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1 juli | Gods Gemeente Moet Zijn Heerlijkheid Weerspiegelen 
 

"Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht" 1 Petrus 2: 9 
 

 De gemeente is het door God aangewezen instrument voor de verlossing van de 
mens. Zij is gesticht om te dienen, en het is haar taak het Evangelie in de wereld uit te 

dragen. Vanaf het begin is het Gods plan geweest, dat Zijn volheid en Zijn voorzienigheid 
door Zijn gemeente naar de wereld zou worden weerspiegeld. De gemeenteleden, hen die Hij 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, dienen Zijn heerlijkheid te laten 
zien. De gemeente is de schatkamer voor de rijkdom aan genade van Christus. En door de 
gemeente zal uiteindelijk, zelfs "aan de overheden en de machten in den hemel" (Efeze 3: 
10) de totale en volledige ontvouwing van de liefde van God openbaar gemaakt worden. 

 
 De in de Schriften opgetekende beloften over de gemeente zijn prachtig en talrijk. 
"Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken." (Jesaja 56: 7) "Want Ik zal 
dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen" (Ezechiël 34: 26). ... "Zie, 
Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds vòòr Mij." (Jesaja 49: 
16).  
 
  De gemeente is Gods burcht, Zijn vrijstad, die Hij in stand houdt in een 
opstandige wereld. Elk verraad aan de gemeente is trouweloosheid aan Hem Die de 
mensheid heeft gekocht met het bloed van Zijn eniggeboren Zoon. Vanaf het begin bestond 
de gemeente op aarde uit trouwe zielen. God heeft in elke eeuw Zijn wachters gehad, die 
gelovig hebben getuigd tegenover de generatie waarin zij leefden. Deze schildwachten 
brachten hun waarschuwingsboodschap. En wanneer zij geroepen werden, hun wapenrusting 
af te leggen, namen anderen het werk over. God bracht deze getuigen met zich in een 
verbondsrelatie, waardoor Hij de gemeente op aarde verenigde met die in de hemel. Hij heeft 
Zijn engelen uitgezonden om Zijn gemeente te dienen, en de poorten van het dodenrijk zijn 
niet in staat geweest Zijn volk te overweldigen. 

 
 God heeft Zijn gemeente staande gehouden, door eeuwen van vervolging, strijd en 
duisternis heen. Er is geen wolk over haar gekomen, waar Hij niet op was voorbereid. Er is 
geen tegenkracht opgestaan om Zijn zaak tegen te werken, die Hij niet had voorzien. Alles 
heeft plaats gevonden, zoals Hij heeft voorzegd. Hij heeft Zijn gemeente niet in de steek 

gelaten, maar heeft in profetische uitspraken vastgelegd, wat er gebeuren zou. En wat Zijn 
Geest aan de profeten ingaf om te voorzeggen, is uitgekomen. Heel Zijn raadsbesluit zal 

worden vervuld. Zijn wet is met Zijn troon verbonden, en geen kwade macht kan die 
vernietigen. De Waarheid wordt door God geïnspireerd en bewaakt; en die zal over alle 

tegenstand triomferen. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9 – 11. 
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2 juli | Iedere Ware Christen Dient Lichtdrager Te Zijn 
 

"Zo ben Ik het Licht der wereld." Johannes 9:5 
 

 God verlangt van ons, dat wij als lichten schijnen in de wereld. Duisternis heeft de 
aarde bedekt, en de mensen met dichte duisternis; en Christus zegt tot Zijn volgelingen: 
"Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Mattheüs 5: 16) Wij moeten het licht van de 

Waarheid aan anderen doorgeven: steeds erom vragen, steeds ontvangen, steeds doorgeven. 
En in alle eenvoud werken door de heiligmaking van de Geest.  

 
 Christus wees op de plek die Zijn volk moest innemen, toen Hij zei: "Gij zijt het licht 

der wereld." (Mattheüs 5: 14) Er moet van de leden van de gemeente een invloed uitgaan, 
die anderen verlicht. De Lichtgever stelt de lampen zó op, dat iedereen in Zijn huis (de 
wereld) verlicht kan worden. Zijn lichtvoorraad is onuitputtelijk, en Hij plaatst hen die 

werkelijk in Hem geloven daar waar ze steeds helderder schijnen. Ons licht moet constant in 
helderheid toenemen, omdat we voortdurend licht ontvangen van de Bron van alle licht. 

Ziende op Jezus moeten wij naar Zijn beeld veranderd worden, en Zijn licht weerspiegelen 
naar de wereld. 

 
 Iedere ziel die met Christus wordt verenigd, wordt een licht in Gods huis. Ieder moet 

ontvangen en doorgeven, en zijn licht met lichte en heldere stralen laten schijnen. Wij 
worden door God verantwoordelijk gehouden, als wij geen licht laten schijnen op hen die in 
de duisternis zijn. God heeft aan ieder lid van Zijn gemeente de opdracht gegeven, licht te 
geven aan de wereld. En zij die hun aandeel in deze taak trouw leveren, zullen een steeds 
grotere hoeveelheid licht ontvangen om door te geven. De Heere wil door Zijn Geest de 

mens die Hem vertegenwoordigt kneden en geschikt maken, zijn krachten vernieuwen, en 
hem licht geven waarmee hij anderen kan verlichten.  

 
 Leven bewijst zich door handelen. Als ons hart leeft, zendt het levensbloed naar elk 
deel van ons lichaam. Zij, wiens hart vervuld is met geestelijk leven, hebben het niet nodig, 
dat men bij hen aandringt, dit leven te tonen. Het Goddelijke leven zal in rijke stromen uit 

hen voortvloeien. Wanneer zij bidden, of wanneer zij spreken, wordt God verheerlijkt. 
 

 Gods doeltreffendheid is onbegrensd. Hij staat klaar om op te trekken en nieuw 
gebied aan Zijn Koninkrijk toe te voegen. Maar Zijn volk moet aandeel leveren in het 

uitvoeren van deze taak. "Bidt, en u zal gegeven worden." (Mattheüs 7:7). Dat is de belofte. 
Het is onze taak met onwankelbaar geloof op dit woord te vertrouwen, gelovend dat God zal 

doen zoals Hij heeft beloofd. Laat geloof door de schaduwen van de vijand heen breken. 
Wanneer vragen van twijfel rijzen, ga tot Christus, en laat uw ziel worden bemoedigd door 
gemeenschap met Hem. De verlossing die Hij voor ons verworven heeft, is volledig. Het 

offer dat Hij heeft gebracht, is overvloedig en niet karig. De hemel heeft voor iedereen die 
dat nodig heeft, een voorraad aan hulp die nooit ontoereikend is. - Bible Echo, 11 juni 1900. 
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3 juli | God Wordt In Het Leven Van Mensen Verheerlijkt 
 

"Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij." 1 Korinthe 3:9 
 

 Het is een genot voor de Heiland, om te zien dat Zijn volgelingen Gods 
medearbeiders zijn, die alle middelen om vrucht te dragen als schatten ontvangen, en die ook 
als schatten uitdelen, wanneer zij onder Hem werken. Christus verheerlijkte Zijn Vader door 

de vruchten die Hij gedragen heeft, en het leven van Zijn ware volgelingen zal hetzelfde 
resultaat te zien geven. Ontvangen en doorgeven. Op die manier zullen Zijn arbeiders veel 
vrucht dragen. Christus sprak tot Zijn discipelen: "Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn 

Naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij." (Johannes 16: 24) 
 

 De God die voorziet wandelt nog steeds onder ons, hoewel we Zijn voetstappen niet 
zien, en hoewel Zijn duidelijke en directe werking noch herkend, noch begrepen wordt. De 
wereld in haar menselijke wijsheid kent God niet. De Heere heeft het voornemen, dat Zijn 

heerlijkheid door mensen wordt openbaar gemaakt, en niet de heerlijkheid van mensen. Zijn 
licht straalt door Zijn instrumenten. Voorzienigheid en openbaring werken in Goddelijke 
harmonie, en laten God zien als de eerste, de laatste en als de beste in alles. Christus trekt 
zondaars tot Zich met koorden van liefde, en tracht hen in Zijn gevolg te krijgen, zodat zij 

Gods medearbeiders zullen zijn, niet trots en zelfgenoegzaam, maar zachtmoedig en nederig. 
Wanneer zondaars zich bekeren, wordt God verheerlijkt voor de overheden en machten van 

hemel en aarde. Deze bekeerden zijn een schouwspel voor de wereld, voor engelen en 
mensen. "...gij zult Mijn getuigen zijn" (Handelingen 1: 8), zegt God. Door op Mij te zien, 

moet jullie karakter veranderen. Door het tonen van Christelijke liefde en verdraagzaamheid 
moeten jullie deze verandering laten zien. 

 
 Wij moeten ons licht laten schijnen door de liefde en de tederheid aan anderen door 
te geven, die God zo overvloedig aan ons geschonken heeft. Wij dienen elke gave van God 

zo goed mogelijk te gebruiken, zodat er iets goeds uit voortkomt. Wij kunnen God niets 
geven wat al niet van Hem is, maar we kunnen wel hen, die rondom ons lijden, helpen. Wij 

kunnen hen de noodzakelijke levensbehoeften geven, en tegelijkertijd met hen over de 
geweldige liefde van God spreken.  

 
 Christus heeft Zijn belangen geïdentificeerd met die van Zijn volk. Hij heeft duidelijk 

uitgesproken, dat wij Hem kunnen dienen door het dienen van de Zijnen die lijden. 
Bemoedigende en opwekkende woorden, uitgesproken wanneer een ziel ziek is en hem de 

moed ontzonken is, zijn woorden die de Heiland ziet als tot Hem gesproken. ...  
 

 Wij moeten als een corrigerende kracht in de wereld staan, als zout dat zijn smaak 
behoudt. Te midden van een onheilig en onrein geslacht dat aan afgoderij doet, moeten wij 

rein en heilig zijn, zodat we kunnen laten zien dat de genade van Christus de macht heeft om 
het beeld van God in de mens te herstellen. Wij dienen een reddende kracht te zijn voor de 

mensen die in de wereld leven. - Bible Echo, 11 juni 1900. 
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4 juli | Wees Eén, Zoals Christus En De Vader Eén Zijn 
 

"En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige 
Vader, bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als Wij." 

Johannes 17: 11 
 

 Waar zullen we de reinheid, goedheid en heiligheid vinden om veilig te zijn? Waar is 
de kudde waar wolven niet zullen binnendringen? Ik zeg u ... de Heere heeft een 

georganiseerd lichaam waardoor Hij werkt. Er kunnen wel meer dan twintig Judassen onder 
hen zijn. Er kan een onbezonnen Petrus onder hen zijn, die in tijden van beproeving zijn 

Heere zal verloochenen. Er kunnen mensen onder hen zijn die lijken op Johannes, die Jezus 
liefhad. Maar zo iemand kan een ijver hebben die mensenlevens kan kosten, doordat hij vuur 
uit de hemel afroept, uit wraak over een belediging van Christus en van de Waarheid. Maar 

de grote Leraar probeerde te leren, hoe dit bestaande kwaad gecorrigeerd kon worden. 
Vandaag doet Hij met Zijn gemeente hetzelfde. Hij wijst hun op de gevaren die ze lopen. Hij 

houdt hen de boodschap van Laodicea voor. 
 

 Hij laat hen zien, dat alle zelfzucht, alle trots, alle zelfverheffing, alle ongeloof en 
vooroordeel, die leidt tot het zich verzetten tegen de Waarheid en tot het zich afwenden van 
het ware Licht, gevaarlijk zijn. En dat, tenzij men zich bekeert, zij die deze dingen koesteren 
in de duisternis gelaten zullen worden, zoals de Joodse natie is overkomen. Laat iedere ziel 
nu trachten het gebed van Christus te verhoren. Laat iedere ziel dit gebed laten weerklinken 
in zijn denken, in zijn voorbeden, in zijn vermaningen, opdat zij allen één mogen zijn, zoals 
Christus één is met de Vader. En laat hen naar dit doel toewerken. Laten de krijgswapens, in 
plaats van die op onze eigen rangen te richten, zich keren tegen de vijanden van God en van 
de Waarheid. Echo het gebed van Christus met uw hele hart: "Heilige Vader, bewaar hen in 
Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als Wij.. ... Ik bid niet, dat Gij 
hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor den boze." (Johannes 17: 11, 

15) ... 
 

