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1 Augustus | In Deze Uren Van Onderzoek 
Dag 213 van 365 

 
"In den aangenamen tijd heb Ik U verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik U geholpen. 

Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid." 2 Korinthe 6:2 
 

 Wij geloven zonder enige twijfel dat Christus spoedig komt. Dit is voor ons geen 
fabel. Dit is werkelijkheid. We twijfelen niet, noch hebben we er aan getwijfeld in het 

verleden, dat de leerstellingen, die wij nu hebben, tegenwoordige Waarheid zijn en dat wij de 
oordeelsdag naderen. We bereiden ons voor om Hém te ontmoeten, Die begeleid door een 
stoet van heilige engelen, op de wolken des hemels zal verschijnen om de getrouwen en 

rechtvaardigen als kroonstuk de onsterfelijkheid te geven. Wanneer Hij komt zal Hij ons niet 
van onze zonden reinigen óf onze gebreken in ons karakter verwijderen. Ook zal Hij niet de 
gebreken in onze natuur en in onze neigingen genezen. Wanneer dit ooit voor ons gedaan 
wordt, zal dit werk vóór die tijd tot stand gebracht moeten zijn. Wanneer de Heere komt, 

zullen zij die heilig zijn, heilig blijven. (zie Openbaring 22: 11). Zij die hun lichaam en geest 
in heiligheid en ere bewaard hebben, zullen dan als kroonstuk, de onsterfelijkheid verkrijgen. 
Maar zij, die onrechtvaardig, onheilig en vuil zijn, zullen voor altijd zo blijven. Niets zal er 
dan voor hen gedaan worden om hun gebreken te verwijderen en hen heilige karakters te 
geven. Geen Zuiveraar zal er dan meer zijn om door Zijn reinigingsproces hun zonden en 

verdorvenheid te verwijderen. Dit moet alles in de tijd dat er nog genade is gedaan worden. 
Nu is het de tijd dat dit werk voor ons tot stand gebracht moet worden. 

 
 Wij omhelzen de Waarheid van God met onze verschillende talenten en wanneer wij 
onder de invloed van die Waarheid komen, zal deze voor ons het werk tot stand brengen, dat 
noodzakelijk is om ons moreel bekwaam te maken voor het Koninkrijk der heerlijkheid en 
voor de omgang met heilige engelen. We bevinden ons nu in Gods werkplaats. Velen van 

ons zijn ruwe stenen uit de steengroeve, maar wanneer we de Waarheid van God aangrijpen, 
zal dat van invloed zijn op ons. Zij verheft ons en verwijdert iedere onvolmaaktheid en 
zonde, van welke aard die ook mag zijn. Op deze wijze zijn wij dan voorbereid om de 
Koning in Zijn schoonheid te zien en uiteindelijk met de reine en heilige engelen in het 
Koninkrijk der heerlijkheid verenigd te worden. Hier moet het werk voor ons volbracht 

worden, hier moet ons lichaam en onze geest voor de onsterfelijkheid bekwaam gemaakt 
worden. – 2 Testimonies p. 355,356;  Schatkamer deel 1 blz. 184-185 
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2 Augustus | Het Wezen Van Een Zedelijk Karakter 
Dag 214 van 365 

 
"Niet roemen buiten de maat in anderen lieden arbeid, maar hebbende hoop, als uw geloof 
zal gewassen zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onze 

regel." 2 Korinthe 10:15 
 

 U moet zich ver van de betoverde grond van satan houden en niet toestaan dat uw 
geest afgeleid wordt van trouw aan God. Door Christus kunt u en behoort u gelukkig te zijn 
en moet u zelfbeheersing leren. Zelfs uw gedachten moeten onderworpen zijn aan de wil van 

God en uw gevoelens onder de beheersing van het verstand en van de godsdienst. Uw 
verbeeldingsvermogen werd u niet gegeven om toe te staan dat ze de vrije loop hebben of 

hun eigen weg gaan, zonder die te beperken of onder tucht te stellen. Wanneer de gedachten 
verkeerd zijn, zijn ook de gevoelens verkeerd en gedachten en gevoelens samen vormen het 

zedelijke karakter... Wanneer u zich door uw verbeelding laat leiden en uw gedachten 
toestaat om achterdocht, twijfel en ontevredenheid te koesteren, behoort u tot de meest 

ongelukkige stervelingen... 
 

 Geliefde zuster F, u heeft een ziekelijke verbeelding en u onteert God door uw 
gevoelens te laten heersen over uw verstand en oordeel. U heeft een vastbesloten wil, die uw 

geest ertoe brengt uw lichaam te beïnvloeden. De bloedsomloop wordt uit het evenwicht 
gebracht en in bepaalde organen vindt een opeenhoping van verkeerde stoffen plaats. U 

offert uw gezondheid op aan uw gevoelens. 
 

 U maakt een fout, die, wanneer ze niet gecorrigeerd wordt, zal eindigen met het 
verwoesten van niet alleen uw eigen geluk. U brengt niet alleen uzelf grote schade toe, maar 
ook aan de andere leden van uw gezin... U heeft uw verbeeldingskracht laten heersen over 

uw verstand... Wanneer u geen macht over uw gevoelens had, zou dit geen zonde zijn. Maar 
het mag niet zo zijn dat u zich aan de vijand overgeeft. Uw wil moet geheiligd en 

onderworpen worden, in plaats van zich tegen de wil van God op te stellen... 
 

 De mens is in een wereld van verdriet, zorg en verbijstering geplaatst. Hij is hier 
geplaatst om getoetst en beproefd te worden, zoals dit bij Adam en Eva het geval was, zodat 

hij een juist karakter kan ontwikkelen en harmonie mag brengen daar waar wanorde en 
verwarring is. Er is voor ons veel te doen wat noodzakelijk is... En er is veel om ons over te 

verheugen. Door Christus worden we in verbinding met God gebracht. Zijn barmhartigheden 
plaatsen ons onder een voortdurende verplichting. Doordat wij ons onwaardig voelen Zijn 

gunsten te ontvangen, moeten wij ook de geringste gunst waarderen. – 5 Testimonies 
p.310,311; Getuigenissen deel 5 blz. 252,253 
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3 Augustus | Het Karakter Een Kwaliteit Van De Ziel 
Dag 215 van 365 

 
"De ramoth en gabisch zal niet gedacht worden kristal komen (naast haar) in aanmerking, en 

het bezit van wijsheid gaat koralen te boven. " Job 28:18 
 

Een karakter, gevormd naar goddelijke gelijkenis is de enige schat die wij uit deze wereld 
kunnen meenemen naar de volgende. Degenen, die in deze wereld in de leer bij Christus zijn, 
zullen elke goddelijke verworvenheid met zich meenemen naar de hemelse woningen. En in 

de hemel zullen wij nog voortdurend vooruitgaan... 
Intellectuele bekwaamheid en talent vormen niet het karakter, want deze kwaliteiten worden 

dikwijls gevonden bij diegenen die het tegengestelde van een goed karakter bezitten. 
Reputatie is ook niet het karakter. Het ware karakter is een kwaliteit van de ziel, dat zich 

openbaart in het gedrag. 
Een goed karakter is een kapitaal van meer waarde dan goud of zilver. Het wordt niet 

beïnvloed door angst of mislukkingen, en op die dag, waarop aardse bezittingen weggevaagd 
worden, zal het rijke beloning brengen. Onkreukbaarheid, vastberadenheid en 

doorzettingsvermogen zijn kwaliteiten die allen ijverig zouden moeten ontwikkelen. Want zij 
bekleden de bezitter met een macht die onweerstaanbaar is - een macht die hen sterk maakt 

om goed te doen, sterk om het kwade te weerstaan, sterk om tegenspoed te dragen. 
Een sterk karakter bestaat uit twee dingen: 1) wilskracht en 2) zelfbeheersing. Vele jonge 

mensen houden een sterke ongecontroleerde hartstocht ten onrechte voor een sterk karakter. 
De waarheid echter is, dat degene die overmeesterd wordt door zijn hartstochten een zwak 

mens is. De ware grootheid en adel van de mens wordt gemeten naar zijn vermogen om zijn 
gevoelens te beheersen en niet naar de kracht van zijn gevoelens die hém beheersen. De 

sterkste man is hij, die, hoewel gevoelig voor beledigingen, toch zijn hartstochten beheerst 
en zijn vijanden vergeeft. 

Als het van evenveel belang werd geacht dat jonge mensen een aangenaam karakter en een 
vriendschappelijke instelling zouden bezitten, als dat zij de mode van de wereld navolgen in 

kleding en gedrag, zouden wij nu honderden op het toneel van het actieve leven zien 
opkomen, om een veredelende invloed op de samenleving uit te oefenen, waar wij er nu 

maar één zien. 3) 
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2 Augustus | Het Wezen Van Een Zedelijk Karakter 
Dag 214 van 365 

 
"Niet roemende buiten de maat in anderer lieden arbeid,  maar hebbende hoop, als uw 

geloof gewassen zal zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar 
onzen regel," 2 Korinthe 10:15 

 
 U moet zich ver van de betoverde grond van satan houden en niet toestaan dat uw 

geest afgeleid wordt van trouw aan God. Door Christus kunt u en behoort u gelukkig te zijn 
en moet u zelfbeheersing leren. Zelfs uw gedachten moeten onderworpen zijn aan de wil van 

God en uw gevoelens onder de beheersing van het verstand en van de godsdienst. Uw 
verbeeldingsvermogen werd u niet gegeven om toe te staan dat ze de vrije loop hebben of 

hun eigen weg gaan, zonder die te beperken of onder tucht te stellen. Wanneer de gedachten 
verkeerd zijn, zijn ook de gevoelens verkeerd en gedachten en gevoelens samen vormen het 

zedelijke karakter... Wanneer u zich door uw verbeelding laat leiden en uw gedachten 
toestaat om achterdocht, twijfel en ontevredenheid te koesteren, behoort u tot de meest 

ongelukkige stervelingen... 
 

 Geliefde zuster F, u heeft een ziekelijke verbeelding en u onteert God door uw 
gevoelens te laten heersen over uw verstand en oordeel. U heeft een vastbesloten wil, die uw 

geest ertoe brengt uw lichaam te beïnvloeden. De bloedsomloop wordt uit het evenwicht 
gebracht en in bepaalde organen vindt een opeenhoping van verkeerde stoffen plaats. U 

offert uw gezondheid op aan uw gevoelens. 
 

