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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 

Page 1127; blz. 150 
 

1 Kronieken 
 

Hoofdstuk 21 
 

 Vers 1-13 (2 Samuël 24:1-14). David Vertrouwde Zich toe aan Gods 
Barmhartigheid. – De telling van Israël is nog niet voltooid, als David overtuigd is 
van het feit, dat hij een grote zonde jegens God heeft begaan. Hij ziet zijn dwaling in 
en verootmoedigt zich voor God, terwijl hij zijn grote zonde - de dwaze telling van 
het volk, - belijdt. Het woord was reeds van de Heere uitgegaan tot Zijn getrouwe 
profeet om aan David een boodschap te brengen en hem een keuze te laten maken wat 
betreft de straf voor zijn zonde. David laat zien dat hij nog steeds op God vertrouwt. 
Hij verkiest liever te vallen in handen van de barmhartige God, dan overgelaten te 
worden aan de wrede genade van goddeloze mensen (1 SP 385). 
 Vers 14-27 (2 Samuël 24:15-25). – Davids Berouw Aanvaard en de 
Verwoesting Tegengehouden. – Zeventig duizend mensen werden door de pest 
gedood. David en de oudsten van Israël waren diep verootmoedigd en treurden voor 
Gods aangezicht. Toen de engel des Heeren op weg was om Jeruzalem te verdelgen, 
gebood God hem om niet verder te gaan met zijn dodelijk werk. Een medelijdende 
God heeft Zijn volk nog steeds lief ondanks hun opstand. David en zijn metgezellen 
zien de engel, gehuld in strijdgewaad, met in zijn hand een uitgetrokken zwaard dat 
over Jeruzalem is gestrekt. David is doodsbang, toch schreeuwt hij het uit in zijn 
benauwdheid en medeleven met Israël. Hij smeekt God om de schapen te sparen. In 
zielsangst belijdt hij: "Ik heb gezondigd en goddeloos gehandeld; maar wat hebben 
deze schapen gedaan? Ik bid U, laat Uw hand zijn tegen mij en mijns vaders huis." 
God spreekt door Zijn profeet tot David, en zegt hem dat hij verzoening voor zijn 
zonde moet doen. Davids hart was bij het werk, en zijn berouw wordt aanvaard. De 
dorsvloer van Ornan wordt hem kosteloos aangeboden, om daar een altaar te bouwen 
voor de Heere; tevens vee en alles wat voor het offer benodigd is. Maar David zegt 
tegen hem, die dit edelmoedig aanbod doet, dat de Heere het offer zal aannemen dat 
hij bereid is om te brengen, maar dat hij de Heere geen offer wilde aanbieden wat hem 
niets heeft gekost. Hij wilde het voor de volle prijs van hem kopen. Hij offerde daar 
brandoffers en vredeoffers. God aanvaardde de offeranden door David een antwoord 
te geven in het zenden van vuur uit de hemel dat het offer verteerde. De engel des 
Heeren kreeg bevel zijn zwaard in de schede te steken en op te houden met zijn 
vernietigingswerk (1 SP 385, 386). 

Page 1128; blz. 151 
Hoofdstuk 22 

 
 Vers 13 God Zegent Degenen die Beginselen Koesteren. – Vergiste de 
Heere Zich, toen Hij Salomo zulk een verantwoordelijke positie gaf? Nee. God 
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bereidde hem voor op het dragen van deze verantwoordelijkheden en beloofde hem 
genade en kracht op voorwaarde dat hij gehoorzaam zou zijn.  
 De Heere plaatst mensen op verantwoordelijke posities, niet om hun eigen wil, 
maar om Zijn wil te doen. Zolang ze Zijn zuivere beginselen van bestuur koesteren, 
zal Hij hen zegenen en sterken en hen erkennen als Zijn werktuigen. God verlaat nooit 
degenen die vasthouden aan beginselen (MS 164, 1902). 
 