 De deur van ons hart moet worden geopend voor de Heilige Geest, want Hij is de 
Heiligmaker, en de Waarheid is de sleutel. De Waarheid zoals die is in Jezus moet worden 
aangenomen. Dat is de enige echte heiligmaking. "Uw Woord is de waarheid" (vers 17). O, 

lees het gebed van Christus om eenheid: “bewaar hen in Uw Naam, Die Gij Mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn zoals Wij." (vers 11) Het gebed van Christus is niet alleen bestemd 
voor hen die nu tot Zijn discipelen behoren, maar ook voor allen die door de woorden van 

Zijn discipelen in Christus zullen geloven, tot aan het einde der wereld. ...  
 

 De Heer heeft vanaf die dag een gemeente gehad, door alle wisseling van de tijden 
heen, tot op onze tijd. ... De Bijbel houdt ons een modelgemeente voor. Men moet éénheid 

hebben met elkaar en met God. Wanneer gelovigen één zijn in Christus, de levende 
Wijnstok, dan is het gevolg dat zij één zijn met Christus, vol medelijden, tederheid en liefde. 

- Manuscript 21, 1893. 
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5 juli | Volmaakte Eéenheid Leidt Tot Succes 
 

"opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één 
zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." Johannes 17: 21 

 
 Ik roep ons volk op, te stoppen met hun kritiek en kwaadsprekerij, en ernstig in gebed 

tot God te gaan, om Hem te vragen, of Hij hen wil helpen degenen die dwalen te helpen. 
Laat men zich met elkaar en met Christus verenigen. Laat men Johannes 17 bestuderen, en 

laat men het gebed van Christus leren bidden, en leren ernaar te leven. Hij is de Trooster. Hij 
zal in hun hart wonen en hun blijdschap volkomen maken. Zijn woorden zullen voor hen als 

Brood des levens zijn, en met de zo opgedane krachten zullen zij in staat zijn om een 
karakter te ontwikkelen dat tot Gods eer is. Er zal volmaakte Christelijke gemeenschap onder 

hen heersen. In hun leven zullen de vruchten zichtbaar zijn, die steeds voortkomen uit 
gehoorzaamheid aan de Waarheid.  

 Laten wij het gebed van Christus tot regel voor ons leven maken, zodat wij een 
karakter vormen, dat aan de wereld de kracht van de genade van God openbaart. Praat 

minder over geliefde geschilpunten, en studeer ijveriger over de betekenis van het gebed van 
Christus voor hen die in Zijn Naam geloven. Wij moeten bidden om éénheid, en vervolgens 

zó leven, dat God ons gebed kan verhoren.  
 Volmaakte éénheid - een éénheid zó hecht als de éénheid, die bestaat tussen de Vader 
en de Zoon - dat zal tot succes leiden bij de inspanningen van Gods arbeiders. - Manuscript 

1, 1903. 
 

Volmaakte éénheid met Christus en met elkaar is absoluut noodzakelijk voor de volmaking 
van gelovigen. De aanwezigheid door het geloof in het hart van gelovigen is hun kracht, hun 
leven. Die leidt tot eenheid met God. "en Gij in Mij." (Johannes 17: 23). Eénheid met God 

door Christus maakt de gemeente volmaakt. - Manuscript 182, 1905 .  
 

 Hij die tracht anderen te dienen door zichzelf te verloochenen en zichzelf op te 
offeren, zal karaktereigenschappen ontvangen die een aanbeveling bij God vormen. Hij zal 
wijsheid ontwikkelen, werkelijk geduld, lankmoedigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid. 
Hierdoor ontvangt hij de voornaamste plaats in het Koninkrijk van God. - Manuscript 165, 

1898.  
 

 Niets anders kan een volmaakte éénheid in de gemeente tot stand brengen, dan de 
geest van Christelijke lankmoedigheid. Satan kan tweedracht zaaien. Christus alleen kan de 
strijdende partijen in harmonie met elkaar brengen. ... Wanneer u als individuele werker van 
de gemeente God liefhebt boven alles en uw naaste als uzelf, dan is het niet nodig om extra 
inspanningen te doen om tot éénheid te komen. Er zal éénheid in Christus bestaan. De oren 

die willen horen om door te vertellen zullen worden dichtgestopt en niemand zal nog 
aanstoot aan zijn naaste nemen. De gemeenteleden zullen liefde en éénheid koesteren en zijn 
als één grote familie. En dan zullen we tegenover de wereld kunnen getuigen, dat God Zijn 

Zoon in de wereld heeft gezonden. Christus heeft gezegd: "Hieraan zullen zij allen 
bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander." (Johannes 13: 35) - 

Brief 29, 1889. 
 



                                                                                    
 
Juli: Christus weerspiegelen in de Gemeente  
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           6   

6 juli | Bereidt U Om Uw God Te Ontmoeten 
 

"De grote dag des HEEREN is nabij, hij is nabij en zeer haastende; de stem van den dag des 
HEEREN;" Zefanja 1: 14 

 
 Ik heb opdracht de gemeenten op te roepen, om uit hun slaap te ontwaken. Wij 
hebben te strijden tegen onzichtbare en bovennatuurlijke vijanden. Wij moeten de hele 

wapenrusting van God aandoen, zodat we voorbereid mogen zijn op de gevechten, die we 
dagelijks moeten leveren. Ik roep hen die licht en kennis hebben ontvangen op, om ernstig te 

bidden, en te komen "tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des HEEREN met de helden." 
(Richteren 5: 23) Wie zijn deze machtige (helden) vijanden? Het zijn de machten (helden) 
die in de dagen van Daniel de hemelse boodschappers hinderden in het overtuigen van de 

koning van Perzië van de taak die hij had te vervullen. 
 Onze taak van het aankondigen van de tweede komst van Christus, lijkt op die van 

Johannes de Doper, de voorloper van Christus bij Zijn eerste advent. Wij moeten de wereld 
de boodschap verkondigen: "De grote dag des HEEREN is nabij” "zo schik u, … , om uw 
God te ontmoeten." (Amos 4: 12) Wij moeten veel meer doen dan we tot nu toe gedaan 

hebben.  
 Net als onder de kinderen van Israël toen zij naar het Beloofde Land werden geleid, 

zijn er onder ons velen die, tenzij ze van tevoren elke stap duidelijk kunnen zien, niet in 
beweging zullen komen op het bevel van God: "Trekt voorwaarts". (Exodus 14: 15 KJV) Zij 

bezitten maar weinig geloof, en weinig van de geest van zelfverloochening. ...  
 Binnen Gods werk is er plaats voor iedereen die met de geest van zelfopoffering 

vervuld is. Wij hebben een plechtige opdracht te vervullen. God roept mannen en vrouwen 
die de barensnood van zielen willen ervaren, mannen en vrouwen die aan Zijn werk zijn 

toegewijd. Wij hebben ... mensen nodig die rijke ervaring hebben in de dingen van God, die, 
wanneer zij moeilijkheden ontmoeten, standvastig op hun post blijven, en zeggen: wij laten 
ons niet ontmoedigen. Wij hebben mensen nodig, die het werk versterken en opbouwen, niet 

afbreken en trachten teniet te doen wat anderen tot stand proberen te brengen. Wij hebben 
mannen en vrouwen nodig met wie God de braakliggende grond kan bewerken van hen, 

wiens hart overhoop ligt.  
 Wij hebben geen werkers nodig, die moeten worden gesteund en gedragen door hen 

die al lang in het geloof staan. ... Wij willen geen werkers die vol zelfzucht zitten, maar 
mensen die niet zelfvoldaan zijn. ... 

 Satan werkt altijd samen met mensen die bereid zijn het heilige wat hen is 
toevertrouwd te beschamen. Het zijn verraders, ... mensen die beweren de Sabbat te houden, 

maar die het werk, in plaats van op te bouwen, hinderen door hun kritiek en het vals 
beschuldigen van hun broeders en zusters.  

 O, hoevelen zouden een edel werk kunnen verrichten door zichzelf te verloochenen 
en zichzelf op te offeren. Ze zijn opgeslokt door de kleine dingen in het leven! Ze zijn blind 
en kunnen niet ver vooruit zien. Zij maken een atoom tot een wereld, en een wereld tot een 

atoom. Het zijn smalle stroompjes geworden, omdat zij het Water des levens niet aan 
anderen hebben doorgegeven. - Manuscript 173, 1898. 
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7 juli | Ieder Lid Kan Dienen 
 

"En wij als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt 
ontvangen hebben." 2 Korinthe 6: 1 

 
 Alle leden van onze gemeenten dienen een diepe belangstelling te hebben voor 

zending in binnen- en buitenland. Gods geestelijke zegen zal over hen komen, wanneer zij 
zich vol zelfopoffering inspannen, om het vaandel van de Waarheid in nieuw gebied te 

planten. Het geld dat in dit werk wordt geïnvesteerd, zal rijke opbrengst hebben. Nieuwe 
bekeerden zullen op hun beurt, verheugd over het licht dat zij uit het Woord hebben 

ontvangen, van hun middelen geven om het Licht naar anderen uit te dragen. 
 De Heere roept Zijn volk om het zendingswerk op verschillende manieren aan te 

pakken. De mensen op de wegen en de kruispunten moeten de Evangelie-boodschap horen. 
Gemeenteleden moeten evangeliseren aan huis bij die vrienden en buren die nog niet 

volledig overtuigd zijn van de Waarheid. ... 
 Laten zij die dit werk op zich nemen voortdurend het leven van Christus bestuderen. 

Laten zij zich intens en oprecht toewijden, en al hun capaciteiten in dienst van de Heere 
stellen. Oprechte en onzelfzuchtige inspanning leidt tot kostbare resultaten. De werkers 

zullen de hoogste opleiding ontvangen van de Grote Leraar.  
 Velen van Gods volk moeten doorgaan met het uitgeven van publicaties, waarin het 

Licht van de tegenwoordige Waarheid vervat staat, op plaatsen waar de derde 
engelboodschap nog nooit is verkondigd. Het werk van de met de Geest van God vervulde 
colporteur-evangelist is beladen met geweldige mogelijkheden om iets goeds te bereiken. 

Het in liefde en eenvoud huis aan huis uiteen zetten van de Waarheid is in harmonie met de 
opdracht die Christus aan Zijn discipelen heeft gegeven, toen Hij hen uitzond op hun eerste 
zendingsreis. Door lofliederen voor God, nederige gebeden uit de grond van ons hart, en een 
eenvoudige uitleg van Bijbelse Waarheid in de familiekring, kunnen velen worden bereikt. 
De Goddelijke Werker zal aanwezig zijn om harten te overtuigen. "Ik ben met ulieden al de 

dagen" (Mattheüs 28: 20) is Zijn belofte. Met de verzekering van de voortdurende 
aanwezigheid van zo'n Helper kunnen wij met geloof, hoop en moed werken. 

 Het eentonige van onze dienst aan God moet doorbroken worden. Ieder gemeentelid 
moet op de één of andere manier betrokken zijn in het werk voor God. Laat hen die vast 

gegrond zijn in de Waarheid naar omringende plaatsen gaan, daar bijeenkomsten houden, en 
iedereen hartelijk uitnodigen. Laten er tijdens die bijeenkomsten melodieuze liederen zijn, 

vurige gebeden, en lezingen uit Gods Woord. ...  
 Anderen kunnen de huizen bezoeken en aan de leden van het gezin uitleg geven over 

een eenvoudig en indrukwekkend onderdeel van de Bijbelse Waarheid. ...  
 Er zijn mensen, die vanwege dringende verplichtingen thuis niet in staat zijn om huis 

aan huis werk te doen. Maar laat hen niet denken dat er voor hen niets te doen valt. Zij 
kunnen hen die uitgaan bemoedigen, en kunnen van hun middelen geven om hen te 

ondersteunen. - Manuscript 150, 1903. 
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8 juli | Vergeef Hen Die Berouw Tonen 
 

"Vergeef, en gij zult vergeven worden." Lucas 6: 37 KJV 
 

 De Heere vergeeft iedereen die berouw heeft van zijn zonden. Van hen die geen 
berouw tonen, hen die zichzelf verschansen in zelfvertrouwen, keert Hij zich af. Hij zal nooit 
weigeren te luisteren naar een stem vol tranen en berouw. Hij zal nooit Zijn gezicht afkeren 

van de nederige ziel die vol berouw en verdriet tot Hem komt. ...  
 

 Het gemeentelid dat in het Woord van God gelooft, zal nooit onverschillig neerkijken 
op een ziel die zichzelf vernedert en zijn zonde belijdt. Laat hem die berouw heeft met 

vreugde worden teruggenomen. Christus kwam naar deze wereld om ieder te vergeven die 
zegt: "Ik heb berouw. Het spijt me dat ik heb gezondigd." Wanneer een broeder zegt: "God 
heeft mij vergeven, wilt u mij ook vergeven?" Grijp dan zijn hand, en zeg: "Ik vergeef u, 

zoals ik hoop ook vergeving te ontvangen. 
 