 U maakt een fout, die, wanneer ze niet gecorrigeerd wordt, zal eindigen met het 
verwoesten van niet alleen uw eigen geluk. U brengt niet alleen uzelf grote schade toe, maar 
ook aan de andere leden van uw gezin... U heeft uw verbeeldingskracht laten heersen over 

uw verstand... Wanneer u geen macht over uw gevoelens had, zou dit geen zonde zijn. Maar 
het mag niet zo zijn dat u zich aan de vijand overgeeft. Uw wil moet geheiligd en 

onderworpen worden, in plaats van zich tegen de wil van God op te stellen... 
 

 De mens is in een wereld van verdriet, zorg en verbijstering geplaatst. Hij is hier 
geplaatst om getoetst en beproefd te worden, zoals dit bij Adam en Eva het geval was, zodat 

hij een juist karakter kan ontwikkelen en harmonie mag brengen daar waar wanorde en 
verwarring is. Er is voor ons veel te doen wat noodzakelijk is... En er is veel om ons over te 

verheugen. Door Christus worden we in verbinding met God gebracht. Zijn barmhartigheden 
plaatsen ons onder een voortdurende verplichting. Doordat wij ons onwaardig voelen Zijn 

gunsten te ontvangen, moeten wij ook de geringste gunst waarderen. – 5 Testimonies 
p.310,311; Getuigenissen deel 5 blz. 252, 253 
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3 Augustus | Het Karakter Een Kwaliteit Van De Ziel 
Dag 215 van 365 

 
"Koraal noch kristal komen (naast haar) in aanmerking, want de prijs van de wijsheid staat 

boven die van robijnen. " Job 28:18 KJV 
 

 Een karakter, gevormd naar Goddelijke gelijkenis is de enige schat die wij uit deze 
wereld kunnen meenemen naar de volgende. Degenen, die in deze wereld in de leer bij 

Christus zijn, zullen elke Goddelijke verworvenheid met zich meenemen naar de hemelse 
woningen. En in de hemel zullen wij nog voortdurend vooruitgaan... 

 
Intellectuele bekwaamheid en talent vormen niet het karakter, want deze kwaliteiten worden 

dikwijls gevonden bij diegenen die het tegengestelde van een goed karakter bezitten. 
Reputatie is ook niet het karakter. Het ware karakter is een kwaliteit van de ziel, dat zich 

openbaart in het gedrag. 
  

Een goed karakter is een kapitaal van meer waarde dan goud of zilver. Het wordt niet 
beïnvloed door angst of mislukkingen, en op die dag, waarop aardse bezittingen weggevaagd 

worden, zal het rijke beloning brengen. Onkreukbaarheid, vastberadenheid en 
doorzettingsvermogen zijn kwaliteiten die allen ijverig zouden moeten ontwikkelen. Want zij 
bekleden de bezitter met een macht die onweerstaanbaar is - een macht die hen sterk maakt 

om goed te doen, sterk om het kwade te weerstaan, sterk om tegenspoed te dragen. 
 

Een sterk karakter bestaat uit twee dingen: 1) wilskracht en 2) zelfbeheersing. Vele jonge 
mensen houden een sterke ongecontroleerde hartstocht ten onrechte voor een sterk karakter. 
De waarheid echter is, dat degene die overmeesterd wordt door zijn hartstochten een zwak 

mens is. De ware grootheid en adel van de mens wordt gemeten naar zijn vermogen om zijn 
gevoelens te beheersen en niet naar de kracht van zijn gevoelens die hém beheersen. De 

sterkste man is hij, die, hoewel gevoelig voor beledigingen, toch zijn hartstochten beheerst 
en zijn vijanden vergeeft. 

 
Als het van evenveel belang werd geacht dat jonge mensen een aangenaam karakter en een 

vriendschappelijke instelling zouden bezitten, als dat zij de mode van de wereld navolgen in 
kleding en gedrag, zouden wij nu honderden op het toneel van het actieve leven zien 

opkomen, om een veredelende invloed op de samenleving uit te oefenen, waar wij er nu 
maar één zien. – Child Guidance p. 161,162 
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4 Augustus | Christus Onze Helper En Verlosser 
Dag 216 van 365 

 
"Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn 

geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld 
worden." Romeinen 5:19 

 
 Omdat de gevallen mens met zijn menselijke kracht satan niet kon overwinnen, 

kwam Christus van de hemel om hem met Zijn verenigde menselijke en Goddelijke kracht te 
helpen.  

 
Christus wist dat Adam in Eden met zijn grotere voordelen de verzoekingen van satan had 
kunnen weerstaan en hem had kunnen overwinnen. Hij wist eveneens dat het voor de mens 

buiten Eden, die sinds de val gescheiden van het Licht en de liefde van God was, niet 
mogelijk was om de verzoekingen van satan uit eigen kracht te weerstaan. Om nu hoop voor 
de mensen te brengen en hem van de volledig ondergang te redden, vernederde Hij Zichzelf 
om de natuur van de mens aan te nemen, zodat Hij Zijn Goddelijke kracht met de menselijke 

verenigde, zodat Hij de mens bereiken kan daar waar hij is. Hij verkreeg voor de gevallen 
zonen en dochters van Adam die kracht, die onmogelijk door hen zelf verkregen kon worden, 

zodat zij in Zijn Naam de verzoekingen van satan konden overwinnen... 
 

 Adam en Eva werden in Eden onder zeer gunstige omstandigheden geplaatst... Zij 
waren vrij van de veroordeling van de zonde... De Schepper van hun bestaan was hun 
Onderwijzer, maar zij vielen onder de macht en verzoekingen van de listige vijand. 

Vierduizend jaar was satan aan het werk geweest tegen het bestuur van God en hij had kracht 
en ervaring verkregen door vastbesloten oefening. De gevallen mens had niet de voordelen 

van Adam in Eden. Hij was al vierduizend jaar van God gescheiden. De wijsheid en de 
macht om de verzoekingen van satan te weerstaan waren steeds minder geworden, totdat 
satan triomfantelijk over de aarde scheen te regeren. Lust en hartstocht, de liefde tot de 

wereld en aanmatigende zonden waren de boosheden, waar iedere soort van verdorvenheid 
uit voort kwam. – 1 Selected Messages p.279,280 

 
 Ons leven kan een doolhof lijken, maar als wij ons toevertrouwen aan de wijze 
Meester, zal Hij ons een leven en karakter geven dat tot Zijn heerlijkheid zal zijn. Dit 

karakter dat de heerlijkheid, het karakter van Christus openbaart, zal hun deel zijn in Gods 
paradijs. – The Desire of Ages p. 331; Jezus, De Wens der Eeuwen blz. 270 

 
 Iedereen die door geloof Gods geboden gehoorzaamt, zal de toestand van 

zondeloosheid bereiken, waarin Adam vóór zijn overtreding leefde. – Signs of the Times, 23 
juli 12902 
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5 Augustus | Een Hoge Geestelijke Staat Is Bereikbaar 
Dag 217 van 365 

 
"Hem nu, Die machtig is u voor struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn 

heerlijkheid in vreugde." Judas 24 
 

Christus was gehoorzaam aan iedere eis van de wet... 
 

 Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk 
gemaakt om Gods geboden te gehoorzamen. Wanneer wij ons aan Christus onderwerpen, 
wordt het hart verenigd met Zijn hart, onze wil met Zijn wil en onze gezindheid met Zijn 

gezindheid. Onze gedachten worden onder Zijn heerschappij gebracht. Wij leven Zijn leven. 
Dit is de betekenis van bekleed te worden met het kleed van Zijn gerechtigheid. En als de 

Heere dan naar ons kijkt, ziet Hij niet de bedekking van vijgenbladeren, of onze naaktheid en 
misvorming van de zonde, maar Hij ziet Zijn eigen kleed van gerechtigheid, dat volmaakte 

gehoorzaamheid is aan de wet van Jehova. – The Faith I Live by p. 113; Het Geloof 
waardoor ik leef blz. 113 

 
Door het Verlossingsplan heeft God in een middel voorzien om iedere zondige neiging te 

onderwerpen en iedere verzoeking, hoe sterk ook, te weerstaan. – 1 Selected Messages p. 82 
 

 Zelfs de felste verzoeking is geen verontschuldiging voor de zonde. Hoe groot de 
druk ook kan zijn op de ziel, overtreding is onze eigen daad. Er bestaat geen enkele hemelse 

of aardse macht om iemand tot zonde te dwingen. De wil moet erin toestemmen, het hart 
moet zich eraan overgeven, anders kan hartstocht het verstand niet overwinnen of kan 
ongerechtigheid niet over gerechtigheid triomferen. – Signs of the Times 15 april 1913 

 
 Als u onder het met bloed bevlekte vaandel van Vorst Immanuël staat, en getrouw 
Zijn dienst volbrengt, hoeft u nooit aan verzoeking toe te geven, want Eén staat er aan uw 

zijde, Die in staat is u voor struikelen te behoeden. – Our High Calling p.19 
 

Wij hoeven geen enkele zondige neiging te behouden... (zie Efeze 2:1-6)... 
 

 Wanneer wij deelhebben aan de Goddelijke natuur, worden geërfde en aangeleerde 
neigingen tot het kwaad uit het karakter weggesneden en wij worden tot een levende kracht 

ten goede gemaakt. Door steeds van de Goddelijke Leraar te leren en dagelijks deel te 
hebben aan Zijn natuur, werken wij samen met God in het overwinnen van satans 

verzoekingen. God werkt en de mens werkt, opdat de mens één kan zijn met Christus zoals 
Christus één is met God. Dan zullen wij samen met Christus in de hemelse gewesten zijn. De 

geest heeft vrede en zekerheid in Jezus. – 7 Bible Commentary p. 943; ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 615 
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6 Augustus | De Hoogte Van Christelijke Volmaaktheid Bereiken 
Dag 218 van 365 

 
"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of 

denken, naar de kracht die in ons werkt." Efeze 3:20 
 

 Wanneer u God tot uw kracht maakt, kunt u onder de meest ontmoedigende 
omstandigheden een hoogte en breedte van christelijke volmaaktheid verkrijgen, die u 

nauwelijks denkt te kunnen bereiken. Uw gedachten kunnen op een hoger niveau worden 
gebracht, u kunt nobele begeerten en een helder begrip van de Waarheid ontvangen. U zult 

krachtdadig handelen wat u boven alle lage motieven zal verheffen. 
 

 Zowel gedachten als daden zijn noodzakelijk als u volmaaktheid van karakter wilt 
bereiken. Als u in aanraking met de wereld gebracht wordt, moet u uitkijken dat u niet de eer 
van mensen zoekt en naar hun zienswijze leeft... Ontwikkel de genadegave van nederigheid 

en klem u hulpeloos vast aan Christus... Temidden van verwarring en verzoeking in de 
wereld kunt u met een volmaakte liefelijkheid de onafhankelijkheid van de ziel bewaren. 

