geschenk van het 
leven gekregen, maar ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Ze weten niet wat het doel 
van dit geschenk is en ook niet wat ze er mee moeten doen. Het is alsof je iemand een 
bibliotheek vol zeldzame boeken geeft om vervolgens te ontdekken dat die persoon de 
boeken niet gaat lezen, maar ze gebruikt om vuurtjes mee te stoken. Wat een vreselijke 
verspilling van zoiets kostbaars!

Voor de christenen die leven onder het nieuwe verbond is dat niet het probleem waarmee 
ze moeten worstelen. Zij die het wonderbaarlijke nieuws kennen van een gekruisigde en 
opgestane Heiland en die dat persoonlijk hebben meegemaakt kennen de vreugde. Omdat 
zij weten dat Hij voor de zonden van ieder mens stierf, opdat ze allemaal het eeuwige 
leven zouden kunnen hebben, weten zij wat vreugde is. De woorden in het evangelie van 
Matteüs zijn ondubbelzinnig en daarom heeft de gelovige zeker een opdracht en ook 
een doel in het leven. Om die prachtige waarheid in de wereld te verspreiden, die hij of zij 
persoonlijk in Christus Jezus heeft ervaren. Wat een voorrecht! Bijna al het andere dat we 
in deze wereld doen, zal ten einde komen wanneer deze wereld eindigt. Het verspreiden 
van het evangelie aan anderen is een werk dat zijn stempel drukt op de eeuwigheid. Over 
een gevoel van opdracht en doel gesproken!

Lees Matteüs 28:19-20. Verdeel dit gedeelte in de verschillende delen. Welke specifieke 
dingen zegt Jezus ons te doen? Wat is bij elk daarvan betrokken? Welke belofte hebben 
we die ons het geloof en de moed zou moeten geven te doen wat Christus ons opdraagt?

Als christenen van het nieuwe verbond hebben we van de Heer zelf een duidelijke opdracht 
gekregen. Wie we ook zijn, wat onze situatie in het leven ook is, wat onze beperkingen 
ook zijn, we kunnen allemaal een rol spelen. Heb jij je ook ingezet? Kun je meer doen? 
Wat kan jouw groep samen doen om hier een grotere rol in te spelen?

Nieuw verbond en opdracht

DONDERDAG 24 JUNI | BIJBELLES  

Matteüs 28:19-20
Welke opdracht en welke belofte 
hebben we gekregen?
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Om verder over na te denken: lees Ellen White, ‘Gods volk verlost’, pp. 586-601, in De 
grote strijd: ‘Blij zijn in de Heer’, blz. 109-121, in Schreden naar Christus.

‘De heilige Zoon van God had geen zonden of verdriet van zichzelf te dragen: Hij droeg het 
verdriet van anderen. De ongerechtigheid van ons allemaal werd op Hem gelegd. Op grond 
van God die met ons meeleeft, verbindt Hij zich met de mens en als vertegenwoordiger 
van het menselijk geslacht onderwerpt Hij zich aan de behandeling van iemand die een 
overtreder is. Hij kijkt in de afgrond van ellende die zich voor ons opent door onze zonden. 
Hij stelt voor de kloof die de mens van God scheidt te overbruggen.’6

‘Kom, mijn broeder, kom zoals je bent, zondig en besmet. Leg je schuldenlast op Jezus en 
leg door geloof beslag op zijn verdiensten. Kom nu, terwijl de genade nog voortduurt. Kom 
en doe belijdenis, kom als berouwvol mens. God zal je overvloedig vergeven. Neem geen 
risico door de gelegenheid voorbij te laten gaan. Luister naar die stem van barmhartigheid 
die je nu smeekt op te staan uit de dood, opdat Christus je licht kan geven. Elk moment 
lijkt nu rechtstreeks in verbinding te staan met de lotsbestemmingen van de onzichtbare 
wereld. Laat je trots en ongeloof je er niet toe brengen de genade die je wordt aangeboden 
nog langer te verwerpen. Als je dat doet, zul je tot het einde toe aan het klagen zijn: “De 
oogst is voorbij, de zomer is voorbij en we zijn niet gered”.’7

6 Ellen White, Bible Echo and Signs of the Times, 1 
augustus 1892

7 Ellen White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 353
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Johannes 10:7-11
Wat wilde Jezus met deze gelijkenis 

duidelijk maken? 