 "Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt!] Uw Naam worde 
geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel [alzo] ook op de 
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Want 

indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 
Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden 

niet vergeven." (Mattheüs 6: 9-15)  
 

 Wanneer de vijand op alle mogelijke manieren probeert te vernietigen, zullen 
gemeenteleden dan één met hem zijn door iemand te ontmoedigen die berouw heeft en om 

vergeving vraagt? God heeft geen mens als rechter aangesteld. "Oordeelt niet, opdat gij niet 
geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met 
welke maat gij meet, zult gij wedergemeten worden. ... Gaat in door de enge poort; want 

wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve 
ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, 

die dezelve vinden." (Mattheüs 7: 1-2 en 13-14)  
 

 "En Jezus vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd 
Matteüs, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. En het geschiedde, als 

Hij in het huis van Mattheüs aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede 
aan, met Jezus en Zijn discipelen. En de farizeeën dat zagen, zeiden tot Zijn discipelen: 

Waarom eet uw Meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende, zeide tot 
hen: Die gezond zijn, hebben hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. 
Doch gaat heen en leert, wat het is: Ik wil  barmhartigheid en niet offerande; want Ik ben 

niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering." (Mattheüs 9: 9-13) 
Wilt u deze les diep in uw hart laten doordringen? - Brief 199, 1905. 
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9 juli | Wordt Wakker En Waak Over Zielen 
 

"Ik moet werken de werken Desgenen Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht 
komt, wanneer niemand werken kan." Johannes 9: 4 

 
 Nooit heb ik dieper dan nu de noodzaak ervaren, de weg van de Heere te houden, en 

te allen tijde Zijn wil te doen. Het is nu de tijd grondig werk te verzetten voor de eeuwigheid. 
We moeten nederig en vol vertrouwen zijn. We moeten gebruik maken van elk talent dat 
God ons gegeven heeft. We zijn gezegend met groot en kostbaar Licht uit het Woord van 
God, en we moeten bestuderen, hoe we dit Licht het best kunnen gebruiken. Persoonlijk 
worden we op de proef gesteld. God kijkt toe, hoe we Zijn grote zegeningen gebruiken. 

 Wat kunnen wij zeggen om ons volk op te wekken, zodat zij de aan hen 
toevertrouwde talenten tot eer en glorie van God zullen gebruiken? Wat de wereld het hardst 
nodig heeft, is toegewijde inspanning voor de bekering van zielen. Duizenden en nog eens 

duizenden komen om zonder kennis van de Waarheid. Mijn ziel wordt soms ten diepste 
bewogen, wanneer ik dit verschrikkelijke beeld voor me zie. Ik wil er bij ons volk op 

aandringen, dat zij ernaar streven om elke gedachte als krijgsgevangene onder Christus te 
brengen, zodat al hun krachten aangewend kunnen worden voor de opdracht om zielen te 
redden. Er mag nu niet geslapen worden. Het is tijd voor ons om wakker te worden, en te 

waken over zielen als zij die daarvoor rekenschap moeten afleggen.  
 Zullen onze gemeenten nu opstaan en in deze situatie wakker zijn? De 

vertegenwoordigers van Christus dienen een last voor zielen op zich te nemen. Elk geslacht 
en volk, elke natie en taal moet de laatste genadeboodschap aan de wereld horen. Als de 

leden van onze gemeenten de Bijbelse Waarheid beter zouden begrijpen, dan zouden ze uit 
hun zoete sluimering opschrikken en klaar staan om hun geld aan Gods zaak te geven, en 

zichzelf toewijden aan ernstig werken onder leiding van de Heilige Geest. Het volk van God 
is Zijn instrument, aangewezen om in alle delen van de wereld de Waarheid te verkondigen. 
 Christus heeft ons leren bidden: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de 
hemel, alzo ook op de aarde." (Mattheüs 6: 10) Dat toont ons de hoogte waartoe wij moeten 
reiken door gestadige vooruitgang en constante groei. Wij moeten als leden van de gemeente 

van Christus op aarde Zijn wil vervullen. Wanneer iedereen aan anderen zó doet, als zij 
willen dat anderen hun doen, dan zouden we tekenen van een bekeerde wereld zien. Een 

Christen moet op dit beginsel bouwen. Wij moeten een ladder beklimmen, waarvan de top 
tot in de hemel reikt.  

 Ieder gemeentelid moet in actieve dienst voor de Meester treden. "Wat staat gij hier 
den gehele dag ledig?" Dat is Zijn vraag. "Gaat ook gij heen in den wijngaard." (Mattheüs 

20: 6, 7) Werk "zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan." (Johannes 
9: 4)  

 "Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE." (Jesaja 43: 10) Begrijpen wij dit? 
Namens Christus moeten wij mensen smeken zich met God te laten verzoenen. ... Erken 
Hem als uw Verlosser, en u zult één met Hem zijn, zoals Hij één is met de Vader. - Brief 

190, 1907. 
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10 juli | Gemeenteleden Worden Gezegend Om Anderen Te Zegenen 
 

"Gij zijt het zout der aarde." Mattheüs 5: 13 
 

 De gemeente van Christus dient tot zegen te zijn, en haar leden worden gezegend 
wanneer zij anderen zegenen. Het doel van God, toen Hij voor het oog van de wereld een 

volk verkoos, was niet alleen om hen als Zijn zonen en dochters aan te nemen, maar ook dat 
Hij door hen de voorrechten van Goddelijke verlichting aan de wereld kon overdragen. Toen 
de Heere Abraham verkoos, was het niet alleen dat hij de speciale vriend van God zou zijn, 

maar dat hij een middel zou zijn, waardoor de Heere kostbare en bijzondere privileges aan de 
volken wilde schenken. Hij moest een licht zijn te midden van de morele duisternis van zijn 

omgeving.  
 Telkens als God Zijn kinderen met Licht en Waarheid zegent, is het niet dat zij alleen 

de gave van eeuwig leven mogen hebben, maar dat degenen rondom hen ook geestelijk 
verlicht zullen worden. ... "Gij zijt het zout van de aarde." En wanneer God Zijn kinderen tot 
zout maakt, dan is het niet alleen om hen te bewaren, maar ook dat zij instrument zullen zijn 

om anderen te bewaren.  
 Het geloof in Christus is geen egoïstische godsdienst. Het hoort niet achter slot en 

grendel, maar het moet een krachtige invloed zijn, die iedere ware Christen uitoefent om hen 
die in duisternis zitten te verlichten. Iedere ziel die met een ware Christen in contact komt, 

zal daar beter van worden. Wij dienen Gods lichtdragers te zijn, die de lichtstralen, die 
voortdurend uit de hemel neerdalen, naar anderen weerspiegelen. 

 Wij hebben al onze geestelijke en tijdelijke zegeningen ontvangen om daarvan te 
genieten, dankzij de verdiensten van Christus. De verlossing door Christus is binnen ons 
bereik gekomen, opdat we ons in geloof daaraan konden vastklampen, opdat we de liefde 

van Christus in ons karakter kunnen verweven en die in ons leven in praktijk kunnen 
brengen, en opdat wij tot zegen voor ons hele geslacht zouden zijn. Maar niemand van ons 

kan licht op anderen laten schijnen, tenzij wij eerst zelf lichtstralen van Goddelijke 
verlichting uit het Woord van God hebben verzameld. Wij moeten eerst een verandering van 

karakter naar de gelijkenis van Christus hebben ondergaan. Anders kunnen we geen ware 
gezanten van onze Heere zijn.  

 Wij kunnen zonder de hulp van God niets doen. De Geest van God moet met onze 
inspanningen samenwerken. En wanneer Gods zegen ons begeleidt, zullen wij lichtkanalen 

zijn. De Heere is bereidt om ons allen een ervaring te geven die ons, indien deze wordt 
verbeterd, vanuit de dalen van de aarde in een hechte, hemelse relatie met God zal brengen 

en elke vezel van zelfzucht zal uit onze natuur worden weggehaald.  
Schittert u als levende stenen in Gods bouwwerk? … Wij hebben alleen het juiste geloof, als 

dit ons in al onze zaken beheerst. Wij dienen in ons dagelijks leven een praktische 
godsvrucht te verweven. Wij moeten de veranderende genade van Christus in ons hart 

dragen. Wij hebben veel minder van ons ik nodig, en meer van Jezus. ...  
 Wij hebben overvloedige genade nodig om ons nederig te houden, om ons tot bidden 

te brengen, om ons medelijdend, barmhartig en hoffelijk te maken. Zo kunnen we met 
anderen omgaan, zoals de Heere dit bedoeld heeft. - Signs of the Times, 3 februari 1890. 
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11 juli | God Behandelt Ons Zoals Wij Anderen Behandelen 
 

"Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen; en Ik zal den 
plasregen doen neerdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn." Ezechiël 34: 26 

 
 Ieder die met anderen te maken heeft, zou hun zaak tot zijn eigen moeten maken. 

Want precies zoals wij anderen behandelen, zal God ons behandelen. Wij behandelen 
Christus zoals we Zijn kinderen behandelen. Want Hij wordt vertegenwoordigd door de 

persoon van Zijn heiligen. De Waarheid van God moet onze ziel heiligen, en ons karakter 
verfijnen en verheffen. Ook moeten we een hemelse verandering ondergaan, voordat we 

geschikt zijn voor de voorhoven in de hoge. 
 Velen verkeren in een situatie, waarin ze in contact komen met gelovigen in de 

tegenwoordige Waarheid, en met mensen die niet geloven. Hoe belangrijk is het dan, dat alle 
lampen, die op een laag pitje staan, gesnoten worden en branden, zodat iedereen de 

lichtstralen kan opvangen van de schijnende lichten van hen die belijden volgelingen van 
Christus te zijn. Wij hebben overvloedige genade nodig voor deze tijd van geestelijk verval. 

...  
 Hebt u, die personeel in dienst hebt, uw licht voor uw arbeiders laten schijnen, zodat 
ook zij Gods medearbeiders kunnen worden? God heeft u kostbare voorrechten en voordelen 
gegeven, doordat Hij u het licht van Zijn Waarheid gezonden heeft. U dient deze zegeningen 
te vermeerderen, en anderen te laten delen in uw genadegaven. Wat ligt er niet een uitgebreid 
zendingsveld vlak om uw huis heen. Wat een mogelijkheden voor u, elke dag weer opnieuw, 

om over de waarde van Gods beloften te spreken. - Signs of the Times 3 februari 1890. 
 

 Voor iedere Christen ligt er een taak gereed, vlak bij de eigen deur, in de eigen buurt. 
Maar hoevelen verliezen niet het uitzicht op eeuwige belangen, en worden volledig 

opgeslokt door tijdelijke zaken. Dat is helemaal niet nodig, want Jezus zegt: "zoekt eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." 

(Mattheüs 6: 33)  
 Maak het eeuwig welzijn van uw naaste en van uzelf tot uw eerste en voornaamste 

gedachte. Uw naasten hebben zielen te winnen of te verliezen, en God verwacht van hen aan 
wie Hij licht gegeven heeft, dat zij zich beslist en betrokken inspannen ten behoeve van 

anderen. Zij dienen bij elke stap in hun leven te denken aan de heilige eisen van de 
Waarheid. Laat gelovigen en ongelovigen in het leven van hen, die beweren kennis van de 

hogere Waarheid te bezitten, een vast, helder en sterk licht mogen zien, dat schijnt door ijver, 
door toewijding, door een edel karakter, door hoe zij met mensen omgaan. Dan zal de Heere 

Zijn schatten voor jullie, zijn dienaars, openstellen. ...  
 Stel dat u uw licht laat schijnen, en dat door uw toewijding aan Gods zaak enkele 

anderen ertoe worden gebracht, hun dienst aan Hem te wijden. Dan zullen zij weer tot zegen 
zijn voor anderen, die u niet persoonlijk kon bereiken. De Heer zegt: "Ik zal ... en de plaatsen 

rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen." (Ezechiël 34: 26) Uw licht moet ver reiken. - 
Signs of the Times, 10 februari 1890. 
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12 juli | God Eert Hen Die Hem Eren 
 

"Die Mij eren, zal Ik eren" 1 Samuel 2: 30 
 

 U bent door God in dienst genomen om licht te geven, om aan Zijn werk tijd te 
geven, denkwerk en tact. Wanneer u dit doet, ontvangt u de goedkeuring van uw hemelse 

Vader en de gave van eeuwig leven. ... Besteed veel tijd aan gebed. Laat niets en niemand u 
van God scheiden, Die de bron van uw kracht is. Wanneer u 's morgens opstaat, breng dan 

alle leden van uw huis samen, zoals Abraham deed, en nodig hen uit om samen met u God te 
zoeken. Wanneer u dringende zaken hebt, en u naar uw werk getrokken wordt, dan is de 

noodzaak nog groter om tijd te nemen voor gebed, om uw smeekbeden voor de genadetroon 
te brengen, en u te verzekeren van de beschermende zorg, de hulp, de genade en de zegen 

van God. Misgun God de tijd niet die Hij van u vraagt, zodat u zich haastig door een formeel 
gebed zonder geloof heen werkt, om maar snel naar uw werk te kunnen gaan. 