 
 Wanneer u in dagelijkse gemeenschap met God leeft, zult u Zijn waardering voor de 
mensen leren toepassen, en de verplichtingen die op u rusten om de lijdende mensheid tot 
zegen te zijn, zullen een gewillige weerklank vinden. U behoort niet uzelf toe. Uw Heere 

heeft heilige aanspraken op uw grootste genegenheden en de allerhoogste diensten van uw 
leven. Hij heeft het recht uw lichaam en uw geest tot het uiterste te gebruiken voor Zijn eigen 

eer en heerlijkheid. Wat voor kruis u ook mag worden opgelegd om te dragen... draag het 
zonder morren... 

 
 Velen zijn zonder God en zonder hoop in deze wereld. Ze zijn schuldig, verdorven en 
ontaard, verslaafd door satans bedriegerijen. Toch zijn dit juist diegenen voor wie Christus 

uit de hemel kwam om hen te verlossen. Zij leven op de rand van de ondergang en zij zouden 
het onderwerp van ons diepste medelijden, onze grootste sympathie moeten zijn voor wie we 

onvermoeide pogingen zouden moeten doen, want zij bevinden zich op de rand van de 
afgrond. Zij lijden aan onbevredigde verlangens, hartstochten die hen van streek maken en 
de veroordeling van hun eigen geweten. Ze zijn ellendig in iedere betekenis van het woord, 

want zij verliezen hun grip op dit leven en hebben geen zicht op het leven dat te komen staat. 
 

 U heeft een belangrijk arbeidsveld en u zou actief en waakzaam moeten zijn, door 
blijmoedig en met onverdeelde gehoorzaamheid aan de oproepen van de Meester gehoor te 

geven. – 4 Testimonies p. 567,568 
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7 Augustus | Volmaaktheid In De Menselijke Sfeer 
Dag 219 van 365 

 
"Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is." 

Matthéüs 5:48 
 

Onze Zaligmaker begreep alles van de menselijke natuur, en zegt tot elke mens: "Weest dan 
gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is." Zoals God volmaakt 

is in Zijn domein, zo moet ook de mens volmaakt zijn in zijn domein. Zij die Christus 
aannemen, bevinden zich onder diegenen, tot wie de volgende hoopvolle woorden gesproken 

worden: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen 
Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven." (Johannes 1:12). Deze woorden 

verklaren ons, dat we met niets minder tevreden moeten zijn dan met het beste karakter, een 
karakter dat naar Gods karakter gevormd is. Wanneer men zo'n karakter bezit, zal het leven 

en het geloof, de zuiverheid van godsdienst een leerzaam voorbeeld voor anderen zijn. – 
Medical Ministry p. 112,113 

 
 Zij die verwachten dat er als bij toverslag een verandering in hun karakter 

aangebracht zal worden, zonder een vastberaden poging van hun kant, zullen teleurgesteld 
worden. We hoeven niet bang te zijn zolang we op Jezus zien. We hoeven geen twijfel te 

hebben wanneer wij blijven geloven dat Hij in staat is iedereen te redden, die tot Hem komt, 
zelfs diegenen die in uiterste nood zijn. Waar we wel voortdurend voor moeten vrezen is dat 

onze oude natuur opnieuw de heerschappij verkrijgt, dat de vijand een list zal verzinnen, 
waardoor we opnieuw zijn gevangenen zullen worden. We moeten onze eigen zaligheid met 
vrezen en beven bewerken, want God is het, Die om Zijn welbehagen, zowel het willen als 
het werken in u werkt. (Zie Filippenzen 2:13). Met onze beperkte vermogens moeten we 

even heilig in ons domein zijn als God is in Zijn domein. We moeten tot het uiterste toe de 
Waarheid, de liefde en uitmuntendheid van het Goddelijke karakter openbaren. Zoals het 

zegel een afdruk in de was achterlaat, moet de ziel de afdruk van de Geest van God krijgen 
en het beeld van Christus tonen. 

 
 We moeten dagelijks in geestelijke lieflijkheid groeien. We zullen dikwijls falen in 
ons pogen om aan het Goddelijk Voorbeeld gelijk te worden. We zullen dikwijls moeten 

knielen om aan de voeten van Jezus te wenen vanwege onze tekortkomingen en fouten. Maar 
we moeten niet ontmoedigd worden. Integendeel, we moeten nog vuriger bidden, een nog 

groter geloof tonen en nog vastbeslotener opnieuw proberen het beeld van God gelijkvormig 
te worden. Als we onze eigen kracht wantrouwen, zullen we op de kracht van onze Verlosser 
vertrouwen en Hem de eer geven, Hij, Die ons heil en onze God is. – 1 Selected Messages p. 

336,337 
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8 Augustus | Eerbaar In Motieven En Handelingen 
Dag 220 van 365 

 
"Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook 

God in Christus ulieden vergeven heeft." Efeze 4:32 
 

 Beginsel, rechtvaardigheid en eerlijkheid moeten altijd gekoesterd worden. 
Eerlijkheid zal niet blijvend zijn, waar tactiek de overhand neemt. Zij zullen nooit 

overeenstemmen; het ene is van Baäl, het andere van God. De Meester verlangt van Zijn 
dienstknechten, dat zij handelen vanuit eerbare motieven... Zij die voor eerlijkheid kiezen, 

zullen dit in al hun daden tot uiting brengen.  
 

Voor een grote klasse zijn deze mensen niet welgevallig, maar bij God zijn zij aangenaam. 
Satan probeert zich overal in te dringen. Hij wil echte vrienden van elkaar scheiden. Er zijn 
mensen die altijd roddelen, onwaarheid spreken en het zaad van onenigheid en strijd zaaien. 
De hemel beziet deze mensen als satans meest doeltreffende dienstknechten. Maar de mens 

die schade toegebracht wordt, is in een veel minder gevaarlijke positie dan wanneer hij 
gevleid en geprezen wordt voor een paar van zijn pogingen die succesvol lijken te zijn. De 

lofuitingen van zogenaamde vrienden is gevaarlijker dan berisping. 
 

Ieder mens die zichzelf roemt, ontneemt de luister aan zijn beste pogingen. Een werkelijk 
edel karakter zal niet gebukt gaan onder een gebelgd raken over valse beschuldigingen van 
vijanden. Ieder woord dat gesproken wordt, blijft onschadelijk, want het versterkt datgene 
wat niet omvergeworpen kan worden. De Heere wil dat Zijn volk nauw met Hem, de God 

van geduld en liefde, verbonden is. Allen moeten in hun leven de liefde van Christus 
openbaren. Laat niemand het wagen om de goede naam of positie van een ander te kleineren, 

want dit is eigenliefde... 
 

 Spreek nooit kleinerend over enig mens, want hij kan in Gods oog groot zijn, terwijl 
degene die zichzelf groot acht, door God licht bevonden wordt vanwege de slechtheid van 

het hart. Onze enige veiligheid is om aan de voet van het kruis te knielen, klein in onze eigen 
ogen te zijn en op God te vertrouwen, want Hij alleen heeft macht om ons groot te maken... 

 
 Het oordeel en de bekwaamheid van allen is nu nodig. Het werk van ieder mens is 

van voldoende belang, om het met zorg en getrouwheid te volbrengen. Eén man kan niet het 
werk van allen doen. Ieder persoonlijk heeft zijn plaats en zijn speciale werk en ieder voor 
zich moet beseffen dat de manier waarop zijn werk gedaan wordt, de toets van het oordeel 

moet doorstaan. – 4 Testimonies p. 607,608 
 
 



                                                                                    
 
Augustus: Maranatha; Heiliging, de Verzegeling en het Heiligdom 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           11   

9 Augustus | Het Overwinnen Van Slechte Gewoonten 
Dag 221 van 365 

 
"Bewaar uzelven rein." 1 Timotheüs 5:22 

 
Een belangrijk deel van de opvoeding is te weten wat reinheid van geest, ziel en lichaam is. 
Wanneer het karakter niet rein is, wanneer de zonde een deel van het karakter geworden is, 
heeft dit een betoverende macht die gelijk staat aan het bedwelmende glas alcohol. Door de 

praktijken die de hele mens bevlekken, wordt de macht van de zelfbeheersing en het verstand 
teniet gedaan. Wanneer deze zondige praktijken voortgezet worden, worden de hersenen 

verzwakt en ziek en verliezen zij hun balans. Zij zijn een vloek voor zichzelf en voor allen 
met wie zij in aanraking komen... 

 
Slechte gewoonten worden gemakkelijker gevormd dan goede gewoonten. Bovendien is het 

moeilijker slechte gewoonten op te geven. Het van nature verdorven hart verklaart dit 
welbekende feit, namelijk dat er veel minder werk voor nodig is om de jeugd te 

demoraliseren en hun voorstelling van een zedelijk en godsdienstig karakter te verderven, 
dan in hun karakter de blijvende, reine en onverdorven gewoonten van gerechtigheid en 

Waarheid in te prenten.    
 

Gemakzucht, verlangen naar vermaak, vijandschap, trots, zelfvoldaanheid, nijd en jaloezie 
groeien spontaan op, zonder voorbeeld of onderwijs. In onze huidige gevallen toestand 

hoeven we onze geest en het karakter alleen maar over te geven aan de natuurlijke neigingen. 
Wanneer we een stukje grond in de natuur aan zichzelf overlaten, zult u zien hoe het met 

doornen en distels bedekt zal worden. Maar wanneer u wilt dat het kostbaar graan of fraaie 
bloemen zal opbrengen, is er zorg en voortdurend werk nodig. 

 
Nu laten wij u zien dat het noodzakelijk is om voortdurend het kwaad te weerstaan. De 

gehele hemel stelt belang in mannen en vrouwen, die voor God zóveel waarde hebben, dat 
Hij Zijn geliefde Zoon gegeven heeft om hen te verlossen. Geen ander schepsel dat God 

gemaakt heeft, is tot zo'n verbetering, loutering en veredeling in staat als de mens. Wanneer 
de mensen door hun eigen lage hartstochten afgestompt raken en in het kwaad verzonken 

zijn, moet dat voor God een afschuwelijk schouwspel zijn om daarop neer te zien! De mens 
kan zich niet voorstellen wat hij kan zijn en wat hij kan worden. Door de genade van 

Christus is hij in staat voortdurend vorderingen te maken. Laat het licht van de Waarheid in 
zijn geest stralen en de liefde van God zal zich in zijn hart verspreiden. Dan kan hij door de 
genade (die Christus hem kan geven omdat Hij voor hem gestorven is) een man van kracht 

zijn, hoewel hij een kind van deze aarde, en toch een erfgenaam van de onsterfelijkheid is. – 
In Heavenly Places p. 195 
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10 Augustus | Heiliging Van De Gehele Mens 
Dag 222 van 365 

 
"En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwe mens 

aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid." Efeze 4:23-24 
 

 De Waarheid moet de hele mens heiligen: zijn geest, zijn gedachten, zijn hart en zijn 
kracht. Zijn levenskrachten mogen niet verbruikt worden aan zinnelijke praktijken. Deze 
moeten overwonnen worden, anders zullen ze hem overwinnen... De gedachten moeten 

gezuiverd worden. Wat zouden mannen en vrouwen niet geweest kunnen zijn als ze hadden 
beseft dat de behandeling van het lichaam alles te maken heeft met de kracht en zuiverheid 

van gedachten en hart. 
 