Hoofdstuk 23 
 
 Vers 1-5 (2 Kronieken 8:14). Organisatie voor de Tempeldiensten. –  De 
vierduizend muzikanten, verdeeld in vier en twintig afdelingen, werden afzonderlijk 
geleid door twaalf mannen, die speciaal onderwezen waren en vaardig in het bespelen 
van muziekinstrumenten. Ook het werk van de poortwachters was nauwkeurig 
omschreven. 
 De priesters werden verdeeld in vier en twintig afdelingen en een volledig en 
nauwgezet verslag werd betreffende deze afdeling gemaakt. Elke afdeling werd 
grondig georganiseerd onder zijn opziener en elk moest jaarlijks twee keer naar 
Jeruzalem komen om daar gedurende een week dienst te doen in het heiligdom. De 
Levieten die als taak hadden om te helpen bij de heiligdomsdienst, werden met 
dezelfde precisie georganiseerd en met hun werk bedeeld (R&H 5 okt. 1905). 
 

Hoofdstuk 27 
 
 Vers 1; 32-34 (Spreuken 11:14; 24:6). Een Ruime Verdeling van de 
Verantwoordelijkheid Vermindert de Lasten. – Bij het maken van plannen voor de 
administratie van de zaken in het koninkrijk nadat David afstand van de troon had 
gedaan ten gunste van Salomo, beschouwden de bejaarde koning, zijn zoon en hun 
raadslieden het van noodzakelijk belang dat alles met regelmaat, netheid, trouw en 
snelheid zou worden gedaan. Zoveel mogelijk volgden ze het systeem van organisatie 
dat Israël kort na de bevrijding uit Egypte gekregen had. De Levieten kregen het werk 
toegewezen dat verbonden was met de tempeldienst, waaronder de zang en de 
instrumentale muziek en het bewaren van de schatten. De mannen die geschikt waren 
om wapenen te dragen en de koning te dienen werden verdeeld in twaalf afdelingen 
van vier en twintigduizend man elk. Boven elke afdeling stond een overste. "De  

Page 1128-1129; blz. 152 
krijgsoverste van de koning was Joab." "De afdelingen kwamen bij beurten op, 
maandelijks één, terwijl de andere met verlof ging." Op deze wijze diende elk van de 
vier en twintigduizend man tellende afdeling de koning jaarlijks een maand. 
 David wees zijn oom Jonathan aan als raadsheer, een man van inzicht en een 
schrijver; ook Achitòfel was een raadsheer van de koning, en na Achitòfel Jojada:... 
en Abjathar. Husai was des konings vriend. Door zijn verstandig voorbeeld 
onderwees de bejaarde koning Salomo, dat in de veelheid der raadgevers veiligheid 
ligt. 
 De grondigheid en volledigheid van de organisatie, die volmaakt was bij het 
begin van Salomo's regering; het alomvattende van de plannen om de grootst 
mogelijke aantallen van het volk in te delen voor actieve dienst; het algemeen 
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verdelen van de verantwoordelijke taken, zodat het dienen van God en van de koning 
niet nodeloos zwaar zou drukken op een enkeling of op een bepaalde groep - dit zijn 
allemaal lessen die iedereen kan bestuderen om daar baat bij te vinden en die de 
leiders van de christelijke kerk zouden moeten begrijpen en opvolgen. 
 Dit beeld van een groot en machtig volk, dat in eenvoud en gemak in 
landelijke huizen woonde, terwijl iedereen bereidwillige en onbezoldigde dienst 
gedurende een deel van het jaar bewees aan God en aan de koning, is iets waaruit we 
heel wat bruikbare suggesties kunnen putten (R&H 12 okt. 1905). 
 