 
 God kan veel voor u doen, zelfs in uw werk, als u Hem erom vraagt. Hij kan Zijn 

engelen zenden om u te bewaren voor ongelukken, voor breuken, en voor verlies van bezit 
en leven. De reden waarom mensen, die de voorrechten verwaarlozen die God geeft, niet 
méér troost, vrede en vreugde hebben, is, dat zij niet pauzeren om gemeenschap te zoeken 

met God, Die de bron van hun kracht is. Kan God Zijn Geest uitstorten, kan Hij ons zegenen, 
als er zoveel onverschilligheid heerst om Hem te dienen? Hij kan ons Zijn rijke zegeningen 

niet geven, zonder dat wij aan Zijn plannen meewerken. Hij zegt: "Die Mij eren, zal Ik eren."  
 

 Het is voor ons net zo vanzelfsprekend, en net zo noodzakelijk, om drie keer per dag 
te bidden, als het was voor Daniël. Gebed betekent leven voor onze ziel, het fundament voor 

geestelijke groei. Thuis, tegenover uw gezin en tegenover uw personeel, dient u van deze 
Waarheid te getuigen. En wanneer u het voorrecht heeft om met uw broeders en zusters in de 

gemeente samen te komen, vertel hen dan hoe noodzakelijk het is, het verbindingskanaal 
tussen God en hun ziel open te houden. Vertel hun, dat wanneer zij het hart en de stem 

vinden om te bidden, dat God dan antwoorden op hun gebed zal vinden. Vertel hun, dat zij 
hun godsdienstige plichten niet moeten verwaarlozen. Spoor uw broeders en zusters aan om 
te bidden. Wij moeten zoeken, willen we vinden. We moeten vragen, willen we ontvangen. 

We moeten kloppen, willen we dat de deur voor ons opengaat. 
 

 Al zijn er maar een paar mensen bijeen, er zijn er genoeg om de kostbare beloften 
van God op te eisen. De Vader, de Zoon, de heilige engelen zullen bij u aanwezig zijn, om 

uw geloof te zien, uw standvastige beginselen. Dan zult u daar de uitstorting van Gods 
Heilige Geest ontvangen. God heeft rijke zegeningen in petto voor hen, die niet alleen de 
volledige tienden in Zijn voorraadkamer brengen, maar die ook hun tijd, en de kracht van 

botten, brein en spieren in Zijn dienst stellen. - Signs of the Times, 10 februari 1890. 
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13 juli | De Weg Tot Een Rijker Geestelijk Leven In De Gemeente 
 

"Verwondert u niet dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." 
Johannes 3:7 

 
 De vraag wordt vaak gesteld: Waarom is er niet meer kracht in de gemeente? 

Waarom is er niet meer levende godsvrucht? De reden is, dat aan de eisen die Gods Woord 
stelt niet in waarheid en oprechtheid wordt voldaan. Men heeft God niet boven alles lief, en 
zijn naaste als zichzelf. Laat aan deze twee Goddelijke eisen duidelijk worden voldaan. Dan 
zou er geen tweedracht in de gemeente zijn, en geen wanklank in het gezin. Velen werken te 
oppervlakkig. Uiterlijke vormen nemen de plaats in van het innerlijke werk van de genade. ... 
Theoretische kennis van de Waarheid heeft ons hoofd bekeerd, maar de tempel van onze ziel 

is nog niet van haar afgoden ontdaan. ... 
 Werkelijk zondebesef, echt hartenleed over verdorvenheid, de dood van het eigen ik, 

het dagelijks overwinnen van karaktergebreken, en het opnieuw geboren worden - deze 
dingen, die voor het oude staan, zegt Paulus, zijn voorbij, en zie, het is alles nieuw 

geworden. (zie 2 Korinthe 5: 17) Velen weten niets af van een dergelijke opdracht. Zij 
hebben de Waarheid in hun natuurlijk hart gegrift, en zijn daarna op de oude voet verder 

gegaan, en blijven dezelfde ongelukkige karaktertrekken vertonen. Wat nu nodig is, is een 
duidelijk getuigenis, uitgedragen door lippen die met levend vuur zijn aangeraakt.  

 Gemeenteleden vertonen niet die levende verbinding met God, die zij moeten 
bezitten om zielen te winnen uit de duisternis tot het licht. Maak de boom goed, en zij zal 
goede vruchten voortbrengen. De werking van de Geest van God op het hart is essentieel 

voor godsvrucht. Hij moet in het hart van hen, die de Waarheid aannemen, ontvangen 
worden - en in hen een rein hart scheppen - voordat ook maar één van hen Zijn geboden kan 
houden, en dader van het Woord kan zijn. "Verwondert u niet", zegt de Grote Leraar tegen 
de stomverbaasde Nicodemus: "Verwondert u niet dat Ik tot u gezegd heb: Gijlieden moet 

wederom geboren worden."  
 De Bijbel wordt niet zo vaak bestudeerd als zou moeten; hij wordt niet tot leefregel 
gemaakt. Als haar voorschriften gewetensvol zouden worden opgevolgd, en tot basis voor 

het karakter zouden worden genomen, dan zou er standvastigheid van doel bestaan, die door 
geen enkele zakelijke speculatie of werelds streven beïnvloed zou kunnen worden. Een 
karakter dat zó gevormd is, en ondersteund wordt door het Woord van God, zal staande 
blijven in dagen van beproeving, moeilijkheden en gevaren. Ons geweten moet verlicht 
worden, en ons leven geheiligd, door liefde voor de Waarheid, die in ons hart moet zijn 

doorgedrongen. Dan pas kan men een reddende invloed op de wereld uitoefenen. 
 Wat nodig is, zijn mensen met daadkracht voor deze tijd, alert, vastberaden als een 

rots in de branding en bereid om elke noodsituatie aan te pakken.  Waarom er zoveel mensen 
onder ons zijn die geen verantwoordelijkheid dragen? Dat komt, omdat zij geen verbinding 
hebben met God. Zij hebben geen Heiland Die in hen woont, en zij ervaren de liefde van 

Christus niet fris en steeds opnieuw. ... Geen enkele aardse relatie is zo sterk als deze liefde. 
Niets is daarmee te vergelijken. - Review & Herald, 28 augustus 1879. 
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14 juli | De Tien Maagden Stellen De Gemeente Voor 
 

"En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!" 
Mattheüs 25:6 

 
 Christus zit met Zijn discipelen op de Olijfberg. De zon is achter de bergen onder 

gegaan, en de avondschaduw hangt als een gordijn aan de hemel. Midden vóór hen ligt een 
woonhuis, dat schitterend verlicht is, alsof er iets feestelijks gaat plaatsvinden. Het licht 

straalt uit de openingen en er staat een gezelschap omheen dat vol verwachting uitziet, als 
teken dat er weldra een bruiloftstoet zal verschijnen.  

 
 In vele delen van het Oosten worden huwelijksplechtigheden 's avonds gehouden. De 

bruidegom gaat uit om de bruid te ontmoeten en haar naar zijn huis te brengen. De 
bruiloftstoet trekt bij het licht van fakkels van het huis van haar vader naar zijn huis, waar 
een feest wordt aangericht voor de genodigde gasten. In het schouwspel waar Christus op 

neerziet, staat een gezelschap te wachten op de verschijning van de bruiloftsgasten, om zich 
bij de stoet aan te sluiten. 

 
 In de buurt van het huis van de bruid staan tien jonge vrouwen, gekleed in het wit, te 

wachten. Ieder draagt een brandende lamp en een klein kruikje voor de olie. Ze wachten 
allemaal vol spanning op het verschijnen van de bruidegom. Maar het wordt steeds later. Uur 
na uur verstrijkt; de wachtenden worden moe en vallen in slaap. Om middernacht klinkt het 

geroep: "Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!" De slapenden, die plotseling 
wakker worden, springen op hun voeten. Zij zien de stoet voorbij gaan, verlicht door de 

fakkels en met blijde muziek. Ze horen de stem van de bruidegom en de stem van de bruid.  
 

 De tien maagden grijpen hun lampen en beginnen die te snuiten, vol haast om ook 
mee te gaan. Maar vijf hebben nagelaten hun kruiken met olie te vullen. Zij hadden niet op 

zo'n lang uitstel gerekend, en zijn niet op deze situatie voorbereid. Wanhopig vragen zij hun 
wijze metgezellinnen, en zeggen: "Geef ons van uw olie; want onze lampen gaan uit." (vers 

8) Maar de vijf wachtenden, met hun pas gesnoten lampen, hebben hun kruiken leeg 
gemaakt. Zij hebben geen olie over. En zij antwoorden: "Geenszins, opdat er misschien voor 
ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven." (vers 

9)  
 

 Terwijl zij heengingen om te kopen, trok de stoet voorbij, en liet hen achter. De vijf 
met brandende lampen sloten zich bij het gezelschap aan en gingen samen met de 

bruiloftstoet het huis binnen, en de deur werd gesloten. Toen de dwaze maagden de feestzaal 
bereikten, werden zij onverwacht afgewezen. ...  

 
 Terwijl Christus naar het wachtende gezelschap zat te kijken, vertelde Hij Zijn 

discipelen het verhaal van de tien maagden. Hij illustreerde met hun belevenissen, hoe het 
met de gemeente zal gaan die vlak voor Zijn tweede komst leeft. - Lessen uit het Leven van 

Alledag, blz. 252, 253. 
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15 juli | Twee Groepen Wachtenden 
 

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad." Psalm 119: 105 
 

 De twee groepen wachtenden stellen twee groepen voor, die belijden op hun Heere te 
wachten. Zij worden maagden genoemd, omdat zij een zuiver geloof belijden. De lampen 

stellen het Woord van God voor. De psalmist zegt: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht voor mijn pad." De olie staat symbool voor de Heilige Geest. In een profetie van 

Zacharia wordt de Geest zó voorgesteld: ... "Ik zie, en zie, een geheel gouden kandelaar, en 
een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven 

en zeven pijpen, ... en twee olijfbomen daarnevens." (Zacharia 4: 2-3) ... 
 

 Vanuit de twee olijfbomen liep de gouden olie via de gouden buizen in het 
oliekruikje van de kandelaar, en vandaar in de gouden lampen die het heiligdom verlichtten. 
Zo wordt vanuit de heiligen die voor het aangezicht van God staan, Zijn Geest toegedeeld 

aan de menselijke instrumenten, die aan Zijn dienst zijn toegewijd. De opdracht van de twee 
gezalfden is, aan Gods volk die hemelse genade door te geven, die alleen in staat is, om Zijn 
Woord tot een lamp voor onze voeten en een licht voor ons pad te maken. "Niet door kracht, 

noch door geweld, maar door Mijn Geest ... zegt de HEERE der heirscharen..". (vers 6) 
 

 In de gelijkenis gingen alle tien maagden uit, de bruidegom tegemoet. Allen hadden 
lampen en kruiken voor de olie. Een tijd lang was er geen verschil tussen hen te zien. Zo is 

het ook met de gemeente, die leeft vlak voor de tweede komst van Christus. Ze kennen 
allemaal de Schriften. Ze hebben allemaal de boodschap gehoord van de nabije komst van 

Christus, en ze wachten vol vertrouwen op Zijn verschijning. Maar het is nu ook zoals in de 
gelijkenis. Er komt een tijd van wachten tussen, en het geloof wordt op de proef gesteld. En 
als het geroep weerklinkt: "Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet", dan zijn velen 
niet klaar. Zij hebben geen olie in hun kruiken bij hun lampen. Zij hebben de Heilige Geest 

niet. ... 
 

 Theoretische kennis van de Waarheid, die niet begeleid wordt door de Heilige Geest, 
kan de ziel niet verkwikken, of het hart heiligen. Men kan bekend zijn met de geboden en 

beloften van de Bijbel; maar tenzij de Geest van God de Waarheid doet doordringen, zal het 
karakter er niet door veranderen. Zonder verlichting door de Geest, zullen mensen het 

onderscheid tussen Waarheid en dwaling niet kunnen maken, en zullen zij door de 
meesterlijke verleidingen van satan ten val komen.  