 De ware christen doet een ervaring op die heiligheid voortbrengt. Zijn geweten is vrij 
van elke smet van schuld, zijn ziel heeft geen spoor van verdorvenheid. De geestelijkheid 
van Gods wet met haar beperkende beginselen wordt zijn leven binnengebracht. Het licht 
van de Waarheid verlicht zijn verstand. Een gloed van volmaakte liefde voor de Verlosser 

verdrijft de verpestende atmosfeer die zich tussen zijn ziel en God bevond. De wil van God 
is zijn wil geworden - gezuiverd, verheven, verfijnd en geheiligd. Zijn gelaat openbaart het 
licht van de hemel. Zijn lichaam is een geschikte tempel voor de Heilige Geest. Heiligheid 
tooit zijn karakter. God kan met hem omgaan, want ziel en lichaam zijn in harmonie met 

God... 
 

 God wil dat wij beseffen dat Hij recht heeft op verstand, ziel, lichaam en geest - op 
alles wat wij bezitten. Wij behoren Hem namelijk toe door schepping en verlossing. Als onze 
Schepper maakt Hij aanspraak op onze volledige dienst. Als onze Verlosser is Zijn vordering 
rechtmatig maar ook zo liefdevol, dat het zijn weerga niet kent. Deze aanspraak zouden we 
ieder moment van ons bestaan moeten beseffen... Ons lichaam, onze ziel en ons leven is van 

Hem, niet alleen omdat Hij ze ons als een vrije gave gegeven heeft, maar omdat Hij ons 
constant voorziet van Zijn weldaden en ons kracht geeft om onze vermogens te kunnen 
gebruiken... Hij zegt: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 

gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven."  (Johannes 1:12) ... 
 

 Zij die zonen van God zijn, zullen Christus in hun karakter openbaren. Hun daden 
zullen aangenaam zijn vanwege de oneindige tederheid, het medeleven, de liefde en reinheid 

van Gods Zoon. Hoe meer we ons verstand en hart overgeven aan de Heilige Geest, des te 
rijker zal de geur van onze gaven voor Hem zijn. – 7 Bible Commentary p. 909; ZDA 

Bijbelcommentaar blz. 558-559 
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11 Augustus | In Overeenstemming Met Zijn Wet 
Dag 223 van 365 

 
"Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden, ja, ik zal onderhouden met ganser harte." 

Psalm 119:34 
 

Bij de wedergeboorte wordt het hart in overeenstemming met God gebracht, aangezien het in 
overeenstemming met Zijn wet wordt gebracht. Wanneer deze machtige verandering in de 
zondaar plaatsgevonden heeft, is hij van de dood naar het leven, van zonde naar heiligheid, 

van overtreding en opstand naar gehoorzaamheid en trouw overgegaan... 
  

 Verkeerde theorieën over heiligmaking... komen voort uit een veronachtzaming of 
verwerping van de Goddelijke wet. Deze theorieën nemen een vooraanstaande plaats in bij 

de godsdienstige bewegingen van onze tijd. Deze theorieën zijn in leer zowel onjuist als 
gevaarlijk in de praktische gevolgen, en het feit dat ze zo algemeen in de smaak vallen, 

maakt het dubbel noodzakelijk dat we een helder begrip hebben van wat de Schriften ons 
over dit punt leren. 

 
Ware heiliging is een Bijbelse leerstelling. De apostel Paulus zegt in zijn brief aan de 

Thessalonicenzen: "Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking", en hij bidt "En de God des 
vredes Zelf  heilige u geheel en al." (1 Thessalonicenzen 4:3; 5:23). De Bijbel leert duidelijk 

wat heiliging is en hoe die verkregen kan worden. De Heiland bad voor Zijn discipelen: 
"Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid." (Johannes 17:17). Paulus leert 

duidelijk, dat gelovigen "geheiligd door den Heiligen Geest" moeten zijn. (Romeinen 15:16). 
Wat is het werk van de Heilige Geest? Jezus vertelde Zijn discipelen: "Maar wanneer Die 

zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden." 
(Johannes 16:13). En de psalmist zegt: "Uw wet is de waarheid." (Psalm 119:142). Door het 

Woord en de Geest van God worden de grote beginselen van gerechtigheid aan de mens 
openbaar gemaakt. Deze beginselen zijn omvat in Zijn wet. En omdat de wet van God 
"heilig, rechtvaardig en goed" is (Romeinen 7:12), (een weergave van de Goddelijke 

volmaaktheid), volgt daaruit dat een karakter dat gevormd is door gehoorzaamheid aan de 
wet, heilig zal zijn. Christus is een volmaakt Voorbeeld van zo'n karakter. Hij zegt: 
"Gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb" en "Ik doe altijd wat Hem 

behaaglijk is." (Johannes 15:10; 8:29). De volgelingen van Christus moeten aan Hem gelijk 
worden om door de genade van God karakters te vormen, die in overeenstemming met de 

beginselen van Zijn heilige wet zijn. Dit is Bijbelse heiliging. 
 

Dit werk kan alleen door geloof in Christus, door de kracht van de inwonende Geest van 
God, tot stand gebracht worden. – Revival and Beyond p. 13,14 
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12 Augustus | Valse Heiligmaking 
Dag 224 van 365 

 
"Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is 

de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods 
volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn." 1 Johannes 2:4-5 

 
De heiliging die nu in de godsdienstige wereld op de voorgrond treedt, brengt een geest van 

zelfverheffing en veronachtzaming van Gods wet met zich mee, die vreemd is aan de 
godsdienst van de Bijbel. Haar voorstanders leren dat heiliging het werk van een ogenblik is, 

waardoor zij door het geloof alleen de volmaakte heiligheid bereiken. "Geloof alleen", zo 
zeggen zij, "en de zegen is in uw bezit." Er wordt geen verdere poging van de zijde van de 

ontvanger nodig geacht.  
 

 Tegelijkertijd verwerpen zij het gezag van Gods wet door te beweren dat zij van de 
verplichting om Gods geboden te houden, zijn vrijgesteld. Maar is het voor de mens 

mogelijk om heilig en in overeenstemming met Gods wil en karakter te zijn, zonder naar de 
beginselen te leven, die een uitdrukking van Zijn natuur en Zijn wil zijn...? 

 
 Het verlangen naar een gemakkelijke godsdienst, die geen strijd, geen 

zelfverloochening, geen afscheiding van de dwaasheden van deze wereld vereist, heeft de 
leer van 'geloof alleen' tot een populaire leerstelling gemaakt. Maar wat zegt het Woord van 

God? Jacobus zegt: "Wat nuttigheid is het, mijne broeders, indien iemand zegt dat hij het 
geloof heeft, en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?... Maar wilt gij 
weten, O ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?" (Jacobus 2:14, 20). ... 

 
 Gods Woord getuigt tegen deze misleidende leer van geloof zonder werken. Als het 

geloof aanspraak maakt op de gunst van de hemel, zonder zich aan de voorwaarden te 
onderwerpen, waarop genade gegeven wordt, is dit aanmatiging. Want echt geloof heeft haar 

grondslag in de beloften en voorschriften van de Bijbel. 
 

 Laat niemand zichzelf bedriegen door te geloven dat men heilig kan worden, terwijl 
men moedwillig één van Gods eisen overtreedt. Het begaan van een bekende zonde brengt 

de getuigende stem van de Geest tot zwijgen en scheidt de ziel van God... "Die daar zegt: Ik 
ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 

Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; 
hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn."  (1 Johannes 2:4-5). – Revival and Beyond p. 15-17 
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13 Augustus | Indrukken, Gevoelens En Medicijnen 
Dag 225 van 365 

 
"Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden." Psalm 119:104 

 
 Er zijn veel mensen met een rusteloze geest, die zich niet aan tucht, discipline en orde 

willen onderwerpen. Ze denken dat hun vrijheden beknot zouden worden, wanneer ze hun 
eigen oordeel opzij zouden zetten en zich aan het oordeel van diegenen die ervaring 

opgedaan hebben, onderwerpen. Het werk van God zal niet vooruitgaan als er niet een 
gezindheid bestaat om zich aan orde te onderwerpen en wanneer de roekeloze, chaotische 

geest van fanatisme niet uit hun vergaderingen weggedaan wordt. 
 

 Indrukken en gevoelens zijn géén betrouwbare bewijzen dat iemand door de Heere 
geleid wordt. Satan zal onverwachts gevoelens en indrukken geven. Dit zijn géén veilige 

gidsen. Allen moeten zich grondig met de bewijzen van ons geloof vertrouwd maken en een 
eerste vereiste is dat bestudeerd wordt hoe zij hun belijdenis kunnen sieren en hoe zij 

vruchten tot Gods eer kunnen dragen... 
 

 Enige tijd geleden dacht een patiënt in het sanatorium in Battle Creek, dat hij nieuw 
licht gekregen had. Hij was erg ziek en zou spoedig sterven... Diegenen aan wie hij zijn 

inzichten vertelde, luisterden aandachtig en sommigen dachten dat hij geïnspireerd was... 
Voor velen scheen zijn redenering zonder enige fout. Zij vertelden over zijn machtige 

vermaningen in zijn ziekenkamer. De meest wonderbaarlijke gezichten kreeg hij, maar wat 
was de bron van zijn inspiratie? Het was de morfine die hem gegeven was om zijn pijn te 

verlichten. – Revival and Beyond p. 52-54 
 

 Het gif, dat zich in veel zogenaamde geneesmiddelen bevindt, veroorzaakt 
gewoonten en behoeften die zowel geest als lichaam naar de ondergang voeren. 