Hoofdstuk 28 
 
 Vers 9 Trouw Moet Voorafgaan aan Zegeningen. –  Deze opdracht wordt 
gegeven aan mensen op vertrouwensposities in Gods werk in deze tijd, zoals die ook 
aan Salomo was gegeven. Net als bij Salomo ligt de dag van toetsing en beproeving 
voor hen. Trouw wordt vereist voordat God de zegeningen die Hij beloofd heeft, kan 
geven. Zij die God op aanvaardbare wijze dienen, moeten al Zijn geboden 
gehoorzamen. Op deze wijze worden zij vertegenwoordigers van Christus (MS 163, 
1902). 
 Vers 11-13, 19 Een Engel Leidde David bij het Schrijven. – De Heere 
onderrichtte David door Zijn engel en gaf hem een blauwdruk van het huis dat 
Salomo voor Hem zou bouwen. Een engel kreeg opdracht om David bij te staan, 
terwijl deze ten behoeve van Salomo de belangrijke aanwijzingen neerschreef 
betreffende de indeling van het huis. Davids hart was bij het werk (1 SP 387, 388). 
 De Timmerman van Nazareth Was de Hemelse Architect. – Christus was 
de grondslag van de joodse samenleving. Hij maakte de plannen voor de indeling van 
de eerste aardse tabernakel. Hij gaf alle aanwijzingen wat betreft de bouw van 
Salomo's tempel. Hij, Die als timmerman in het stadje Nazareth werkte, was de he- 

Page 1129; blz. 153 
melse Architect Die de plannen maakte voor het huis, waar Zijn Naam geëerd zou 
worden. Alle dingen in de hemel en op de aarde staan veel meer onder het toezicht 
van Christus dan velen beseffen (MS 34, 1899). 
 Vers 20,21 God Geeft Wijsheid om dit Werk te Doen. – De plechtige 
opdracht van David zou diegenen voor ogen moeten staan, die in deze tijd 
vertrouwensposities bekleden; want die is voor deze mensen nog even bindend als dat 
het geval was met Salomo, toen die opdracht werd gegeven. In deze genadetijd wordt 
Gods volk evenzeer op de proef gesteld en getoetst als in de dagen van Salomo. 
 Dit gehele hoofdstuk is van belang voor heel Gods volk dat in deze tijd leeft. 
In het werk dat gedaan moet worden door mensen, die Hij heeft aangewezen voor de 
veiligheid en de groei van Zijn Koninkrijk, voegt de Heere geen verstrooide 
elementen samen die geen oprechte ervaring bezitten en die geen belofte vertonen van 
de ontwikkeling van het karakter - dat karakter waarop men kan bouwen en dat 
verantwoordelijkheden kan dragen in verband met het werk. Dat is een werk om een 
volk te vormen voor het verrichten van een uiterst ernstige en geheiligde dienst voor 
God, in overeenstemming met de verheven, reine toestand van een volk dat Hem 
vertegenwoordigt. 
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 Het werk van God is niet toevertrouwd aan de visie en het oordeel van een 
enkeling, maar is verdeeld over hen, die bereid waren om met interesse en vol 
zelfopoffering te werken. Op deze wijze dragen allen - naarmate de vaardigheid en 
bekwaamheid die God hen heeft gegeven, de verantwoordelijkheid die Hij hen heeft 
aangewezen. De belangen van een groot volk werden toevertrouwd aan mannen, 
wiens talenten hen geschikt maakten om deze verantwoordelijkheden te dragen. 
Sommigen werden gekozen om leiding te geven in zakelijke aangelegenheden; 
anderen werden gekozen om te zorgen voor de geestelijke zaken, verbonden met de 
eredienst van God. Elk godsdienstig werk en elke zakelijke aangelegenheid moest 
Gods stempel dragen. "De Heere is heilig" moest het motto zijn van de werkers in 
elke afdeling. Het werd als noodzakelijk gezien dat alles gedaan werd met regelmaat, 
netheid, trouw en spoed. 
 Aan allen die voor Hem werken, geeft de Heere wijsheid. De tabernakel in de 
woestijn en de tempel in Jeruzalem werden gebouwd volgens de bijzondere 
aanwijzingen van God. Vanaf het begin nam Hij het heel nauw wat betreft het plan en 
de uitvoering van het werk. In deze tijd heeft Hij Zijn volk veel licht en onderricht 
gegeven aangaande de wijze waarop Zijn werk gedaan moet worden, - op verheven, 
verfijnde, veredelende basis; en Zijn misnoegen gaat uit naar hen, die in hun werk 
Zijn bedoelingen niet uitvoeren. Hij zal zulke mensen losmaken van Zijn werk, en 
anderen beproeven die, wanneer zij zelfvoldaan zijn, op hun beurt door weer andere 
werkers zullen worden vervangen (MS 81, 1900). 