 
 Het karakter is niet overdraagbaar. Geen mens kan voor een ander geloven. Niemand 
kan voor een ander de Geest ontvangen. Niemand kan op een ander het karakter overdragen, 
dat de vrucht is van de werking van de Geest. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 253 – 

255. 
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16 juli | De Wijze Maagden Laten Hun Licht Schijnen 
 

"de wijze namen olie in haar vaten, met haar lampen." Mattheüs 25: 4 
 

 In de gelijkenis hadden de wijze maagden olie in hun kruiken bij hun lampen. Hun 
licht brandde de hele nacht van wachten met ongetemperde vlam. Zij maakten de verlichting 
ter ere van de bruidegom nog feestelijker. De duisternis in schijnend, hielpen ze de weg naar 

het huis van de bruidegom, naar het bruiloftsfeest, te verlichten.  
 

 Zo moeten de volgelingen van Christus hun licht in deze donkere wereld laten 
schijnen. Door de Heilige Geest is Gods Woord een licht, omdat het een kracht tot 

verandering wordt in het leven van degene die het ontvangt. Door de beginselen van Zijn 
Woord in hun hart te planten, ontwikkelt de Heilige Geest de eigenschappen van God in 

mensen. Het licht van Zijn heerlijkheid - Zijn karakter - moet doorschijnen in Zijn 
volgelingen. Zó moeten zij God verheerlijken, door de weg te verlichten naar het huis van de 

Bruidegom, naar de stad van God, naar het bruiloftsmaal van het Lam. 
 

 De komst van de Bruidegom was om middernacht, het donkerste uur. Zo zal ook de 
komst van Christus plaatsvinden in de donkerste periode van de geschiedenis van deze aarde. 

De toestand ten tijde van Noach en Lot schilderen de omstandigheden van de wereld vlak 
voor de komst van de Mensenzoon. De Schriften die naar deze tijd vooruit wijzen, leggen 

uit, dat satan met allerlei krachten zal werken, en met "wonderen der leugen, en in alle 
verleiding der onrechtvaardigheid." (2 Thessalonicenzen 2: 9,10) Hoe hij werkt, wordt 

duidelijk onthuld door de snel toenemende duisternis, de talrijke dwalingen, ketterijen en 
misleidingen in deze laatste dagen. Satan houdt niet alleen de wereld gevangen, maar zijn 
bedriegerijen werken als zuurdesem binnen de gemeenten van hen die onze Heere Jezus 

Christus belijden. De grote afval zal zich tot een middernachtelijke duisternis ontwikkelen, 
ondoordringbaar als een haren mantel. Voor het volk van God zal dit een nacht van 

beproeving zijn, een nacht van geween, een nacht van vervolging omwille van de Waarheid. 
Maar uit die duistere nacht zal Gods licht schijnen. 

 
 Hij zorgt ervoor : "dat het licht uit de duisternis zou schijnen." (2 Korinthe 4: 6) "De 
aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde 
op de wateren. En God zeide: Daar zij licht. en daar werd licht." (Genesis 1: 2-3) Zo gaat 

ook in de nacht van geestelijke duisternis Gods Woord uit: "Daar zij licht." Hij zegt tot Zijn 
volk: "Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat 

over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken; doch over 
u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden." (Jesaja 60: 1-2) - 

Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 256, 257. 
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17 juli | Openbaring Van Gods Heerlijkheid In De Mensheid 
 

"Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander; en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." 1 

Johannes 1: 7 
 

 Christus vraagt niet van Zijn volgelingen, dat zij ernaar zullen streven om te schijnen. 
Hij zegt: “Laat uw licht schijnen”. Als u Gods genade hebt ontvangen, dan is het licht in u. 
Verwijder wat in de weg zit en de heerlijkheid van de Heere zal worden geopenbaard. Het 

licht zal schijnen en in de duisternis doordringen en deze verdrijven. U kunt niet anders, dan 
licht geven voor uw omgeving.  

 
 De openbaring van Zijn eigen heerlijkheid in de mensheid brengt de hemel zó dicht 
bij mensen, dat de schoonheid die de innerlijke tempel siert, zichtbaar zal zijn in iedere ziel 
in wie de Heiland woont. Mensen zullen geboeid raken door de heerlijkheid van Christus' 
aanwezigheid. En in stromen van lofprijzing en dankzegging vanuit de vele zielen die zo 

voor God gewonnen zijn, stroomt de heerlijkheid terug tot de grote Gever. ... 
 

 Christus komt met macht en grote heerlijkheid. Hij komt met Zijn eigen heerlijkheid 
en met de heerlijkheid van de Vader. Hij komt, en al de heilige engelen met Hem. Terwijl de 

hele wereld in duisternis gehuld is, zal het in elke woning van de heiligen licht zijn. Zij 
zullen het eerste licht opvangen van Zijn tweede verschijning. Het ongedempte licht zal van 
Hem afstralen, en Christus de Verlosser zal door allen die Hem hebben gediend bewonderd 
worden. Terwijl de goddelozen van Zijn aanwezigheid wegvluchten, zullen de volgelingen 
van Christus zich verheugen. De aartsvader Job zei, vooruitziend op de tijd van Christus' 

tweede advent: "Denwelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een 
vreemde." (Job 19: 27) 

 
 Christus is voor Zijn trouwe volgelingen dagelijks gezelschap en een vertrouwde 

vriend geweest. Ze hebben nauw contact gehouden, in voortdurende gemeenschap met God. 
Over hen is de heerlijkheid van de Heere opgegaan. In hen is het licht van de “kennis der 

heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus” (2 Korinthe 4: 6) weerspiegeld. Nu 
verheugen zij zich in de ongetemperde stralen van de helderheid en heerlijkheid van de 

Koning in Zijn majesteit. Ze zijn voorbereid om in hemels gezelschap te verkeren; want zij 
hebben de hemel in hun hart. ...  

 
 "En ik hoorde als een stem ener grote schare en als een stem veler wateren en als een 

stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, 
heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid 
geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelven bereid; ... En 
hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des 

Lams." (Openbaring 19: 6, 7, 9) "(want Het is een Heere der heren en een Koning der 
koningen) en die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen." (Openbaring 

17: 14) - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 260, 261. 
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18 juli | Het Licht Van De Zon Der Gerechtigheid Weerspiegelen 
 

"En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, Welke God gegeven 
heeft dengenen die Hem gehoorzaam zijn." Handelingen 5: 32 

 
 God wil dat ieder gemeentelid trouw op zijn post staat, om zijn verantwoordelijkheid 

waar te maken, en een hemelse sfeer in zijn ziel te scheppen door het voortdurend 
verzamelen van de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid, zodat hij die op het 

levenspad van de mensen om hem heen kan laten schijnen. ... 
 

 Wij moeten gezanten van Christus zijn, zoals Christus een gezant van de Vader was. 
Wij willen in staat zijn zielen tot Jezus te trekken, hen te wijzen op het Lam van Golgotha, 

Die de zonden van de wereld wegneemt. Christus bekleedt niet de zonde met Zijn 
gerechtigheid, maar Hij doet de zonde weg, en stelt Zijn eigen gerechtigheid daarvoor in de 

plaats. Als uw zonde is gereinigd, gaat de gerechtigheid van Christus voor u uit, en de 
heerlijkheid van de Heere is uw Achtertocht. (zie Jesaja 52: 12) U zult dan beslist invloed ten 

goede van Christus uitoefenen. Want in plaats van uzelf tot middelpunt te maken, stelt u 
Christus in het middelpunt. En u zult ervaren dat u wachter bent over heilige goederen.  

 
 Als u bedenkt, dat Christus de prijs van Zijn eigen bloed heeft betaald voor uw 

verlossing, en voor de verlossing van anderen, dan maakt dat u bereid om de heldere stralen 
van Zijn gerechtigheid op te vangen, zodat u die op het levenspad van de mensen om u heen 
kunt laten schijnen. U moet niet naar de toekomst kijken, en denken dat u op een dag in de 
toekomst heilig gemaakt zult worden. U moet nu geheiligd worden door de Waarheid. … 

Jezus zegt: "gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal, en gij 
zult Mijn getuigen zijn ... tot aan het uiterste der aarde." (Handelingen 1: 8) Wij moeten de 

Heilige Geest ontvangen. ... De Heilige Geest is de Trooster, Die Christus aan Zijn 
discipelen beloofd heeft, om hen alles in herinnering te brengen wat Hij tot hen gesproken 

heeft.  
 

 Laten we ophouden naar onszelf te kijken, en zien op Hem van Wie alle deugd komt. 
Niemand kan zichzelf beter maken, maar wij moeten tot Jezus komen zoals we zijn, met het 
ernstige verlangen van elke vlek en rimpel van de zonde gereinigd te worden, en de gave van 

de Heilige Geest te ontvangen. ... Wij moeten ons in levend geloof vastklampen aan Zijn 
beloften, want Hij heeft gezegd: "al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden 
als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." (Jesaja 1: 18) 

 
 Wij moeten getuigen van Christus zijn, die het licht, dat God op ons laat schijnen, 

naar anderen weerspiegelen. Wij moeten als trouwe soldaten zijn, die onder het 
bloedbevlekte vaandel van de Vorst Immanuël voort marcheren. ... De Leidsman van ons 
behoud kent het strijdplan, en wij zullen door Hem meer dan overwinnaars zijn. - Signs of 

the Times, 4 april 1892. 
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19 juli | Het Doel Van Christus Is, De Gemeente Te Heiligen En Te Reinigen 
 

"Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit 
Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar 

de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den 
inwendigen mens." Efeze 3: 14-16 

 
 Hij [Christus] zegt: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." (Mattheüs 28: 

18) Het is ons voorrecht, deze onbegrensde macht op te eisen.  
 De heerlijkheid van God is Zijn karakter. Toen Mozes op de berg was om ernstig 

voorbede te doen, bad hij: "Toon mij nu Uw heerlijkheid." God antwoordde: "Ik zal al Mijn 
goedheid voorbij u aangezicht laten gaan en zal de Naam des HEEREN uitroepen voor uw 

aangezicht." (Exodus 33: 18-19) ... 
 Toen werd de heerlijkheid van God - Zijn karakter - onthuld: "Als nu de HEERE voor 

zijn aangezicht voorbij ging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig; 
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, Die de weldadigheid bewaart aan vele 

duizenden, Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft; Die den schuldige 
geenszins onschuldig houdt." (Exodus 34: 6-7)  

 Dit karakter werd geopenbaard in het leven van Christus. Opdat Hij door Zijn Eigen 
Voorbeeld de zonde in het vlees zou veroordelen, nam Hij de gelijkenis van zondig vlees op 

Zich (zie Romeinen 8: 3) Hij hield constant het oog gericht op het karakter van God; en 
openbaarde dit karakter voortdurend aan de wereld.  

 Christus verlangt van Zijn volgelingen, dat zij dit zelfde karakter in hun leven 
openbaren. ... 

 Vandaag is het nog steeds Zijn doel, Zijn gemeente te heiligen en te reinigen: "met 
het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven zou heerlijk voorstellen, een 

gemeente  die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en 
onberispelijk." (Efeze 5: 26-27) ... Christus kan Zijn Vader geen groter geschenk vragen te 
schenken aan hen die in Hem geloven, dan het karakter dat Hij heeft geopenbaard. Wat een 
grootheid schuilt er in dit verzoek! Welk een voorrecht voor iedere volgeling van Christus 

om deze volheid van genade te ontvangen!  
 God werkt samen met hen die Zijn karakter juist voorstellen. Door hen geschiedt Zijn 

wil in de hemel, alzo ook op de aarde. (zie Mattheüs 6: 10) Heiligheid doet zijn bezitter 
vruchtbaar zijn, overvloedig in elk goed werk. Hij die denkt zoals Christus wordt nooit moe 

wel te doen. In plaats van te hopen op een hogere positie in dit leven, kijkt hij vooruit naar de 
tijd dat de Majesteit in de hemel de heiligen tot Zijn troon zal verhogen. ... O, dat we de eer 

die Christus op ons legt meer zouden waarderen! Door Zijn juk te dragen en te leren van 
Hem, worden we zoals Hij in streven, in zachtmoedigheid en nederigheid, in vurigheid van 

karakter. En dan zullen wij ons met Hem verenigen in het geven van de hoogste lof en eer en 
heerlijkheid aan God. - Signs of the Times, 3 september 1902. 
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20 juli | Wordt Vervuld Met Alle Volheid Gods 
 

"Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond 
zijt; opdat gij ten volle kondet begrijpen met alle heiligen, welke de breedte en lengte en 

diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus." Efeze 3: 17-19 
 

 Paulus brengt in zijn brief aan de Kolossenzen de rijke zegeningen voor de kinderen 
van God naar voren. Hij zegt: "Waarom ook wij, ... niet ophouden voor u te bidden en te 

begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 
geestelijk verstand, Omdat  gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle 

behaaglijkheid, in alle goede werken vruchtdragende, en wassende in de kennis Gods; Met 
alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en 

lankmoedigheid, met blijdschap." (Kolossenzen 1: 9-11) 
 

 Opnieuw schrijft hij over zijn verlangen, dat de broeders en zusters van Efeze de 
grootheid van de voorrechten van een Christen zullen gaan begrijpen. Hij ontvouwt voor hen 
in zo begrijpelijk mogelijke taal, de geweldige kracht en kennis die zij, als zonen en dochters 
van de Allerhoogste, zouden kunnen bezitten. Het was hen gegeven: "met kracht versterkt te 

worden door Zijn Geest in den inwendigen mens", "in de liefde geworteld en gegrond" te 
worden, “opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte 

en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat". 
Maar het gebed van Paulus bereikt de hoogste climax van voorrechten, als hij bidt, dat: "gij 

vervuld wordt tot al de volheid Gods." (Efeze 3: 16-19) 
 

 Hier worden de hoogten getoond, die wij kunnen bereiken door te geloven in de 
beloften van onze hemelse Vader, als wij Zijn voorschriften opvolgen. Door de verdiensten 
van Christus hebben wij toegang tot de troon van oneindige Kracht. Hoe zal Hij, “Die ook 
Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal 

ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8: 32) De Vader gaf Zijn Geest niet 
met mate aan Zijn Zoon, en ook wij mogen deelhebben aan die volheid. ...  