Veelgebruikte middelen, zoals de zogenaamde patentmiddelen en soms ook medicijnen die 
de arts voorschrijft, spelen een rol bij het ontstaan van de alcohol-, opium-, of 

morfineverslaving, die zo'n vreselijke vloek voor de maatschappij betekenen. –  The 
Ministry of Healing p. 126; De Weg tot Gezondheid blz. 59 

 
 Wanneer de zegen, die mensen ontvangen hebben die beweren geheiligd te zijn, hen 
ertoe leidt om op de een of andere bijzondere emotie te vertrouwen en zij verklaren dat het 
niet nodig is om de Schriften te onderzoeken om Gods geopenbaarde wil te leren kennen, 
dan is de veronderstelde zegen slechts een vervalsing. Want dit leidt de bezitters ertoe om 
waarde aan hun ongeheiligde emoties en hersenschimmen te hechten en hun oren voor de 

stem van God in Zijn Woord te sluiten. – Revival and Beyond p. 55 
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14 Augustus | Drums, Dans En Lawaai 
Dag 226 van 365 

 
"Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden." 1 Korinthe 14:40 

 
 De dingen die u beschreven hebt... zullen vlak voor het afsluiten van de genadetijd 
plaatsvinden, zo toonde mij de Heere. Alles wat ongehoord is zal vertoond worden. Er zal 
geschreeuw zijn met drums, muziek en dans. De zintuigen van redelijk denkende mensen 
zullen zo misleid worden, dat men daar niet op kan vertrouwen om juiste beslissingen te 

nemen. En dit wordt dan de invloed van de Heilige Geest genoemd. 
 

 De Heilige Geest openbaart zich nooit op zo'n wijze, in zo'n krankzinnig lawaai. Dit 
is een uitvinding van de satan om zijn ingenieuze methoden te bedekken om op deze wijze 
de reine, oprechte, verheffende, veredelende en heiligende Waarheid voor deze tijd van zijn 
kracht te ontdoen... Zo'n krankzinnig lawaai verdooft de zintuigen en verderft wat een zegen 
had kunnen zijn, wanneer het op de juiste wijze geleid zou worden. Hoe kunnen de krachten 

van satanische werktuigen samen met het oorverdovend lawaai, alsof het carnaval is, de 
werking van de Heilige Geest genoemd worden?... Zij die aan de zogenaamde opwekking 

deelnemen, ontvangen indrukken, die hen op drift brengen. Zij kunnen niet meer navertellen 
wat zij vroeger over Bijbelse beginselen wisten. 

 
 Dit soort van aanbidding mag op geen enkele wijze aangemoedigd worden. Een 
soortgelijke invloed werd merkbaar na het verstrijken van de tijd in 1844. Toen werden 

dezelfde soort voorstellingen gegeven. De mensen raakten opgewonden en werden door een 
macht in beweging gezet, waarvan men dacht dat het de macht van God was... 

 
 Mannen en vrouwen, van wie verondersteld werd dat ze door de Heilige Geest geleid 
werden, hielden vergadering, terwijl ze ongekleed waren. Ze spraken over 'heilig vlees' en ze 

zeiden dat ze boven de macht van verzoeking stonden. Zij zongen en schreeuwden en 
brachten op allerlei manieren lawaaiige demonstraties... Satan leidde dit werk en 

zinnelijkheid was het resultaat. De zaak van God werd onteerd. Waarheid, heilige Waarheid, 
werd door menselijke werktuigen door het aardse slijk gehaald... 

 
 Ik bracht mijn getuigenis, verklarend dat deze fanatieke bewegingen, dat gekmakende 

lawaai, door de geest van satan geïnspireerd waren. Dat hij wonderen zou bewerken om de 
uitverkorenen te misleiden, als het mogelijk was. 

  
 We moeten goed beseffen dat het belangrijk is om een nauwe verbinding met 

Christus te hebben, zodat we niet door satans listen bedrogen zullen worden. De Heere wil 
dat er in Zijn dienst orde en discipline bestaat, geen opwinding en verwarring. – Revival and 

Beyond p. 50-52 
 
 



                                                                                    
 
Augustus: Maranatha; Heiliging, de Verzegeling en het Heiligdom 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           17   

15 Augustus | Geen Plaats Voor Zelfverheffing 
Dag 227 van 365 

 
"Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon 
in het midden van een volk, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben de Koning, den 

HEERE der heirscharen gezien." Jesaja 6:5 
 

 Zij die de heiligmaking van de Bijbel hebben ervaren zullen een geest van 
nederigheid openbaren. Zoals Mozes hebben zij een glimp gezien van Zijn ontzagwekkende 

heiligheid en zij zien hun eigen onwaardigheid in tegenstelling met de reinheid en de 
verheven volmaaktheid van de Oneindige. 

 
 De profeet Daniël was een voorbeeld van ware heiligmaking. Zijn lange leven was 
met een edele dienst voor zijn Meester gevuld. Hij was een door de hemel "zeer gewenste 

man" (Daniël 10:11). In plaats van er aanspraak op te maken rein en heilig te zijn, 
vereenzelvigde deze geëerde profeet zichzelf met het werkelijke zondige Israël, toen hij voor 

God ten behoeve van zijn volk pleitte: "want wij werpen onze smekingen voor Uw 
aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn 

... wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest ... Als ik nog sprak en bad en beleed 
mijn zonde en de zonde mijns volk van Israël." (Daniël 9:18, 15, 20) ... 

 
 Toen Job de stem van de Heere uit een storm hoorde, riep hij uit: "Daarom verfoei ik 
mij, en heb berouw in boete in stof en as." (Job 42:6). Het was toen Jesaja de heerlijkheid des 

Heeren zag en hoorde hoe de cherubim riepen "Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heirscharen", dat hij uitriep: "Wee mij, want ik verga". (Jesaja 6:3, 5). Paulus spreekt over 

zichzelf als "de allerminste van alle de heiligen", nadat hij tot in de derde hemel weggevoerd 
was en onuitsprekelijke woorden gehoord had, die het een mens niet geoorloofd is uit te 

spreken. (Zie 2 Korinthe 12:2-4; Efeze 3:8). Het was de geliefde Johannes die tegen Jezus' 
borst leunde, toen hij Zijn heerlijkheid zag en "als dood" neerviel voor de voeten van de 

engel. (Openbaring 1:17). 
 

 Er kan geen zelfverheffing zijn of hoogmoedige bewering van vrij te zijn van de 
zonde van hen die in de schaduw van het kruis van Golgotha wandelen. Zij weten dat hun 
zonde de zielsangst veroorzaakte, die het hart van de Zoon van God brak en deze gedachte 

leidde hen tot zelfvernedering. Zij die het dichtst bij Jezus leven, zien het duidelijkst de 
broosheid en zondigheid van het mensdom in en hun enige hoop is in de verdienste van een 

gekruisigde en opgestane Heiland. – Revival and Beyond p. 14,15 
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16 Augustus | Dag Aan Dag Gered Worden 
Dag 228 van 365 

 
"Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle." 1 Korinthe 10:12 

 
 De val van Petrus was niet plotseling, maar geleidelijk. Zelfvertrouwen leidde ertoe 
dat hij geloofde dat hij gered was, en de ene stap na de andere werd gedaan op dit pad dat 
neerwaarts ging, tot hij zijn Meester kon verloochenen. Nooit kunnen we veilig op onszelf 
vertrouwen of hier op aarde denken dat we voor iedere verzoeking beveiligd zijn. Degenen, 
die de Zaligmaker aannemen - hoe oprecht hun bekering ook mag zijn - mag nooit geleerd 
worden op hun gevoelens af te gaan of te zeggen dat zij gered zijn. Dit is een misleiding. 
Iedereen moet onderwezen worden om hoop en geloof te koesteren. Maar zelfs als we ons 
aan Christus overgeven en weten dat Hij ons aanneemt, zijn we niet buiten het bereik van 

verzoeking... Alleen hij die de beproeving doorstaat, zal de kroon des levens ontvangen. (Zie 
Jacobus 1:12) 

 
 Degenen die Christus aannemen en in hun eerste vertrouwen zeggen "ik ben gered", 
zijn in gevaar op zichzelf te vertrouwen... We worden vermaand met woorden: "Zo dan, die 

meent te staan, zie toe, dat hij niet valle." (1 Korinthe 10:12). Onze enige veiligheid is 
onszelf voortdurend te wantrouwen en ons in afhankelijkheid van Christus te stellen. 

 
 Er zijn velen die Christus belijden, maar die nooit volwassen christenen worden. Ze 
geven toe dat de mens gevallen is, dat zijn vermogens verzwakt en onbekwaam zijn voor 

zedelijke vooruitgang. Ze zeggen dan dat Christus alle lasten, al het lijden en alle 
zelfverloochening, gedragen heeft, en ze zijn gewillig om het Hem te laten dragen. Ze 

zeggen dat er voor hen niets anders overblijft dan alleen te geloven. Maar Jezus zegt: "Zo 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge 

Mij." (Mattheüs16:24)... 
 

 We moeten nooit zelfvoldaan rusten en dan ophouden om vooruit te komen, door te 
zeggen: "Ik ben gered." Wanneer men dit denkbeeld aanneemt, verzwakt de drijfveer om 

waakzaam te zijn, te bidden en ijverig te proberen verder te gaan om hogere doelen te 
bereiken. Geen geheiligde tong zal deze woorden kunnen spreken, voordat Christus zal 

komen en wij door de poorten de stad van God binnengaan. Dan kunnen wij met uiterste 
gepastheid de eer aan God en het Lam geven voor onze eeuwige redding. – Revival and 

Beyond p. 42,43 
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17 Augustus | De Betekenis Van Bekering 
Dag 229 van 365 

 
"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

zie, het is alles nieuwe geworden." 2 Korinthe 5:17 
 

 De oude natuur die naar het vlees geboren is, kan het Koninkrijk van God niet 
beërven. De oude wegen, de erfelijke neigingen en vroegere gewoonten moeten worden 

opgegeven, want genade wordt niet geërfd. De wedergeboorte bestaat uit het bezitten van 
nieuwe drijfveren, nieuwe neigingen en een nieuwe smaak. Zij, die door de Heilige Geest tot 
een nieuw leven zijn geboren, hebben deel gekregen aan de Goddelijke natuur en zullen in al 

hun gewoonten en bezigheden het bewijs leveren van hun verhouding met Christus. Als 
mensen, die beweren christenen te zijn, al hun natuurlijke gebreken in karakter en gezindheid 
blijven houden, in hoeverre verschillen zij dan van een wereldling? Zij stellen de Waarheid 

niet op prijs als iets dat heiligt en verfijnt. Zij zijn niet wedergeboren... 
 

 Een echte bekering verandert erfelijke en aangekweekte neigingen tot het kwaad. De 
godsdienst van God is een sterk weefsel, samengesteld uit ontelbare draden, met tact en 

bekwaamheid samengeweven. Alleen de wijsheid die van God afkomstig is kan dit weefsel 
voltooien. Er zijn heel wat soorten stof die op het eerste gezicht heel mooi lijken, maar 

wanneer ze getoetst worden kunnen ze de toets niet doorstaan. Door het wassen worden ze 
lelijk. De kleuren blijven niet. Onder de hete zomerzon verbleken ze, de kleuren vervagen en 

bovendien kan de stof geen ruwe behandeling doorstaan. 
 