 � ‘We zien onszelf in relatie tot de kosmos’, 
schreef Francisco José Moreno, ‘en we 
zijn ons bewust van onze onwetendheid 
en uiteindelijke onmacht; daarom zijn 
we onzeker. Ten gevolge daarvan zijn 
we bang.’8 Vergelijk deze verklaring met 
wat je deze week in Efeziërs 3:17-19 hebt 
bestudeerd. Bespreek de verschillen 
tussen die twee gevoelens.

 � God belooft ons vreugde als gelovigen in 
Jezus. Is vreugde hetzelfde als gelukkig 
zijn? Moeten we altijd gelukkig zijn? Als 
we dat niet zijn, is er dan iets mis met hoe 

8 F.J. Moreno, Between Faith and Reason: Basic 
Fear and the Human Condition (New York: 
Harper & Row, Publishers, 1977), p. 7

we ons christen zijn ervaren? Wat kan 
het leven van Jezus laten zien dat ons 
helpt de antwoorden op deze vragen te 
begrijpen?

 � Bespreek verder dit idee van volstromen 
met ‘Gods volkomenheid’.9 Wat betekent 
dat? Hoe kunnen we dit in ons leven 
ervaren? 
 
Samenvatting: Het verbond is niet 
zomaar een diep theologisch begrip. In 
plaats daarvan stelt het de kaders vast 
van onze reddende relatie met Christus. 
Die relatie biedt ons nu en bij zijn 
terugkeer geweldige voordelen.

9 Efeziërs 3:19

Verdere studie
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Het leven onder
het nieuwe verbond
Openbaring 20:4-14
IJsbrekervraag
Wat is echt leven volgens jou en wat is ervoor nodig om dat te realiseren, en wanneer 
vind je dat je geen leven hebt?

Ik verken
Om welk verbond gaat het hier? Het nieuwe, eeuwige verbond dat Jezus met zijn bloed 
heeft ingewijd (Lucas 22:20; 1 Korintiërs 11:25; Hebreeën 13:20). Het leven volgens dit 
verbond kent veel kanten. Het is het leven waarnaar Jezus verwees met de woorden ‘Ik 
ben gekomen om hun (mijn schapen) het leven te geven in al zijn volheid’, (Johannes 10:10) 
en toen Hij zei: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven’ (Johannes 3:36) en ‘Wie in 
Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’ (Johannes 11:25). In dit leven kan iedereen 
van ons nu al delen, maar dat leven gaat door in het toekomstige duizendjarige rijk en 
in de eeuwigheid daarna.

Ik bestudeer
Het leven volgens het nieuwe verbond is heersen als koning, priester en rechter. Het is 
leven in verbondenheid met Christus, en zal uiteindelijk leven in al zijn volheid worden 
(Johannes 10:10).
Lees 1 Petrus 2: 5,9; Openbaring 1:6; 5:10.

 �Welke invulling geven deze teksten aan het leven in verbondenheid met Christus?
Gelovigen hebben in hun hart nu reeds deel aan het koninkrijk van de genade. Wij kunnen 
in onze priesterlijke rol geestelijke offers brengen. Daarbij kun je denken aan het doen van 
voorbede voor jezelf en anderen en het brengen van lof en dank aan God. Via Christus 
kunnen we tot God gaan (1 Timoteüs 2:5). 

 �Wat voor verschil bestaat er tussen het huidige koninkrijk van God en het koninkrijk 
van God, zoals dat in het leven hierna gestalte zal krijgen?
 �Welke bemoediging bevat Hebreeën 4:15-16 voor wie serieus werk wil maken van zijn 
of haar priesterlijke rol? 

Openbaring 20 spreekt over een periode van duizend jaar aan het eind van de tijd, waarin 
gelovigen samen met de Messias zullen heersen en hun priesterschap zullen voortzetten 
(Openbaring 20:4-6).
Lees de volgende teksten: Daniël 7:9,22,27; Matteüs 19:28; 1 Korintiërs 6:2-3; Openbaring 3:21.

 �Welke taak krijgen gelovigen erbij, nadat de genoemde periode van duizend jaar 
begonnen is? Vgl. 1 Korintiërs 4:5.

Johannes 6:35-40
Wat legt Jezus hier uit?



       Ik bid …
Here Jezus, dank U dat ik nu al deel kan hebben aan het nieuwe leven in 
verbondenheid met U. Geef dat ik anderen om mij heen ook in aanraking 
met dat leven kan brengen. Wat geweldig dat U ons als gelovigen, 
koningen en priesters noemt en dat we ooit samen met U de wereld 
mogen oordelen en het leven in al zijn volheid mogen ervaren.
Amen.
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 �Hoe verklaar je, dat gelovigen enerzijds nu al koningen zijn (Openbaring 5:10), maar 
toch ook koningen zullen worden (Daniël 7:22,27)?