 
 Door Jezus worden de gevallen zonen van Adam "kinderen Gods" (o.a. Johannes 1: 

12) "Want én Hij Die heiligt, én zij die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke 
oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen" (Hebreeën 2: 11) Het leven van een 
Christen moet er één zijn van geloof, van overwinning en vreugde in God. ... Gods dienaar 

Nehemia sprak naar waarheid: "Want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte." 
(Nehemia 8: 11). En Paulus zegt: "Verblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik u: 

Verblijdt u!" (Filippenzen 4: 4) "Verblijdt u allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in 
alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u." (I Thessalonicenzen 5: 16-18). ... 

 
 Alleen als de wet van God zijn rechtmatige plaats terug krijgt, kan er een opwekking 
zijn van het oorspronkelijke geloof en de oorspronkelijke godsvrucht onder het volk dat Hem 

belijdt. - De Grote Strijd, blz.440 – 442. 
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21 juli | De Kracht Van De Heilige Geest Is Nodig In De Eindtijd 
 

"Want de Heilige Geest zal u ... leren" Lucas 12: 12 
 

 Wij mogen niets afdoen van de speciale waarheden, die ons van de wereld hebben 
afgescheiden en ons gemaakt hebben tot wat we zijn. Want zij zijn beladen met eeuwige 

belangen. God heeft ons licht gegeven met het oog op de dingen die nu plaats vinden, en wij 
moeten met pen en stem de Waarheid aan de wereld verkondigen. Maar alleen het leven van 

Christus in onze ziel, alleen het actieve beginsel van de liefde, verleend door de Heilige 
Geest, kan onze woorden vruchtbaar maken. De liefde van Christus is de kracht en sterkte 

van elke boodschap namens God die ooit over mensenlippen is gekomen. 
 

 Dag na dag gaat voorbij richting de eeuwigheid, en brengt ons dichter bij de 
afsluiting van de genadetijd. Wij moeten als nooit tevoren bidden, dat de Heilige Geest ons 

nog overvloediger geschonken mag worden. En wij moeten ernaar streven, dat Zijn 
heiligende invloed over de werkers zal komen, zodat degenen voor wie zij werken mogen 
weten, dat zij bij Jezus geweest zijn en van Hem geleerd hebben. Wij hebben geestelijk 

inzicht nodig, zodat we de plannen van de vijand kunnen doorzien, en als trouwe wachters 
kunnen wijzen op het gevaar. Wij hebben kracht uit de hoge nodig, zodat we, voor zover dat 

met menselijk verstand mogelijk is, de grote thema's van het Christendom en haar 
verstrekkende beginselen kunnen begrijpen. 

 
 Zij die onder invloed van de Geest van God staan, zullen niet fanatiek zijn, maar 
kalm en standvastig, vrij van extreme gedachten, woorden en daden. Te midden van de 

verwarring van misleidende leerstellingen is de Geest van God een Gids en een Schild voor 
hen, die zich niet tegen de bewijzen van de Waarheid verzetten, en die elke andere stem tot 
zwijgen brengen, behalve wat afkomstig is van Hem Die de Waarheid in eigen Persoon is.  

 
 We leven in de laatste dagen, waarin uiterst misleidende dwalingen worden 

aangenomen en geloofd, terwijl de Waarheid terzijde wordt gesteld. De Heere houdt zowel 
het volk als de predikanten verantwoordelijk voor het Licht dat hen beschijnt. Hij roept ons 
op om vlijtig te zijn in het verzamelen van de juwelen van de Waarheid, en die in het geheel 
van het Evangelie te plaatsen. Zij moeten in al hun Goddelijke schoonheid schitteren in de 

morele duisternis van deze wereld. Dat kan niet worden bereikt zonder de hulp van de 
Heilige Geest, maar met Die hulp kunnen we alles. Wanneer ons de Geest geschonken 

wordt, grijpen we ons in geloof vast aan oneindige kracht. 
 

 Niets van wat van God komt, gaat verloren. De Heiland van deze wereld zendt Zijn 
boodschappen aan de ziel, zodat de duisternis van dwaling verdreven kan worden. Het werk 
van de Heilige Geest is onmetelijk groot. Uit deze bron komen kracht en doeltreffendheid 

voor Gods arbeider. - Gospel Workers, blz. 288, 289. 
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22 juli | De Veranderende Kracht Van De Heilige Geest 
 

"God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven." 1 Thessalonicenzen 4:8 
 

 Als de kracht van de Heilige Geest in het hart ervaren en gewaardeerd wordt, dan 
spreidt men veel minder het eigen ik ten toon, en toont veel meer waardering voor 

menselijke broederschap. Onze rol is niet onszelf ten toon te spreiden, maar om de Heilige 
Geest in ons te laten werken. Zo kunnen in zichzelf verstrikte mannen en vrouwen uit hun 

zelfbedrog worden bevrijd.  
 

 Iedereen, hoog of laag, die niet bekeerd is, verkeert in dezelfde situatie. Mensen 
kunnen overgaan van de ene leer naar de andere. Dat is gebeurd en zal steeds opnieuw 

gebeuren. ... En toch komt het voor, dat zij geen idee hebben van de woorden: "Ik zal u een 
nieuw hart geven." (Ezechiël 36: 26) Het aannemen van nieuwe theorieën en het zich 

aansluiten bij een gemeente leveren iemand nog geen nieuw leven op; ook al is de gemeente 
waar hij zich bij aansluit op het ware fundament gegrondvest. Het zich verbinden aan een 

gemeente kan niet de plaats van bekering innemen. Het onderschrijven van een 
geloofsbelijdenis van een gemeente is van geen enkele waarde wanneer iemands hart niet 

werkelijk veranderd is.  
 

 Dit is een ernstig zaak, en men moet zich terdege realiseren wat dit betekent. Er 
kunnen mensen lid van een gemeente zijn en ogenschijnlijk in alle oprechtheid bezig zijn. Ze 

kunnen van jaar tot jaar een reeks van taken vervullen, en toch onbekeerd zijn. ... Maar 
wanneer de Waarheid door het hart als Waarheid is aangenomen, dan is zij door het geweten 

heen gegaan, en heeft ze de ziel met haar zuivere beginselen voor zich gewonnen. De 
Waarheid is in het hart gelegd door de Heilige Geest, Die haar schoonheid aan de geest 
openbaart, zodat Zijn kracht die tot verandering leidt zichtbaar wordt in het karakter. ... 

 
 Met die grote Waarheid, die wij als voorrecht hebben ontvangen, behoren wij, en 
kunnen wij door de kracht van de Heilige Geest, levende kanalen van licht worden. Dan 

kunnen wij toegaan tot de genadetroon; en de boog van de belofte zien. We kunnen met een 
berouwvol hart neerknielen, en het Koninkrijk van de hemelen zoeken met een geestelijk 

vuur dat uit zichzelf al lonend is. Wij zouden het net als Jacob met geweld grijpen. Dan zou 
onze boodschap worden tot een kracht Gods tot behoud. Onze smeekbeden zouden vol 
oprechtheid zijn, vol van het besef hoe groot onze nood is; en wij zouden niet worden 

afgewezen. De Waarheid zou in ons leven en in ons karakter tot uiting komen, en over lippen 
komen, die met een gloeiende kool van het altaar van God zouden zijn aangeraakt.  

 
 Wanneer wij dit ervaren, dan worden wij opgeheven boven ons arme, goedkope ik 

dat wij zo gekoesterd hebben. Wij zullen ons hart leegmaken van de verderfelijke macht van 
het egoïsme, en zullen gevuld worden met lof en dankbaarheid aan God. Wij zullen de Heere 

groot maken, de God van alle genade, Die Christus heeft verhoogd. En Hij zal Zijn kracht 
door ons heen openbaren, en ons tot scherpe sikkels op de akkers van de oogst maken. God 

roept Zijn volk op om Hem te openbaren. - Review & Herald, 14 februari 1899. 
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23 juli | De Gemeente Van Vandaag Heeft Oprecht Geloof Nodig 
 

"Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid 
verkondigen." Handelingen 16: 17 

 
 In de gemeente hebben wij oprecht geloof nodig. Het is Gods bedoeling, dat we 

tonen, dat we wedergeboren zijn, en dat we de grote waarheidsprincipes, die hun oorsprong 
in de hemel hebben, in ons leven uitwerken. Alleen zo kunnen wij eeuwig leven in het 

heerlijk Koninkrijk verwerven. …. 
 Er zouden duizend medewerkers meer kunnen zijn dan op dit moment, wanneer Gods 

volk zichzelf zou verloochenen, hun kruis op zich zou nemen en Jezus zou volgen. Wij 
hebben de heiligmaking door de Heilige Geest nodig, elke dag. We hebben mensen nodig die 

bidden, mensen die in stilheid en nederigheid, zonder enig vertoon of misbaar, zichzelf 
overwinnen.  

 Wat we nodig hebben ... is, dat we ons de levende beginselen van de tegenwoordige 
Waarheid eigen maken. Satan sluipt met zijn spitsvondigheid binnen om de grondslagen van 

ons geloof te ondermijnen. Herinnert u zich toen Paulus en Silas in een bepaalde plaats 
onderricht gaven, dat een vrouw hen naliep en riep: "Deze mensen zijn dienstknechten Gods 
des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen."  Deze vrouw was door een 

geest van waarzeggerij bezeten, die door haar voorspellingen veel inkomsten opleverde voor 
haar meesters. Onder haar invloed was de afgoderij sterker geworden. 

 "Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot den geest: Ik 
gebied u in de Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelver 

ure." (vers 18)  
 Maar, zult u zeggen, ze sprak toch goede woorden? Waarom zou Paulus haar dan 
bestraffend toespreken? Het was de satan die door haar heen sprak, in de hoop dat hij zijn 

spitsvondigheden zou kunnen vermengen met de Waarheden die door hen, die Gods Woord 
verkondigden, werden onderwezen.  