 Zo is het ook met de godsdienst van velen. Als de schering en inslag van het karakter 
de toets van onderzoek niet kan doorstaan, is het materiaal waaruit het is samengesteld, 

waardeloos. De pogingen om het oude kleed te herstellen met een nieuw stuk stof, verbeteren 
de zaken niet, want het oude, dunne materiaal scheurt van het nieuwe af, waardoor de scheur 

groter wordt dan daarvoor. Oplappen helpt niet. De enige manier is het oude kleed weg te 
doen en een heel nieuw kleed te maken. 

 
 Het plan van Christus is het enig veilige plan. Hij zegt: "Zie, Ik maak alle dingen 

nieuw” (Openbaring 21:5) ... "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe 
schepsel;”... Een godsdienst van lapwerk heeft bij God niet de minste waarde. Hij vraagt het 

gehele hart. – 6 Bible Commentary p. 1101; ZDA Bijbelcommentaar blz. 513, 514 
 

 Jezus gaf Zijn leven... voor ons. Zullen wij Hem dan niet onze grootste genegenheden 
en ons hoogste streven geven en ons ten volle voor Zijn dienst inzetten? – In High Places p. 

350 
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18 Augustus | Heiligmaking Voor Sabbatvierders 
Dag 230 van 365 

 
"Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heiligt... Maar de zevende dag is de sabbat van des 

HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen." Exodus 20:8,10 
 

 God heeft in Zijn Woord verklaard dat de zevende dag een teken tussen Hem en Zijn 
uitverkoren volk is - een teken van hun trouw... 

 
 De zevende dag is Gods uitverkoren dag. Hij heeft het niet aan priesters of heersers 
overgelaten om dit te veranderen. Het is van té groot belang om het aan menselijk oordeel 
over te laten. God zag dat de mens erop uit was zijn eigen gemak te dienen en een dag zou 
uitkiezen die hem het beste uitkwam, een dag die geen Goddelijk gezag had alhoewel Hij 

nog zó duidelijk gezegd heeft dat de zevende dag de dag des Heeren is. 
 

 Ieder mens in Gods wereld staat onder de wetten van Zijn regering. God heeft de 
Sabbat in het hart van de wet gesteld en deze tot maatstaf van gehoorzaamheid gemaakt. 
Door de Sabbat leren we Zijn macht kennen, zoals die in Zijn werken en in Zijn Woord 

geopenbaard wordt... 
  

 De mens kon zich op geen betere wijze tegen Gods werk en Zijn wet opstellen, dan 
door een dag te eren, die geen enkel bewijs van heiligheid bezit en door Hem op die dag te 
aanbidden. Degenen die de wet veranderd hebben door een valse sabbat in de plaats van de 
heilige Sabbat van Gods wet te stellen, verheffen zichzelf boven God en zij eren het valse 

boven het echte. 
 

 Er zijn christenen, die aanspraak maken op heiligmaking terwijl zij Gods heilige 
rustdag negeren en daarvoor in de plaats een valse sabbat hebben. Maar God verklaart dat de 
heiligmaking die van Hem afkomstig is, alleen aan diegenen verleend wordt die Hem eren 

door Zijn geboden te gehoorzamen. Heiligmaking die zij, die met de overtreding voortgaan, 
opeisen, is een valse heiligmaking. Op deze wijze wordt de godsdienstige wereld door de 

vijand van God en mens bedrogen... 
 

 De mensen hebben veel uitvluchten gezocht. Zij hebben een gewone dag genomen, 
die God niet geheiligd heeft en hebben die met heilige voorrechten bekleed. Ze hebben 
verklaard dat het een heilige dag is, maar dit geeft er geen spoor van heiligheid aan. Zij 

onteren God door menselijke instellingen aan te nemen en een dag aan de wereld voor te 
houden als de christelijke sabbat, die voor haar gezag geen "zo spreekt de Heere" heeft. – 

Signs of the Times, 31 maart 1898 
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19 Augustus | Laat Het Alarmsignaal Horen 
Dag 231 van 365 

 
"Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken." Spreuken 3:6 

 
 In al onze wegen moeten we God erkennen en Hij zal onze paden recht maken. Wij 
moeten Zijn Woord met nederige harten raadplegen. Vraag Zijn raad en geef uw eigen wil 

aan Zijn wil over. We kunnen niets zonder God doen. 
 

 Er is een machtige reden voor ons om de ware Sabbat te eren en deze te verdedigen, 
want dit is het teken, dat het volk van God onderscheidt van de wereld. Het gebod dat de 

wereld nietig verklaart, is juist het gebod, waaraan Gods volk om deze reden grotere eer zal 
geven. Wanneer de ongelovigen het Woord van God verwerpen, is het moment gekomen dat 
een oproep wordt gedaan aan de Kalebs. Dan staan zij vastberaden op hun post van plicht, 
zonder show en zonder te zwenken vanwege verwijten. De ongelovige verspieders stonden 

klaar om Kaleb te doden. Hij zag de stenen in de handen van hen die een vals bericht 
gegeven hadden, maar dit schrikte hem niet af. Hij had een boodschap en wilde die brengen. 

Dezelfde geest zal nu geopenbaard worden door hen, die trouw aan God zijn. 
 

 De psalmist zegt: "Zij hebben Uw wet verbroken. Daarom heb ik Uw geboden lief, 
meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud." (Psalm 119:126-127). Wanneer men zich 

dicht aan de zijde van Jezus houdt, wanneer Christus door het geloof in hun harten woont, 
zal hun liefde voor de geboden van God sterker worden naarmate de wereld met toenemende 
minachting op Zijn heilige voorschriften neerziet. Juist dan zal de ware Sabbat zowel door 
geschriften als mondeling aan het volk gebracht moeten worden. Als het vierde gebod en 

degenen die het waarnemen, miskend en veracht worden, zullen de getrouwen weten, dat het 
nu de tijd is om hun geloof niet langer te verbergen, maar Gods wet te verhogen door het 

vaandel, waarop de boodschap van de derde engel geschreven staat (de geboden Gods en het 
geloof van Jezus), te verheffen. 

 
 Laten zij die de Waarheid hebben zoals die in Jezus is, geen goedkeuring geven aan 

het werk van de verborgenheid der ongerechtigheid, zelfs niet door te zwijgen. Laten zij 
nooit ophouden het alarmsignaal te luiden... De Waarheid mag niet verborgen worden, zij 

mag niet verloochend of vervalst worden, maar zij moet volledig erkend en krachtig 
verkondigd worden. – 2 Selected Messages p.369,370 
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20 Augustus | Het Zuivere Merkteken Van De Waarheid 
Dag 232 van 365 

 
"En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van 

Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al 
die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden." Ezechiël 9:4 

 
 Let zorgvuldig op dit punt: Zij, die het zuivere merkteken van de Waarheid 

ontvangen, zijn degenen, "die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden 
van derzelve gedaan worden" in de gemeente. Dit merkteken van de Waarheid wordt in hen 

bewerkt door de kracht van de Heilige Geest. – 3 Testimonies p. 267 
 

 Zij, die geen hartzeer hebben over hun eigen geestelijk verval en niet treuren over de 
zonden van anderen, zullen het zegel van God niet ontvangen... 

 
 Niet allen die belijden de Sabbat te vieren, zullen verzegeld worden. Velen zijn er, 
zelfs onder hen die de Waarheid aan anderen onderwijzen, die het zegel van God niet aan 

hun voorhoofden zullen ontvangen. Zij hadden het Licht van de Waarheid, zij kenden de wil 
van hun Meester, zij verstonden elk punt van ons geloof, maar hun werken waren daarmee 

niet in overeenstemming... 
 

 Niet één van ons zal ooit het zegel van God ontvangen zolang op ons karakter nog 
een smet of vlek zit. Het is aan ons overgelaten de gebreken in ons karakter te verbeteren, de 
ziel te laten reinigen van elke bevlekking. Dan zal de spade regen op ons vallen zoals op de 

Pinksterdag de vroege regen viel op de discipelen... 
 

 Wat doet u, broeders, in dit grote voorbereidingswerk? Zij, die zich met de wereld 
verenigen, worden naar de wereld gevormd en klaargemaakt voor het merkteken van het 

beest. Zij, die hun eigen-ik wantrouwen, die zich verootmoedigen voor God en hun zielen 
reinigen door de Waarheid te gehoorzamen - zij zullen het hemelse karakter ontvangen en 

bereiden zich voor op het zegel van God aan hun voorhoofden. Wanneer het bevel uitgaat en 
het stempel ingedrukt wordt, zal hun karakter rein en onbevlekt blijven voor de eeuwigheid. 

 
 Nu is het de tijd om zich voor te bereiden. Het zegel van God zal nooit geplaatst 

worden op het voorhoofd van een onreine man of vrouw. Het zal nooit geplaatst worden op 
de voorhoofden van eerzuchtige wereldliefhebbende mannen en vrouwen. Het zal nooit 

worden geplaatst op de voorhoofden van mannen of vrouwen met een valse tong en 
bedrieglijke harten. Allen die het zegel ontvangen, moeten zonder vlek of rimpel voor God 
staan - zij zijn kandidaten voor de hemel. – 5 Testimonies p. 211,213-216; Getuigenissen 

deel 5 blz. 173, 175-177 
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21 Augustus | Wie Ontvangt Het Zegel? 
Dag 233 van 365 

 
"En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk." Openbaring 14:5 

 
Alleen zij die het zegel van de levende God ontvangen zullen het paspoort bezitten om door 

de poorten van de heilige stad binnen te gaan... 
 

Het zegel van de levende God wordt alleen op hen geplaatst, die, wat hun karakter betreft, op 
Christus lijken. 

 
Zoals in was de afdruk van het zegel blijft staan, zo moet in de ziel de afdruk van Gods 

Geest, het beeld van Christus, blijven staan. 
 

Velen zullen het zegel van God niet ontvangen omdat zij Zijn geboden niet houden of geen 
vruchten van gerechtigheid dragen. 

 
De grote massa van belijdende christenen zal op de dag van Gods oordeel bitter teleurgesteld 

worden. Op hun voorhoofden dragen zij niet het zegel van de levende God. Door hun 
lauwheid en halfslachtigheid onteren zij God veel meer dan de erkende ongelovigen. Zij 

dwalen rond in het duister, terwijl zij konden wandelen in het heldere licht van het Woord, 
geleid door Hem, Die Zich nooit vergist... 

 
Zij die nu kennis en begrip ontvangen uit Gods geopenbaarde Woord, de Bijbel, zullen door 
het Lam naar de bronnen van levend water geleid worden en Hij zal alle tranen van hun ogen 

afwissen... 
 