Page 1129-1130; blz. 154 
Hoofdstuk 29 

 
 Vers 5 Een Halfslachtige Dienst Kan God Niet Behagen. – Het antwoord 
kwam niet alleen door het geven van vrijwillige geld schatten om tegemoet te komen 
aan de onkosten van het bouwen, maar eveneens in de bereidwillige dienst in 
verschillende taken van Gods werk. Harten waren vol verlangen om de Heere het 
Zijne terug te geven door aan Zijn dienst alle energie van lichaam en geest te wijden. 
Zij, op wie de lasten van het landsbestuur waren gelegd, namen zich voor om van 
ganser harte en onzelfzuchtig te werken en de vaardigheid en bekwaamheid die God 
hun had gegeven, voor Hem te gebruiken. 
 Davids vermaning aan Salomo en zijn oproep tot degenen van het volk die de 
lasten droegen, moet door hen, die in deze tijd vertrouwensposities bekleden in Gods 
werk, voor ogen worden gehouden. In onze tijd zal Gods volk alleen voorspoedig zijn 
zolang ze Zijn geboden bewaren; en zij die verantwoordelijkheden dragen, worden 
opgeroepen om hun werk aan de Heere te wijden. Ambtsdragers in de conferenties en 
in de gemeenten, bedrijfsleiders en leiders van afdelingen en instellingen, werkers in 
de zendingsvelden en in eigen land, allen moeten trouwe dienst betonen door hun 
talenten volledig voor God te gebruiken. De Heere is niet blij met een halfslachtige 
dienst. Alles wat we hebben en zijn, hebben we aan Hem te danken (R&H, 14 Sept. 
1905). 
 Vers 14 David en God Waren Deelgenoten. – Dit onderwerp over het 
gebruik van de middelen, die ons zijn toevertrouwd, moet met zorg overdacht worden; 
want de Heere zal het Zijne met woeker terugeisen. Velen die arm zijn, beschouwen 
systematisch geven als een Bijbels voorschrift, maar wanneer ze meer geld of 
bezittingen krijgen, erkennen ze Gods aanspraak op hen niet. Ze beschouwen dat wat 
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ze hebben als het hunne. Koning David dacht er niet zo over. Hij begreep dat God de 
grote Eigenaar van alle dingen is, en dat Hij ten zeerste geëerd was doordat hij Gods 
deelgenoot mocht zijn. Zijn hart was vol dank voor de gunst en genade van God en in 
zijn gebed zei hij, toen hij de gaven voor de tempelbouw aanbood: "Wij geven U 
slechts het Uwe." (R&H, 8 dec. 1896). 
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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 

Page 1129-1130; blz. 154 
 

2 Kronieken 
 

Hoofdstuk 1 
 
 Vers 3-6 Zie EGW over 1 Koningen 3:4 
 Vers 7-10 Zie EGW over 1 Koningen 3:5-9 
 Vers 7-12 Zie EGW over 1 Koningen 3:5-15 

Page 1130; blz. 155 
Hoofdstuk 2 

 
 Vers 3-14 Zie EGW over 1 Koningen 5:3-18 
 Vers 13,14 Zie EGW over 1 Koningen 7:13,14 
 