 Vandaag bestaat hetzelfde gevaar. De vijand probeert zijn spitsvondigheden in te 
brengen via hen, die eigenlijk op hun knieën voor God zouden moeten liggen, en zouden 
moeten bidden om inzicht in wat de Schriften te zeggen hebben. Zo zouden zij staande 

kunnen blijven tegenover de kwade invloeden die de wereld vervullen. God verlangt dat 
wetenschappelijke spitsvondigheid uit ieder hart wordt uitgezuiverd. Hij verlangt van ons dat 
wij elk boos plan en elke boze daad bestraffen. Wanneer wij zulke plannen onbestraft laten, 
dan zullen we de gevolgen daarvan te dragen krijgen. ... God wil dat wij tot Hem komen om 

licht, en dat we Zijn tegenwoordigheid met ons meedragen, waar we ook gaan. ...  
 De vijand zal zijn spitsvondigheden stukje bij beetje ontvouwen, zodat die uw leven 
gaan beheersen en uw geloof gaan ondermijnen. Ik bid, dat uw ogen gezalfd mogen zijn met 

de hemelse ogenzalf, zodat u Waarheid van leugen kunt onderscheiden. Wij moeten ons 
bekleden met de witte gewaden van Christus' gerechtigheid. Wij moeten onze handel en 

wandel afstemmen in gesprek met God. - Manuscript 66, 1905. 
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24 juli | Christus' Volgelingen Moeten Voor Het Recht Pal Staan 
 

"Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar 
Gerechtigheid voortkome als een glans, en haar Heil als een fakkel, die brandt." Jesaja 62: 1 

 
 God roept in deze tijd van verziekte vroomheid en verdraaide principes Zijn arbeiders 

op, een gezonde, invloedrijke spiritualiteit te laten zien. ... Dit eist God van u. Uw volle 
invloed moet u voor Christus inzetten. Nu moet u de dingen bij hun juiste naam noemen, en 

pal staan om de Waarheid, zoals Die in Jezus is, te verdedigen.  
 Het past iedere ziel, wiens leven met Christus is verborgen in God, om nu naar voren 

te treden, en te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Wij 
moeten de Waarheid zó verdedigen en het Koninkrijk van God zó voorwaarts brengen, als 

zou Jezus in eigen persoon op deze aarde zijn. ... 
 Wanneer de Heilige Geest de gedachten van de leden van onze gemeente beheerst, 
dan zullen in onze gemeenten veel hogere maatstaven gelden wat betreft spreken, dienen, 
spiritualiteit, dan nu te zien is. De leden van de gemeente zullen verfrist worden door het 
water van het leven. En de arbeiders, die onder één Hoofd, Christus, werken, zullen hun 

Meester laten zien in geest, in woord en daad. Zij zullen elkaar aanmoedigen om voorwaarts 
te gaan in het grote, afsluitende werk waarin wij betrokken zijn. Eénheid en liefde zullen een 

gezonde groei te zien geven, tot getuigenis voor de wereld, dat God Zijn Zoon gezonden 
heeft, om te sterven voor de verlossing van zondaren. De Goddelijke Waarheid zal worden 

verhoogd. En naarmate Die als een brandende lamp zal schijnen, zullen wij een steeds 
helderder inzicht verkrijgen.  

 De Waarheid voor deze tijd, Die alles toetst, is niet een verzinsel van mensen. Zij 
komt van God. ... 

 De volgelingen van Christus moeten in elke handeling laten zien, dat zij de 
Christelijke beginselen in acht nemen, door God lief te hebben, en hun naaste als zichzelf; 
door het weerspiegelen van licht en zegen op het levenspad van hen die in duisternis zijn; 
door hen te troosten die terneergeslagen zijn; door bitter water zoet te maken, in plaats van 

dat zij hun medepelgrims gal te drinken geven. Laten wij toenemen in kennis van de 
Waarheid, door alle lof en eer te geven aan Hem Die één met de Vader is. Laten wij met de 

grootste ernst zoeken naar de hemelse zalving: de Heilige Geest. Laten wij zuivere 
Christenen zijn, die groeien, zodat wij aan het einde volmaakt in Christus' kunnen worden 

verklaard.  
 "Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!" (Mattheüs 25: 6) Laat nu geen tijd 
verloren gaan om uw lampen in orde te brengen. Laat geen tijd verloren gaan bij het zoeken 

van volmaakte éénheid onderling. Wij moeten moeilijkheden verwachten. Er zullen 
beproevingen komen. Christus, de Leidsman van ons behoud, werd door lijden heen 
volmaakt. Zijn volgelingen zullen de vijand vele malen tegenkomen, en zullen zwaar 

beproefd worden; maar zij hoeven niet te wanhopen. Christus zegt tot hen: "Hebt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16: 33) - Pacific Union Recorder, 17 

december 1903. 
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25 juli | Lof Aan God heeft Onweerstaanbaar Kracht 
 

"Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn naaste: De HEERE merkt er toch 
op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen die den 

HEERE vrezen, en voor degenen die aan Zijn Naam gedenken." Maleachi 3: 16 
 

 Aan de Christen is de vreugde verleend, stralen van eeuwig licht te mogen 
verzamelen van de troon van Zijn heerlijkheid, en die stralen te weerspiegelen: niet alleen op 

zijn eigen levenspad, maar ook op het levenspad van degenen met wie hij omgaat. Door 
woorden te spreken van hoop en bemoediging, van dankbare lofprijzing en vriendelijke 

opgewektheid, kan hij de mensen rond hem heen trachten te verbeteren en te verheffen. Hij 
kan hen op de hemel en de zaligheid wijzen, en hen ertoe leiden, om boven alle aardse 
dingen te zoeken naar het eeuwige, de onvergankelijke erfenis en de rijkdom die nooit 

verloren gaat. 
 "Verblijdt u in de Heere allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u", zegt de apostel 

(Filippenzen 4: 4). Waar we ook gaan, wij moeten een sfeer van Christelijke hoop en 
opgewektheid met ons meedragen. Want zij die buiten Christus staan, voelen zich dan tot het 
geloof, dat wij belijden, aangetrokken; ongelovigen zien dan, dat ons geloof steekhoudend is. 

We hebben vaker een zichtbare glimp van de hemel nodig, het land waar het één en al 
vreugde en opgewektheid is. We moeten de volheid van onze gezegende hoop beter kennen. 
Wanneer wij voortdurend "verblijdt ... in de hoop" zijn (Romeinen 12: 12), zullen we in staat 

zijn, tot hen die wij ontmoeten bemoedigende woorden te spreken. ...  
 Wij moeten niet alleen in de dagelijkse omgang met gelovigen en ongelovigen God 

verheerlijken, door dikwijls tot elkaar in dankbaarheid en vol vreugde te spreken. Wij 
worden als Christenen aangespoord, omwille van de verfrissing onze onderlinge 

bijeenkomsten niet te verzuimen, en te delen in de troost die wij ontvangen hebben. Tijdens 
deze wekelijkse bijeenkomsten moeten we stilstaan bij Gods goedheid en Zijn overvloedige 

genade, en bij Zijn macht om ons van zonde te verlossen. In hoe we kijken, in ons humeur, in 
onze woorden en in ons karakter dienen wij getuigen te zijn, dat het goed is God te dienen. 
Zo verkondigen wij: "De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel." (Psalm 19: 7)  

 Onze gebedsuren en andere samenkomsten moeten momenten van bijzondere hulp en 
bemoediging zijn. ... Dat kan het beste gebeuren, door dagelijks in de dingen van God te 

oefenen, en door niet te aarzelen in de bijeenkomsten van Zijn volk van Zijn liefde te 
spreken. ... 

 Als wij meer aan Jezus zouden denken en over Hem zouden spreken, en minder over 
onszelf, dan zouden we Zijn aanwezigheid veel vaker ervaren. Als we in Hem blijven, zullen 

we zó met vrede, geloof en hoop vervuld worden, en over zoveel overwinningen kunnen 
vertellen wanneer we naar de bijeenkomst komen, dat anderen door ons sterk en helder 
getuigenis voor God verfrist worden. Deze kostbare getuigenissen tot eerbetoon aan de 

heerlijkheid van Zijn genade, wanneer ze ondersteund worden door een christelijk leven, 
hebben een onweerstaanbare kracht, die werkt tot het behoud van zielen. - Southern 

Watchman, 7 maart 1905. 
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26 juli | Wij Hebben Een Des Te Vaster Woord Van De Profetie 
 

"Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben 
de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus." 2 Petrus 1: 16 

 
 De apostel was de aangewezen persoon om over Gods bedoelingen met de mens te 
spreken, want hij had tijdens de dienst van Christus op aarde veel gezien en gehoord dat 

betrekking had op het Koninkrijk van God. Hij herinnerde de gelovigen eraan: ""Want wij 
zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht 
en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn 

majesteit. Want Hij heeft van God, den Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een 
stem van de hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, 

in Denwelke Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van den 
hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren." (vers 16-18) 

 
 En toch, hoe overtuigend dit bewijs van de zekerheid van de hoop van de gelovigen 

ook was, er was nog een ander bewijs, nog overtuigender, in het profetisch getuigenis, 
waardoor ieders geloof bevestigd wordt, en zeker verankerd. Petrus schrijft: "En wij hebben 
het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een 
licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw 

harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de 
profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen 

Gods, van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken." (vers 19-21) 
 

 Terwijl hij het vaste woord van de profetie prees als een veilige gids in tijden van 
gevaar, waarschuwde de apostel de gemeente plechtig voor de fakkel van de valse profetie, 

die door "valse leraars" zou worden verhoogt, die "verderfelijke ketterijen bedektelijk 
invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende" (2 Petrus 2: 1). 

Deze valse leraars, die in de gemeente opstonden en die door velen van hun geloofsgenoten 
voor ware profeten werden gehouden, vergeleek de apostel met: "waterloze fonteinen, 

wolken van een draaiwind gedreven, denwelke de donkerheid der duisternis in der 
eeuwigheid bewaard wordt." (vers 17) Hij zegt: "Het ware hun beter,  dat zij den weg der 

gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij dien gekend hebbende weder afkeren van het 
heilige gebod, dat hun overgegeven was." (vers 21) ... 

 
 Niet iedereen zou echter in de verzinsels van de vijand verstrikt raken. Naarmate het 
einde van alle aardse dingen nabij zou komen, zouden er getrouwen in staat zijn de tekenen 
van de tijd te herkennen. Terwijl een groot aantal van de belijdende gelovigen hun geloof 

door hun werken zou verloochenen, zou er een overblijfsel zijn dat volhield tot het einde. ... 
"Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en 

onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede" (2 Petrus 3: 14) - Van Jeruzalem 
tot Rome, blz. 389, 390 
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27 juli | Gekoesterd Kwaad Moet Vervangen Worden Door De Liefde Van Christus 
 

"Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem" 1 Johannes 2: 10 
 

 Zij [de discipelen] verheugden zich in de aangename gemeenschap van de heiligen. ... 
Maar langzamerhand kwam daar verandering in. De gelovigen gingen letten op de 

onvolkomenheden van anderen. Doordat zij bij fouten bleven stilstaan, en ruimte gaven aan 
onvriendelijke kritiek, verloren zij het zicht op de Heiland en Zijn liefde. Zij gingen strenger 

toezien op uiterlijke rituelen, en werden kieskeuriger op de geloofsleer dan op het 
geloofsleven. In hun ijver om anderen te veroordelen overzagen zij hun eigen dwalingen. Zij 

verloren de broederliefde die Christus had voorgeschreven. En het meest trieste van alles 
was, dat zij zich niet bewust waren van hetgeen zij verloren hadden. Zij realiseerden zich 

niet dat de vreugde en het geluk uit hun leven aan het verdwijnen waren en dat zij, nu zij de 
liefde van God uit hun hart hadden gesloten, zij spoedig in duisternis zouden wandelen.  

 Johannes, die besefte dat de broederliefde in de gemeente aan het tanen was, 
benadrukte bij de gelovigen de voortdurende noodzaak van deze liefde. Zijn brieven aan de 
gemeente zijn vol van deze gedachte. Hij schrijft: "Geliefden, laat ons elkander liefhebben, 
want de liefde is uit God; en een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren en kent God." (1 

Johannes 4: 7) ...  
 De tegenstelling met de wereld is niet wat de gemeente van Christus het meest in 

gevaar brengt. Het is het kwaad dat gelovigen in hun hart koesteren. Dat leidt voor hen tot de 
ernstigste rampen en is zeer zeker schadelijk voor Gods zaak. Er is geen zekerder manier om 

geestelijk leven te verzwakken dan door het koesteren van jaloezie, achterdocht, vitten en 
kwaadsprekerij. Aan de andere kant is het sterkste getuigenis, dat God Zijn Zoon in deze 

wereld heeft gezonden, het bestaan van éénheid en harmonie tussen mensen van 
verschillende karakters die Zijn gemeente vormen. Dit getuigenis mogen de volgelingen van 
Christus als voorrecht dragen. Maar om dit te kunnen, moeten zij zich onder het gezag van 
Christus stellen. Hun karakter moet conform aan Zijn karakter worden en hun wil conform 

aan Zijn wil.  
 Christus zei: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u 
liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt." (Johannes 13: 34) Wat een schitterende 

uitspraak; maar o, wat wordt die slecht in praktijk gebracht! In Gods gemeente van vandaag 
ontbreekt de broederliefde jammerlijk. Velen die belijden de Heiland lief te hebben, hebben 

elkaar niet lief. Ongelovigen kijken toe, of het geloof van belijdende Christenen een 
heiligende invloed op hun leven heeft. En zij onderscheiden razendsnel gebreken in het 

karakter en ongerijmd handelen.  
 Laat Christenen het voor de vijand onmogelijk maken om naar hen te wijzen, en te 

zeggen: Kijk eens, hoe deze mensen, die onder het vaandel van Christus staan, elkaar haten. 
Christenen zijn allemaal leden van één gezin, allemaal kinderen van dezelfde hemelse Vader, 

met dezelfde gezegende hoop op onsterfelijkheid. De band die hen samenbindt moet heel 
hecht en teder zijn. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 400 – 402. 
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28 juli | Jezus, De Voornaamste Hoeksteen Van De Gemeente 
 

"Zie, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem 
gelooft, zal niet beschaamd worden." 1 Petrus 2: 6 

 
 Op het fundament dat Christus Zelf heeft gelegd, hebben de apostelen de gemeente 

van God gebouwd. In de Schriften wordt dikwijls het beeld van het oprichten van een tempel 
gebruikt om de opbouw van de gemeente te illustreren. Zacharia verwijst naar Christus als de 

Spruit Die de tempel van de Heer zou bouwen. ... 
 