Wij moeten mensen niet tot ons voorbeeld maken. Geen mens is wijs genoeg om onze 
maatstaf te kunnen zijn. Wij moeten zien op de Mens Jezus Christus, Die volmaakt is in 

gerechtigheid en heiligheid. Hij is de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. Hij is 
ons grote Voorbeeld. Zijn leven is de maatstaf van de ervaring die wij moeten opdoen. Zijn 

karakter is ons model. Laten wij daarom onze gedachten van de problemen en moeilijkheden 
van dit leven afwenden om ze op Hem te richten, zodat wij door aanschouwen naar Zijn 
beeld veranderd worden. Er is een goede reden om Christus voor ogen te houden. Wij 

kunnen veilig naar Hem opzien want Hij is alwetend. Als wij naar Hem zien en aan Hem 
denken, zal Hij in ons gestalte krijgen als de Hoop der heerlijkheid. 

Laten wij met alle kracht, die God ons heeft gegeven, er naar streven om tot de 144.000 te 
behoren – 7 Bible Commentary p. 970; ZDA Bijbelcommentaar blz. 659-660 
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22 Augustus | De Tijd Van Verzegeling Is Spoedig Voorbij 
Dag 234 van 365 

 
"Ik moet werken de werken Desgenen Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht 

komt, wanneer niemand werken kan." Johannes 9:4 
 

De tijd van verzegeling is heel kort en zal spoedig voorbij zijn. Het is nu de tijd, terwijl de 
vier engelen de vier winden houden, om onze roeping en verkiezing te bevestigen. – Early 

Writings p. 58; Eerste Geschriften blz. 60 
 

Ik werd gewezen op de tijd, wanneer de boodschap van de derde engel eindigt. De kracht van 
God rustte op Zijn volk. Zij hadden hun werk gedaan en waren bereid voor het zware uur dat 

vóór hen lag. 
 

Zij hadden de spade regen of de verkoeling van het aangezicht des Heeren ontvangen en het 
levende getuigenis was tot opleving gekomen. De laatste grote waarschuwing was overal 
verkondigd en de bewoners van de aarde, die de boodschap niet wilden aannemen, waren 

wakker geschud en woedend geworden. 
 

Ik zag engelen zich heen en weer haasten in de hemel. Eén engel met een schrijvers-
inktkoker aan zijn lendenen, keerde van de aarde terug en meldde Jezus dat zijn werk 
volbracht was en dat de heiligen geteld en verzegeld waren. Toen zag ik Jezus... het 

wierookvat wegwerpen. Hij hief Zijn handen omhoog en sprak met luide stem: "Het is 
volbracht." – Early Writings p. 279; Eerste Geschriften blz. 334 

 
Ik zag ook dat velen niet beseften, hoe zij moeten worden om voor Gods aangezicht te 
blijven leven zonder dat er een Hogepriester in het Heiligdom is gedurende de tijd van 

benauwdheid. Zij, die het zegel van de levende God ontvangen en beschermd zullen worden 
in de tijd van benauwdheid, moeten het beeld van Jezus volkomen weerspiegelen. 

 
Ik zag dat velen de voorbereiding, die zo zeer nodig is, verwaarloosden en uitkeken naar de 
tijd van "verkoeling" en de "spade regen" om hen geschikt te maken om te staan in de dag 

des Heeren en voor Zijn aangezicht te kunnen leven. O, hoe velen heb ik in de tijd van 
benauwdheid zonder beschutting gezien! – Early Writings p. 71; Eerste Geschriften blz. 76 

 
Wanneer Jezus het Heiligdom verlaat, zullen zij die heilig en rechtvaardig zijn, nog meer 
geheiligd worden en nog meer rechtvaardigheid bewijzen. Want al hun zonden zullen dan 
uitgewist zijn en zij zullen verzegeld zijn met het zegel van de levende God. Maar zij die 

onrecht doen en vuil zijn, zullen nog meer onrecht doen en nog vuiler worden. Want dan zal 
er geen Priester in het Heiligdom zijn om hun offeranden, hun belijdenis van zonden en hun 
gebeden te offeren voor de troon van de Vader. Wat er dus gedaan moet worden om zielen te 
redden van de komende storm en Gods toorn, moet gedaan worden vóórdat Jezus het Heilige 
der heiligen van het hemelse Heiligdom verlaat. – Early Writings p. 48; Eerste Geschriften 

blz. 46 
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23 Augustus | Engelen Kunnen Gods Zegel Onderscheiden 
Dag 235 van 365 

 
"En ik zag een andere Engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des 

levende Gods; en hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de 
aarde en de zee te beschadigen, Zeggende: beschadigd de aarde niet, noch de zee, noch de 

bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun 
voorhoofden." Openbaring 7:2-3 

 
Alles in de wereld is onzeker. De volken zijn toornig en voorbereidingen voor oorlog worden 

getroffen. Het ene volk beraamt plannen tegen het andere volk en koninkrijk staat op tegen 
koninkrijk. De grote dag van God komt snel naderbij. Maar hoewel de volkeren hun 

strijdkrachten klaarmaken voor de oorlog om bloed te vergieten, blijft het bevel aan de 
engelen nog steeds van kracht, namelijk dat zij de vier winden moeten tegenhouden tot de 

dienstknechten van God aan hun voorhoofden zijn verzegeld. – 7 Bible Commentary p. 968; 
ZDA Bijbelcommentaar blz. 657 

 
De vier winden worden nog tegengehouden tot Gods dienstknechten aan hun voorhoofden 

verzegeld zijn. Dan zullen de machten op aarde hun krachten bundelen voor de laatste grote 
strijd. Met hoeveel zorg moeten wij de weinig overgebleven tijd van onze genadetijd 

benutten! – 7 Bible Commentary p. 968; ZDA Bijbelcommentaar blz. 657 
 

Als wij onze gedachten de vrije teugel hebben gelaten, moeten we hierin verandering 
brengen... De gedachten moeten op God geconcentreerd worden. Nu is het de tijd, dat we ons 

ernstig moeten inspannen de natuurlijke neigingen van het vleselijke hart te overwinnen. – 
The Faith Iive By p. 336; Het Geloof waardoor ik Leef blz. 336 

 
Kort voordat de tijd van benauwdheid begon, ontvingen wij allen het zegel van de levende 

God. Toen zag ik dat de vier engelen niet langer de vier winden vasthielden. Ik zag 
hongersnood, pest en het zwaard, het ene volk stond op tegen het andere volk en heel de 

wereld was in opschudding. – Bible Commentary p. 968; ZDA Bijbelcommentaar blz. 657 
 

Wat is het zegel van de levende God dat geplaatst wordt op de voorhoofden van Zijn volk? 
Het is een merkteken dat engelen, maar geen menselijke ogen kunnen onderscheiden, want 
de verderfengel moet dit merkteken van verlossing zien. Dit hemelse wezen heeft het teken 

van het kruis van Golgotha gezien in de zonen en dochters, die de Heere hebben 
aangenomen. De zonde door het overtreden van Gods wet, is weggenomen. Zij dragen het 

bruiloftskleed en zijn gehoorzaam en getrouw aan al Gods geboden. – Bible Commentary p. 
968; ZDA Bijbelcommentaar blz. 657 

 
De Heere zal degenen, die de Waarheid kennen, niet onschuldig houden wanneer zij niet met 
woord en daad Zijn geboden gehoorzamen. – The Faith Iive By p. 336; Het Geloof waardoor 

ik Leef blz. 336 
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24 Augustus | Een Teken Dat Gods Volk Onderscheidt 
Dag 236 van 365 

 
"Daartoe gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij 

zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilig." Ezechiël 20:12 
 

Zoals de Sabbat een teken was dat Israël onderscheidde van andere volken toen zij uit 
Egypte kwamen om het aardse Kanaän binnen te gaan, is de Sabbat ook nu een teken dat 
Gods volk onderscheidt, wanneer dit uitgaat van de wereld om de hemelse rust in te gaan. 

 
Het houden van de Sabbat is een middel dat door God verordineerd is om kennis van 

Hemzelf te bewaren en waardoor Hij zou kunnen onderscheiden wie Zijn trouwe onderdanen 
zijn en wie Zijn wet overtreden. 

 
De Sabbat behoort Christus toe... Omdat Hij alles maakte, heeft Hij dus ook de Sabbat 

gemaakt. Hij zonderde deze dag af als een gedenkteken van de schepping. De Sabbat wijst 
op Hem als Schepper en als Heiligmaker. Deze dag verklaart dat Hij, Die alles schiep in 

hemel en op aarde en Die alle dingen onderhoudt, het Hoofd is van de gemeente en dat wij 
door Zijn kracht met God zijn verzoend. Want toen Hij over Israël sprak, zei Hij: "Daartoe 
gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden 

weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilig."  Hij wilde hen dus heilig maken. De Sabbat is 
dus een teken van de macht van Christus om ons heilig te maken. Dit is aan allen gegeven 
die door Christus geheiligd worden. De Sabbat is als teken van Zijn heiligende macht, aan 

allen gegeven die door Christus deel van het Israël van God worden... 
 

Voor allen, die de Sabbat aanvaarden als een teken van Christus' scheppende en 
herscheppende macht, zal die dag een vreugde zijn. Als zij Christus in die dag zien, 

verheugen zij zich in Hem. De Sabbat wijst hen op de werken van de schepping als een 
bewijs van Zijn macht om te herscheppen.  

 
Op deze dag herinneren wij ons de verloren vrede van het paradijs (in Eden); toch vertelt ons 
deze dag ook van de vrede die door de Verlosser hersteld zal worden. Alles wat in de natuur 
te zien is, herhaalt Zijn uitnodiging: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast 

zijt, en Ik zal u rust geven." (Mattheüs 11:28). 
 

De Sabbat is een gouden schakel, die God en Zijn volk verenigt. – The Faith I Live By p. 33; 
Het Geloof waardoor ik Leef blz. 33 
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25 Augustus | Het Belang En De Heerlijkheid Van De Sabbat 
Dag 237 van 365 

 
"En Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde en Ik zal u spijzigen met de erve van uw 

vader Jacob; want de mond des HEEREN heeft het gesproken." Jesaja 58:14 
 

Op Sabbat hadden we een heerlijke tijd... We waren vol vreugde en verheerlijkten God voor 
Zijn buitengewone goedheid voor ons... Toen werd ik in een gezicht opgenomen... 

 
Ik zag dat we ons maar weinig bewust waren van het belang van de Sabbat, vergeleken bij 
wat we zouden behoren te zien en te weten, wat betreft het belang en de heerlijkheid ervan. 