Na deze periode van duizend jaar volgt het leven in de eeuwigheid. In Romeinen 5:17 schrijft 
de apostel Paulus daarover: ‘Allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben 
ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.’
Eeuwig leven zal het deel zijn van wie in ‘het boek van het leven’ staat (Openbaring 3:5; 
13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27). David noemt hen ‘de rechtvaardigen’ (Psalm 69:29).
Lees Openbaring 13:8 in verschillende vertalingen.

 �Wat valt je op?

Ik pas toe
Reeds nu zijn we als gelovigen voor God koningen en priesters. Daarbij is het belangrijk dat 
we onafgebroken met Christus verbonden blijven. Alleen zo kunnen we goed functioneren, 
zowel in het leiding geven als in onze priesterlijke rol.

 �Hoe wil jij je het liefste door Christus laten gebruiken? 
 �Wat spreekt je het meeste aan: het verkondigen van Gods grote daden in jouw leven, 
een levende steen van Gods kerk zijn, het doen van voorbede voor anderen, of het 
vooruitzicht dat je ooit rechter mag zijn?
 �Kun jij beschrijven hoe je je het eeuwige leven in de toekomst gestalte ziet krijgen?

VERDIEPING | SABBAT 26 JUNI
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Opdracht van de vorige week 
Wat geeft Jezus jou?

Lees samen
Openbaring 20:4-14

IJsbrekervraag
Wat is voor jou de mooiste plek waar je ooit bent geweest?

Inspiratie
‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal Hij bij de mensen wonen. … Hij zal al hun 
tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en pijn meer zijn. 
Want alles van vroeger is verdwenen.’1

Behandel de tekst
Het gehele boek Openbaring wijst vooruit naar die ene volmaakte gebeurtenis, de bruiloft 
van het Lam. Wie denkt dat Harmagedon de belangrijkste gebeurtenis van het boek 
Openbaring is, vergist zich. Alles is toegespitst op de verbintenis tussen het Lam en de 
gemeente, zijn bruid. Jezus heeft de bruidsschat betaald door zijn leven op Golgota te 
geven. Iedereen die dit offer van Jezus aanvaardt, maakt deel uit van zijn bruid. En bij 
de wederkomst zal de vereniging tussen Christus en zijn volgelingen eindelijk definitief 
vorm krijgen. ‘Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: 
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ (Openbaring 21:5)

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst 
 �Wie zag Johannes in zijn visioen en waarop zaten zij? (vers 4) Wat betekent dit?
 �Wat was er met hen gebeurd? (vers 4b) Met wie was dit niet gebeurd? (vers 5) 
Waarom niet?
 �Wie mogen zich gelukkig prijzen en waarom? (vers 6) Wat zullen zij zijn?
 �Wat gebeurt er na die duizend jaar? (vers 7) Wat gaat hij doen? (vers 8) Met welk 
doel? (vers 9)
 �Maar wat gebeurt er uiteindelijk? (vers 10) Wat betekent dit voor de aanwezigheid 
van het kwaad?
 �Wat ziet Johannes in dit visioen? (vers 11-12) Wat betekenen deze gebeurtenissen 
volgens jou? Wat vindt er plaats?
 �Op grond waarvan wordt men geoordeeld en wat hebben die boeken daarmee te 
maken? (vers 13) Waarom staat daar ‘beoordeeld op hun daden’ en niet ‘op grond 
van hun geloof in Jezus’?
 �Hoe eindigt alle kwaad dat er is? (vers 14) Wat betekent dit 
voor jou?

Opdracht
Deel jij dit wachten?

1 Openbaring 21:3-4, BGT.
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Welke verbeteringen zou u willen aanbrengen bij:
Bijbelles

Verdieping

Jongerenles

Waar bent u tevreden mee?

Hebt u nog andere suggesties voor het lesboekje?

Uw opmerkingen zullen worden meegenomen in de besprekingen rond de opmaak van 
het nieuwe lesboek.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jacob Engelgeer
Departement Ontwikkeling & Toerusting

Per e-mail aan: jengelgeer@adventist.nl onder vermelding van ‘evaluatie sabbatschool’
Per post aan: Departement Ontwikkeling & Toerusting, Amersfoortseweg 18, 3712 BC 
Huis ter Heide

Meedenken