 De apostelen werkten in de steengroeve van de wereld van Joden en heidenen, en 
brachten stenen naar boven, om die op het fundament te leggen. In zijn brief aan de 

gelovigen in Efeze schrijft Paulus: "Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, Gebouwd op het fundament der 

apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is de uiterste Hoeksteen; Op welke het gehele 
gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op 
Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest." (Efeze 2: 19-22) 

… 
 

 De apostelen bouwden op een zeker fundament, de Rots der Eeuwen. Zij brachten de 
stenen die zij uit de wereld uitgroeven naar dit fundament. De arbeiders werkten niet zonder 
tegenslagen. Hun werk werd erg bemoeilijkt door tegenstand van de vijanden van Christus. 
Ze moesten strijden tegen de bekrompenheid, het vooroordeel en de haat van hen die op een 

vals fundament bouwden. Vele bouwlieden van de gemeente waren te vergelijken met de 
bouwers aan de muur in de dagen van Nehemia, van wie geschreven staat: "Die aan de muur 

bouwden en die den last droegen en die oplaadden, waren een ieder met zijn ene hand 
doende aan het werk en den andere hield het geweer;” (Nehemia 4: 17)  

 
 Koningen, gouverneurs, priesters en regeerders probeerden de tempel van God te 

verwoesten. Maar met gevangenis, marteling en de dood voor ogen droegen trouwe mensen 
het werk verder; en zo groeide het bouwwerk, mooi en symmetrisch. Soms werden de 
arbeiders bijna verblind door de wolken van bijgeloof die hen omringden. Op andere 
momenten bezweken zij bijna onder het geweld van hun tegenstanders. Maar met een 

standvastig geloof en onwankelbare moed zetten zij het werk voort. 
 

 Het overgrote deel van de bouwlieden viel, de één na de ander, door de hand van de 
vijand. Stefanus werd gestenigd; Jacobus werd door het zwaard gedood; Paulus werd 

onthoofd; Petrus werd gekruisigd; Johannes werd verbannen. Toch groeide de gemeente. 
Nieuwe arbeiders namen de plaatsen in van hen die vielen, en steen op steen werd 

toegevoegd aan het gebouw. Zo rees langzaam de tempel van de gemeente van God op. - 
Van Jeruzalem tot Rome, blz. 433, 434. 
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29 juli | De Bouw Van Gods Tempel Gaat Door 
 

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods, Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus 

Jezus is de uiterste Hoeksteen;” Efeze 2: 19-20 
 

 De vijand van de gerechtigheid liet niets na in zijn poging het werk te stoppen, dat 
aan de arbeiders van de Heere was opgedragen. Maar God heeft “Zichzelven niet onbetuigd 
gelaten" (Handelingen 14: 17). Er werden arbeiders opgewekt die de Waarheid die eens aan 
de heiligen werd overgeleverd kundig verdedigden. De geschiedenis getuigt van de kracht en 

de heldenmoed van deze mensen. Net als de apostelen vielen velen van hen op hun post, 
maar de bouw van de tempel ging gestadig voort. De werkers werden verslagen, maar het 

werk vorderde. 
 

 De Waldenzen, John Wycliffe, Huss en Hiëronymus, Maarten Luther en Zwingli, 
Cranmer, Latimer en Knox, de Hugenoten, John en Charles Wesley, en een menigte anderen 
brachten het materiaal aan voor het fundament, dat de eeuwigheid door zal standhouden. En 

in latere jaren hebben zij die zich op zo'n nobele manier hebben ingespannen om Gods 
Woord te doen rondgaan, en ook zij die door hun dienst in heidense landen de weg bereid 

hebben voor de verkondiging van de laatste boodschap, meegeholpen aan het optrekken van 
het bouwwerk.  

 
 Gedurende de eeuwen die sinds de tijd van de apostelen voorbij zijn gegaan, is de 
bouw aan Gods tempel nooit opgehouden. We kunnen de eeuwen door terugkijken, en de 

levende stenen waaruit hij is opgebouwd zien schitteren als lichtstralen in de duisternis van 
dwaling en bijgeloof. De hele eeuwigheid door zullen deze kostbare edelstenen met 

toenemende luister schitteren, en getuigen van de macht van Gods Waarheid. Het opflitsende 
licht van deze gepolijste stenen toont het sterke contrast tussen licht en donker, tussen het 

goud van de Waarheid en het schuim van de dwaling.  
 

 Paulus en de andere apostelen, en alle rechtvaardigen die sindsdien geleefd hebben, 
hebben hun aandeel gehad in de bouw van de tempel. Maar het bouwwerk is nog niet 

voltooid. Wij, die in deze eeuw leven, hebben nog een taak te vervullen, een rol te spelen. 
Wij moeten materiaal naar het fundament brengen, dat de vuurproef kan doorstaan - goud, 
zilver en kostbaar gesteente, "uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis" (Psalm 144: 

12). Tot hen, die op deze manier voor God gebouwd hebben, spreekt Paulus bemoedigende 
woorden. ... "Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen" 
(1 Korinthe 3: 14). ... De Christen die trouw het Woord ten leven brengt, en die mannen en 

vrouwen leidt op de weg van heiligheid en vrede, brengt materiaal naar het fundament dat in 
stand zal blijven. En in het Koninkrijk van God zal Hij worden geëerd als goede 

bouwmeester. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 435, 436. 
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30 juli | De Gemeente Zal Elke Hinderpaal Overwinnen 
 

"En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het 
Woord door tekenen, die daarop volgden." Marcus 16: 20 

 
 Zoals Christus Zijn discipelen uitzond, zo zendt Hij vandaag de leden van Zijn 
gemeente uit. Dezelfde kracht die de apostelen bezaten, staat ook hun ter beschikking. 

Wanneer zij hun kracht in God zoeken, dan zal Hij met hen samenwerken, en zullen hun 
inspanningen niet tevergeefs zijn. Laten zij beseffen, dat het werk waarmee zij bezig zijn het 

zegel van de Heere draagt.  
 God sprak tot Jeremia: "Zeg niet:  Ik ben jong; want overal, waarheen Ik u zenden 

zal, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun 
aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE." (Jeremia 1: 7-8). Want 

de Heere strekte Zijn hand uit en raakte de mond van Zijn dienaar aan, terwijl hij zei: "Zie, Ik 
geef Mijn woorden in uw mond" (vers 9). En Hij vraagt van ons om uit te gaan en de 

woorden te spreken die Hij ons zal geven, waarbij wij Zijn heilige aanraking op onze lippen 
zullen voelen. 

 Christus heeft aan de gemeente een heilige opdracht gegeven. Ieder lid moet een 
kanaal zijn, waardoor God de schatten van Zijn genade aan de wereld kan doorgeven, de 

onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De Heiland verlangt naar niets zozeer, als naar 
vertegenwoordigers die Zijn Geest en Zijn karakter aan de wereld voorhouden. En er is niets 

dat de wereld zozeer nodig heeft, als het via mensen openbaar maken van de liefde van de 
Heiland. De hele hemel wacht op mannen en vrouwen door wie God de kracht van het 

Christen zijn kan openbaren.  
 De gemeente is Gods vertegenwoordiger voor het verkondigen van de Waarheid. Zij 
wordt door Hem met kracht bekleed om een speciale opdracht uit te voeren. En als zij Hem 
loyaal is, en gehoorzaam aan al Zijn geboden, dan zal zij uitmunten in Goddelijke genade. 

Als zij trouw blijft aan haar verplichting, als zij de Heere God van Israël eert, dan is er geen 
macht die tegen haar stand kan houden. 

 IJver voor God en Zijn zaak bracht de discipelen ertoe, met grote kracht getuigen van 
het Evangelie te zijn. Zou ook niet een dergelijke ijver ons hart in vuur en vlam zetten, om 
vastbesloten het verhaal van de verlossende liefde te vertellen, van Jezus Christus en Die 

gekruisigd? Het is het voorrecht van iedere Christen, niet alleen naar de komst van de 
Heiland uit te zien, maar die te verhaasten.  

 Wanneer de gemeente zich bekleedt met de mantel van Christus' gerechtigheid, en 
alle banden met de wereld laat varen, dan is een heldere en heerlijke dag voor haar in het 

verschiet. Gods belofte aan haar blijft eeuwig bestaan. Hij zal haar maken tot een eeuwige 
praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. (zie Jesaja 60: 15) ... Wanneer Gods 

boodschap tegenstand ondervindt, geeft Hij haar extra kracht, zodat haar invloed versterkt 
wordt. Begiftigd met Goddelijke energie zal zij zich een weg banen door de sterkste barrières 

en elke hinderpaal overwinnen. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 436, 437. 
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31 juli | De Gemeente Komt Niet Ten Val 
 

"En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het 
huis van Jacob niet meer steunen op dien, die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op 

den HEERE, den Heilige Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren, het 
overblijfsel Jacobs, tot den sterken God." Jesaja 10: 20-21 

 
 In een visioen zag ik twee legers in een verschrikkelijke strijd gewikkeld. Het ene 

leger stond onder banieren met tekenen van de wereld. Het andere stond onder de met bloed 
bevlekte banier van de Vorst Immanuël. Het ene vaandel na het andere sleepte door het stof, 
omdat de ene afdeling van het leger van de Heere na de andere naar de vijand overliep, en de 
ene stam na de andere uit de rangen van de vijand zich verenigde met het verbond houdend 

volk van God dat de geboden houdt. Een engel die in het midden van de hemel vloog, gaf het 
vaandel van Immanuël in handen van velen, terwijl een machtig generaal met luide stem 
riep: "Sluit u aan. Laten zij die loyaal zijn aan de geboden van God en het getuigenis van 

Christus nu hun plaats innemen. Ga weg uit hun midden, en stel u gescheiden op." ...  
 De slag woedde. De overwinning ging telkens over van de ene zijde naar de andere. 
Nu weken de soldaten van het kruis, "gelijk als wanneer een vaandrager versmelt" (Jesaja 

10: 18). Maar hun schijnbare terugtocht was slechts bedoelt om een betere positie te krijgen. 
Er werden vreugdekreten gehoord. Er klonk een lofzang tot God omhoog, en de stem van 

engelen stemden in met het lied. Intussen plantten de soldaten van Christus Zijn banier op de 
muren van de forten die tot dan toe in handen waren van de vijand. De Leidsman van ons 
behoud leidde de strijd en zond Zijn soldaten versterking. Hij toonde op geweldige wijze 

Zijn macht, en moedigde hen aan de strijd naar de poorten te verplaatsen. Hij onderwees hen 
ontzaglijke dingen in gerechtigheid, terwijl Hij hen stap voor stap voortleidde, overwinnend 

en om te overwinnen.  
 Uiteindelijk werd de overwinning behaald. Het leger dat onder het banier stond met 

de leus: "Die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus" (Openbaring 14: 12) had op 
glorieuze wijze de overwinning behaald. - Testimonies, vol. 8, p. 41 

 
 Er doen in onze wereld heel wat leerstellingen de ronde. Er zijn heel wat 

godsdiensten die hun duizenden en tienduizenden verslaan, maar er is maar één dat het 
opschrift en het zegel van God draagt. Er bestaat een menselijke godsdienst en een 
Goddelijke godsdienst. Wij moeten onze ziel aan de eeuwige Rots vastklinken. ...  

 Satan zal zijn wonderen doen om te misleiden; hij zal zijn macht oppermachtig laten 
schijnen. Het mag lijken, alsof de gemeente op het punt staat ten val te komen, maar zij komt 
niet ten val. Zij blijft, terwijl de zondaars in Sion worden uitgezuiverd - het kaf wordt van de 

kostbare tarwe gescheiden. Dit is een verschrikkelijk oordeel, maar het moet desondanks 
plaatsvinden. Alleen zij die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en het woord 

van hun getuigenis zullen te vinden zijn onder de getrouwen en zij die loyaal zijn, zonder een 
vlek of rimpel, (zie Efeze 5:27) zonder dat bedrog in hun mond gevonden wordt. Wij moeten 

onze eigengerechtigheid afleggen en in de gerechtigheid van Christus gehuld worden. - 
Selected Messages, boek 2, blz. 379, 380. 

 
 

 