Hoofdstuk 4 
 
 Vers 11 Zie EGW over 1 Koningen 7:13,14 
 

Hoofdstuk 5 
 
 Vers 7,8,12-14 Zie EGW over 1 Koningen 6:23-28 
 

Hoofdstuk 6 
 
 Vers 13 (1 Koningen 8:54) Kniel Voor het Gebed in de Openbare 
Eredienst. – Ik heb brieven gekregen met de vraag over de juiste houding als iemand 
bidt tot de Souverein van het universum. Van waar hebben onze broeders de gedachte 
dat ze moeten staan als ze tot God bidden?.... 
 Lukas 22:41; Handelingen 9:40; 7:59,60; 20:36; 21:5; Ezra 9:5,6; Psalm 95:6; 
Efeze 3:14 aangehaald)... Zowel in het openbaar als bij het persoonlijk gebed is het 
onze plicht neer te knielen voor God als we onze gebeden tot Hem richten. Deze 
houding toont onze afhankelijkheid van God.... (2 Kronieken 6:1-13 aangehaald).... 
 Is het mogelijk dat met al dat licht dat God Zijn volk heeft gegeven over het 
thema “eerbied”, predikanten, directeuren en leraars op onze scholen door voorschrift 
en voorbeeld de jonge mensen leren om tijdens het gebed rechtop te staan zoals de 
Farizeeën dat deden? Moeten we dit zien als een duiden op hun zelfvoldaanheid en 
eigendunk? Moeten deze trekken in het oog vallen?.... 
 Wij hopen dat onze broeders niet minder eerbied en ontzag openbaren als ze 
de enig waarachtige en levende God naderen, dan de heidenen openbaren voor hun 
afgodsbeelden; anders zullen deze volken onze rechters zijn op de dag des oordeels. 
Ik zou willen spreken tot allen die het werk van leraar op onze scholen doen. Mannen 
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en vrouwen, onteert God niet door uw oneerbiedigheid en vertoon. Sta niet rechtop als 
een Farizeeër om uw gebed op te zenden tot God. Wantrouw uw eigen kracht. 
Vertrouw er niet op, maar buig u vaak op de knieën voor God om Hem te aanbidden. 
 En als u samenkomt om God te aanbidden, buig dan de knieën voor Hem. Laat 
deze handeling getuigen dat heel uw ziel, geest en lichaam ondergeschikt zijn aan de 
Geest der waarheid. 

Page 1131; blz. 156 
Wie heeft het Woord grondig doorzocht om voorbeelden en aanwijzingen te vinden in 
dit opzicht?.... 
 De mens moet op zijn knieën naderen als een voorwerp van genade, een 
smekeling voor de genadetroon. En omdat hij dagelijks uit Gods hand 
barmhartigheden ervaart, moet hij altijd dank koesteren in zijn hart en daaraan uiting 
geven in woorden van dankzegging en lof voor deze onverdiende gunsten (NL 37, 
blz. 1-3). 
 Het gebed dat Salomo opzond bij de inwijding van de tempel, werd niet 
staande tot God gericht. De koning knielde neer in de nederige houding van een 
smekeling. (2 Kronieken 7:3) 
 Hierin ligt een les voor Gods volk in deze tijd. Onze geestelijke kracht en onze 
invloed worden niet groter door gelijkvormig te worden aan de wereldse houding 
tijdens het gebed.... Laten de mensen op hun knieën als voorwerpen van genade, als 
smekelingen naderen tot de genadetroon. Zo getuigen ze dat heel de geest, ziel en 
lichaam onderworpen zijn aan de Schepper (R&H 30 nov. 1905). 
 

Hoofdstuk 8 
 
 Vers 14 Zie EGW over 1 Koningen 23:1-5 
 

Hoofdstuk 9 
 
 Vers 17-22 Zie EGW over Prediker 1:14 
 Vers 22,23 (1 Koningen 10:23,24) God Geeft de Mens Talenten. – Deze eer 
had Salomo niet aan zichzelf te danken. God gaf hem de talenten van invloed en grote 
wijsheid. Laten allen bedenken dat tact en bekwaamheid niet uit de natuurlijke mens 
voortkomen. Zij die vertrouwen op predikanten of op andere mensen, die ze zien als 
boven hen staande, moeten beseffen dat het God is, Die de mens met talenten 
begiftigt. 
 Wij zien een gevaar in het schenken van rijke gaven of van woorden van lof 
aan mensen. Zij, die door de Heere begunstigd zijn, moeten gedurig op hun hoede 
zijn, opdat trots en eigendunk niet de overhand krijgen. Wie buitengewoon 
welsprekend is, wie de woorden van lof van de Heere heeft gekregen, heeft in het 
bijzonder de gebeden van Gods getrouwe wachters nodig, zodat hij beschermd wordt 
voor het gevaar van het koesteren van gedachten van eigendunk en geestelijke trots. 
Zo iemand mag nooit verwaandheid openbaren, of zich gedragen als een dictator of 
heerser. Getrouw moeten zijn broeders hem waarschuwen voor het gevaar waaraan hij 
blootstaat, want als hij aan zichzelf wordt overgelaten, zal hij beslist fouten maken en 
menselijke zwakheden openbaren. 
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 Bij het bestuderen van de geschiedenis van Salomo kunnen wij  
Page 1131-1132; blz. 157 

duidelijk zien dat juist zij, die de talentvolle mens vleien en loven en verheerlijken, 
degenen zijn die God niet erkenden en verheerlijkten voor de zegeningen, die Hij door 
het menselijk werktuig had geschonken. Ze ondersteunden en verheerlijkten de 
persoon; God werd onteerd, en daarom zag de Heere het vat, dat Hij had verkoren en 
in Zijn heilige dienst had gebruikt, onrein worden. De gevoelens, de gesteldheid en de 
gelijkenis van de natuurlijke mens kwamen aan het licht, en hij, die voorheen Gods 
wil deed, werd verdorven door menselijke lofprijzingen. Daarop werd de zwakheid 
van de mens openbaar door het kiezen van onverstandige vrienden, wiens handelwijze 
de verzoeker hielp de man te verstrikken. De Heere liet toe dat hij verstrikt werd, 
omdat hij doorging zijn eigen wijsheid te verheffen en God niet tot zijn vertrouwen 
stelde. Hij wilde zich niet laten gezeggen, maar in zijn eigen wegen gaan.... 
 De Heere plaatst mensen op verantwoordelijke posities om niet hun eigen wil, 
maar Gods wil uit te voeren. Hij geeft wijsheid aan hen die Hem zoeken en op Hem 
vertrouwen als hun Raadsman. Zolang mensen de zuivere beginselen van Zijn bestuur 
vertegenwoordigen, zal Hij hen blijven zegenen en handhaven als Zijn werktuigen om 
Zijn doelstellingen met Zijn volk te volvoeren. Hij zal samenwerken met hen, die 
samenwerken met Hem.... De toets waaraan Salomo blootstond, wordt voor iedereen 
gebruikt (MS 81, 1900). 
 

HOOFDSTUK 14 
 
 Vers 11 God Zal met Ons Samenwerken als Wij Hem Vertrouwen. – Dit is 
een voor ons passend gebed. Onze vooruitzichten zijn verre van veelbelovend. Tal 
van mensen scharen zich tegen de waarheid, en we zullen met hen te maken krijgen 
als we anderen het licht voorhouden. Onze hoop schuilt niet in het kennen van de 
waarheid en in onze eigen bekwaamheid, maar in de levende God.... Er moet een 
levend geloof aanwezig zijn.... opdat een machtige God Zich kan openbaren, anders 
zal alles een mislukking blijken te zijn. God versloeg de vijanden van Israël. Hij 
bracht hun legers in wanorde. Ze vluchtten zonder te weten waarheen. Wie kan stand 
houden voor de Heere God van Israël? 
 Wij voeren nu geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en 
machten, tegen geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. De Heere wil ons 
bemoedigen om tot Hem op te zien als de bron van onze kracht, Degene Die in staat is 
ons te helpen. Wij kunnen naar mensen zien en zij kunnen ons raad geven, toch kan 
deze raad teniet gedaan worden; maar als de God van Israël voor ons werkt, zal Hij 
het tot een succes maken. Wij moeten weten of wij recht staan voor God. Als dat niet 
het geval is, moeten wij ernstig ons best doen om in de juiste ver- 

Page 1132; blz. 158 
houding tot Hem te komen. Wij moeten zelf iets doen. Wij mogen onze eeuwige 
belangen niet op het spel zetten door alleen maar te gissen. We moeten alles recht 
zetten; we moeten Gods eisen opvolgen en dan verwachten dat God onze pogingen 
zal zegenen. 2 Kronieken 20:15. God werkt in ons door het licht van Zijn waarheid. 
Wij moeten gehoorzamen aan al Zijn geboden. 
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 O, dat wij over dit punt zouden nadenken; dat het werk, waarmee we bezig 
zijn, niet ons werk, maar Gods werk is en dat wij als nederige werktuigen, Gods 
mede-arbeiders zijn; dat wij, met het oog uitsluitend gericht op Gods eer, niet de 
vergissing maken, het begin van het christelijk leven te zien als de voltooiing ervan, 
maar dat we de noodzaak inzien, ons op aarde te oefenen om gereed te zijn voor het 
doen van Gods wil! Wij mogen niet onszelf verheffen, niet vol zelfvertrouwen zijn, 
maar we moeten op God vertrouwen, in de wetenschap dat Hij bereid en in staat is om 
ons te helpen. God zal met Zijn volk samenwerken, maar wij wensen in die positie te 
verkeren waar ons vertrouwen in Hem vast zal zijn (R&H 10 mei, 1887). 
 

Hoofdstuk 17 
 
 Vers 3-7, 9,10 Gehoorzaamheid Heeft Gods Gunst als Gevolg. – 
Gehoorzaamheid aan de Heer wordt altijd gezegend, en een getrouw volbrengen van 
de juiste beginselen zal het Goddelijk stempel dragen; maar de Heere wordt onteerd 
wanneer zij, die als rentmeesters aangesteld zijn over Gods kudde, een boos werk 
steunen en goedkeuren. 
 Uiterlijke tekenen als vasten en bidden, zonder een verbroken en nederige 
geest, hebben in Gods oog geen waarde. Een innerlijk werk van genade is 
noodzakelijk. Ootmoed van ziel is nodig. Daar let God op. Hij zal hen, die hun hart 
voor Hem verootmoedigen, genadig aannemen. Hij zal hun smeekbeden horen en hun 
terugval genezen. 
 Predikanten en leden hebben behoefte aan het werk van zuivering in hun hart, 
opdat Gods oordelen van hen afgewend zullen worden. God wacht en ziet uit naar 
verootmoediging en berouw. Hij zal allen die zich tot Hem keren met hun gehele hart, 
aannemen (MS 33, 1903). 
 

Hoofdstuk 26 
 
 Vers 16-21 (2 Koningen 15:5). Succes Mag Iemand Niet Trots maken. – Het 
geval met koning Uzzia laat zien hoe God de zonde van aanmatiging zal straffen.... 
De Heere heeft mensen aangesteld voor bepaalde posities in de gemeente, en Hij wil 
niet dat ze de plaats, die Hij hun heeft aangewezen, zullen verlaten. Als de Heere een 
bepaalde mate van succes geeft,  

Page 1132-1133; blz. 159 
mogen ze niet trots worden en menen dat ze geschikt zijn voor een werk dat hen niet 
past en waartoe God hen niet heeft geroepen (R&H 14 aug. 1900). 
 

Hoofdstuk 33 
 
 Vers 9-13 De Manier Waarop God Werkt. – In het geval van Manasse geeft 
de Heere ons een voorbeeld van de wijze hoe Hij werkt. De Heere heeft vaak in 
waarschuwingen en vermaningen tot Zijn volk gesproken. Hij heeft zich in 
barmhartigheid, liefde en goedheid geopenbaard. Hij heeft Zijn afgedwaald volk niet 
overgelaten aan de vijand, maar Hij heeft lange tijd geduld met hen gehad, zelfs 
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tijdens hun verstokte afvalligheid. Maar nadat tevergeefs een beroep is gedaan, 
bereidt Hij de roede om te straffen. Hoeveel meelevende liefde is betoond jegens het 
volk van God! De Heere had hen kunnen afsnijden in hun zonden die Hem 
dwarsboomden, maar Hij heeft het niet gedaan. Zijn hand is nog steeds uitgestrekt. 
Wij hebben alle reden God te danken dat Hij Zijn Geest niet heeft weggenomen van 
hen, die weigerden in Zijn wegen te wandelen (Brief 94, 1899). 
 

Hoofdstuk 34 
 
 Vers 18,19 Zie EGW over 2 Koningen 22:10,11 
 Vers 21 (2 Koningen 22:13). Het Woord des Heeren is Nog Bindend. –  
Josia zei niet: "Ik wist niets van dit Boek. Dit zijn oude geboden, en de tijden zijn 
veranderd." Hij wees mensen aan om de zaak te onderzoeken, en de mannen gingen 
naar de profetes Hulda (2 Kon. 22:15-20 aangehaald). 
 In de dagen van Josia was het Woord des Heeren nog even bindend, en dit had 
met dezelfde macht opgelegd moeten worden als in de tijd waarin het werd 
gesproken. En nu is het nog steeds even bindend als toen (GCB 1 april, 1903). 
 Vers 22 (2 Koningen 22;14). Hulda Bezocht door de Hoogst Geëerden in 
het Koninkrijk. – Josia zond de hoogste en meest geëerden van het volk als 
boodschappers naar de profetes. Hij stuurde de voornaamsten in zijn koninkrijk, 
mannen die vooraanstaande vertrouwensposities onder het volk bekleedden. Op deze 
wijze eerde Hij de woorden van God (GCB 1 april, 1903). 
 Vers 29-31 Zie EGW over 2 Koningen 23:1-3 
 Vers 30 Zie EGW over 2 Koningen23:2 
 Vers 26-33 Zie EGW over 2 Koningen 23:29.30 

Page 1133; blz. 160 
Hoofdstuk 35 

 Vers 20-34 Zie EGW over 2 Koningen 23:29,30 
 

Hoofdstuk 36 
 
 Vers 11-13 Zie EGW over 2 Koningen 24:17-20 
 Vers 14-21 De Joden Waren een Voorbeeld van het Einde van Gods 
Verdraagzaamheid. 
– Het joodse volk staat voor ons als een voorbeeld van het einde van Gods 
verdraagzaamheid. In de verwoesting van Jeruzalem zien we een zinnebeeld van de 
verwoesting van de wereld. De lippen van Hem, Die zegeningen uitte over de 
boetvaardigen, Die de armen en lijdenden bemoedigde en blijdschap bracht aan de 
nederigen, uitten een vloek over hen, aan wie Hij het licht had voorgehouden, maar 
die het niet wilden waarderen of aanvaarden. Zij die meenden onder het duidelijke 
Woord van God uit te komen en overleveringen van mensen koesteren, zouden 
volgens Hem schuldig zijn aan al het bloed der profeten, die van de grondslag der 
wereld af gedood waren. 
 Telkens weer had God de Joden tegengehouden op hun boze wegen door hen 
ernstig te kastijden, maar ze verwekten Hem tot toorn door hun boze werken, door het 
verwerpen van de wet van de Heere der heerscharen, en door tenslotte te weigeren 
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zijn eniggeboren Zoon eerbied te bewijzen. Elke eeuw van overtreding vergaderde 
schatten van toorn tegen de dag des toorns. Jezus zei dat de hardnekkige 
onboetvaardige natie de mate van hun ongerechtigheid vol zou maken. Hun goddeloze 
werken zouden niet vergeten of over het hoofd gezien worden. Toen de tijd van een 
vergeldend oordeel ruimschoots was aangebroken, werd het bevel uitgezonden uit het 
heiligdom van de Allerhoogste tot rechtvaardiging van Gods eer en de verheerlijking 
van Zijn Wet (Ongedateerd MS 145). 
 Vers 19 Zie EGW over 2 Koningen 25:9 
 Vers 20 Zie EGW over 2 Koningen 24:10-16 