Ik zag dat we niet wisten wat het zeggen wil “te rijden op de hoogten der aarde” en met “de 
erve van uw vader Jacob” gespijzigd te worden'. Maar wanneer de verademing en de 

spaderegen van Gods tegenwoordigheid en de heerlijkheid van Zijn macht zullen komen, 
zullen we weten wat het betekent 'met de erve van Jacob gespijzigd te worden en over de 

hoogten der aarde te rijden'. Dan zullen we het belang van de Sabbat meer op waarde 
schatten en zijn heerlijkheid zien. Toch zullen wij hem niet in al zijn heerlijkheid en 

belangrijkheid zien. Dat zal pas zijn wanneer het “verbond des vredes” met ons gemaakt is 
door middel van de stem van God. Dan zullen de paarlen poorten van het nieuwe Jeruzalem 

opengeworpen worden en op hun blinkende scharnieren opendraaien. De blijde en 
verheugende stem van de liefdevolle Verlosser, die harmonieuzer is dan welke muziek ook 
die ooit in sterfelijke oren weerklonk, zal gehoord worden en zal ons uitnodigen binnen te 

komen. Ik zag dat we een volmaakt recht hadden om de stad binnen te gaan, want we hadden 
de geboden van God gehouden en de hemel, die prachtige hemel, is dan ons tehuis. – Letter 

3, 1851 
 

Ik zag de tien geboden op de tafels van steen, geschreven met de vinger van God. Op de ene 
tafel waren er vier en op de andere zes. De vier op de eerste tafel schitterden meer dan de zes 

andere. Maar het vierde, het sabbatsgebod, schitterde boven alles uit. Want de Sabbat was 
apart gezet om tot eer van Gods heilige Naam gehouden te worden. De heilige Sabbat was 
luisterrijk - hij was omgeven door een lichtkrans. Ik zag dat het sabbatsgebod niet aan het 

kruis genageld was. Als dit het geval was, waren de andere negen geboden dat ook. Dan staat 
het ons vrij om ze alle te breken, even goed als het vierde... 

 
Ik zag dat de heilige Sabbat de scheidsmuur is, en zijn zal tussen het ware Israël van God en 
de ongelovigen en dat de Sabbat de harten van Gods geliefden, de wachtende heiligen, zal 

samenbinden. – Early Writings p. 32,33; Eerste Geschriften blz. 26 
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26 Augustus | De Sabbat Is Gods Zegel 
Dag 238 van 365 

 
"En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen  ulieden, 

opdat gij weet, dat Ik de HEERE uw God ben." Ezechiël 20:20 
 

 De Israëlieten plaatsten boven hun deuren een teken van bloed om te kennen te geven 
dat zij Gods eigendom waren. Zo zullen Gods kinderen in deze tijd het teken dragen, dat God 
heeft bepaald. Zij zullen in harmonie met Gods heilige wet leven. Een teken wordt geplaatst 

op ieder van Gods volk evenals een teken werd geplaatst boven de deuren van de 
Hebreeuwse woningen om het volk te bewaren voor de algemene ondergang. God zegt: 

"Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat 
zij zouden weten dat Ik de HEERE ben, Die  hen heilig." (Ezechiël 20:12). – 7 Bible 

Commentary p. 968,969; ZDA Bijbelcommentaar blz. 657-658 
 

Iedereen in deze wereld is het eigendom van de Heere, door schepping en door verlossing. 
Ieder persoonlijk moet zich voor zijn leven verantwoorden. Heeft hij God gegeven wat Hem 
toekomt? Heeft hij alles overgegeven wat van Hem is als zijn gekocht eigendom? Allen die 
de Heere liefhebben als hun deel in dit leven, zullen door Hem worden geleid en zullen het 
teken, het zegel van God ontvangen, dat laat zien dat zij Gods bijzonder eigendom zijn. De 

gerechtigheid van Christus zal voor hen uitgaan en de heerlijkheid des Heeren zal hun 
achterhoede zijn. De Heere beschermt iedereen die Zijn zegel draagt. 

 
"Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, 
zeggende: 
Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen 
ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige... Zes dagen 
zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heiligheid des 
HEEREN! Wie op de sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de 
kinderen Israëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een 
eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een  teken in eeuwigheid 
zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden 
dag gerust en Zich verkwikt heeft." (Exodus 31:12-13; 15-17). 

 
Deze erkenning van God is van de grootste waarde voor ieder mens. Allen die Hem 

liefhebben en dienen zijn heel kostbaar in Zijn ogen. Hij wil dat zij daar staan, waar de ware 
vertegenwoordigers van de Waarheid zullen zijn, zoals deze is in Jezus. – 7 Bible 

Commentary p. 969; ZDA Bijbelcommentaar blz. 658 
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27 Augustus | Bestudeer Het Onderwerp Van Het Heiligdom 
Dag 239 van 365 

 
"En hij zei tot mij: Tot twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom 

gerechtvaardigd  (gereinigd KJV) worden." Daniël 8:14  

 
Wij moeten de profetieën ijverig bestuderen. Wij moeten niet rusten voordat wij inzicht 

hebben gekregen wat betreft de leer van het Heiligdom, dat naar voren gebracht wordt in de 
gezichten van Daniël en Johannes. Dit onderwerp werpt veel licht op onze huidige toestand 
en ons werk en geeft ons een feilloos bewijs, dat God ons in het verleden geleid heeft. Het 
verklaart onze teleurstelling van 1844 en laat ons zien dat het Heiligdom dat gereinigd zou 

worden, niet de aarde was, zoals wij meenden, maar dat Christus op dat moment het Heilige 
der heiligen in het hemels Heiligdom binnenging om daar het afsluitingswerk van Zijn 

Hogepriesterlijke dienst te voltooien, dat een vervulling is van de woorden van de engel tot 
de profeet Daniël. 

 
Het begin van de 2300 dagen is te vinden bij het bevel van Arthaxerxes om Jeruzalem te 

herstellen en op te bouwen, en dit bevel werd van kracht in de herfst van het jaar 457 vóór 
Christus. Als men deze datum aanneemt als het beginpunt, is er een volmaakte 

overeenstemming met de vervulling van de voorzegde gebeurtenissen volgens de verklaring 
van dit tijdperk in Daniël 9:25-27... De zeventig weken, ofwel 490 jaren, waren in het 

bijzonder voor de joden bestemd. Aan het einde van dit tijdperk verzegelde het volk zijn 
verwerping van Christus door de vervolging van Zijn discipelen. Toen keerden de apostelen 
zich tot de heidenen in 34 na Christus. Daarmee eindigden de eerste 490 jaren van de 2300 
jaren, zodat er 1810 jaren overbleven. Vanaf 34 na Christus reiken dus de 1810 jaren tot het 

jaar 1844. De engel zei: "Dan zal het heiligdom gereinigd worden." (KJV) 
 

Ons geloof met betrekking tot de boodschappen van de eerste, de tweede en de derde engel, 
was geheel juist. De grote wegwijzers, die wij hebben gevolgd, staan onbeweeglijk. Al 

proberen de legerscharen van satan deze wegwijzers van hun grondvesten los te rukken en 
menen ze te overwinnen, toch is het hun niet gelukt. Deze pilaren van Waarheid staan even 

vast als de eeuwige heuvels, die onbeweeglijk blijven staan ondanks alle menselijke en 
satanische pogingen om ze omver te krijgen. Door de Schriften voortdurend en biddende te 
onderzoeken leren wij veel. We zullen ontdekken dat hetgeen ons geleerd is ook waar is. – 

The Faith I Live By p. 208; Het Geloof waardoor ik Leef blz. 208 
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28 Augustus | De Reiniging Van Het Heiligdom 
Dag 240 van 365 

 
"Verder zag ik in de nachtgezichten, en zie, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens 

mensen Zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven 
naderen." Daniël 7:13 

 
 Na Zijn hemelvaart begon onze Verlosser Zijn werk als onze Hogepriester. Paulus 

zegt: "Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk 
is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelven, om nu ten verschijnen voor het 

aangezicht Gods voor ons;" (Hebreeën 9:24)... 
 

 Achttien eeuwen lang vond dit dienstwerk in de eerste afdeling van het Heiligdom 
plaats. Het bloed van Christus pleitte ten gunste van berouwvolle gelovigen, stelde hun 

vergiffenis en hun aanneming bij de Vader zeker, maar hun zonden bleven in de hemelse 
registers staan. Zoals er in de schaduwdienst een verzoening plaatsvond bij de afsluiting van 
het jaar, moet er een verzoeningswerk gedaan worden - het verwijderen van de zonde uit het 
Heiligdom vóórdat het verlossingswerk voor de mens door Christus wordt voltooid. Dit is de 
dienst die aan het einde van de 2300 dagen begon. Op dat moment... ging onze Hogepriester 

in het Heilige der heiligen om het laatste deel van Zijn plechtig werk te volbrengen - 
namelijk de reiniging van het Heiligdom in de hemel... 

 
 De komst van Christus als onze Hogepriester in het Heilige der heiligen, aan het licht 

gebracht in Daniël 8:14 en de komst van de Zoon des mensen tot de Oude van dagen in 
Daniël 7:13 en de komst van de Heere tot Zijn tempel, als voorzegd door Maleachi (Mal. 

3:1) zijn beschrijvingen van één en dezelfde gebeurtenis. 
 

 Dit word ook voorgesteld door de komst van de bruidegom tot het huwelijksfeest, dat 
omschreven staat in de gelijkenis van de tien maagden in Matthéüs 25:1-13. 

 
 De reiniging van het Heiligdom... houdt een werk van onderzoek in, een 

oordeelswerk. Dit werk zal gedaan moeten zijn vóórdat Christus wederkomt om Zijn volk te 
verlossen. Want als Hij komt is Zijn loon bij Hem om ieder mens te geven overeenkomstig 

zijn werken. 
 

 Op de dag van afrekening zullen een hoge positie, rang noch rijkdom een haarbreed 
toedoen aan de rechtszaak van wie dan ook. Het is de alziende God, Die de mensen zal 

oordelen naar wat zij zijn in reinheid, in edelmoedigheid, in liefde voor Christus. – The Faith 
I Live By p. 207; Het Geloof waardoor ik Leef blz. 207 
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29 Augustus | Onderricht Over Het Heiligdom In De Hemel 
Dag 241 van 365 

 
"Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 

harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten." Hebreeën 10:22  
 

"…  en zie, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen Zoon, en Hij kwam tot 
den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen." (Daniël 7:13)... De komst 
van Christus die hier beschreven wordt, is niet Zijn wederkomst naar de aarde. Hij komt tot 

de Oude van dagen in de hemel om de heerschappij, heerlijkheid en een Koninkrijk te 
ontvangen, dat Hem zal worden gegeven bij de afsluiting van Zijn werk als Middelaar. Deze 

komst, en niet Zijn wederkomst op aarde, was voorzegd door de profetie, en zou 
plaatsvinden aan het einde van de 2300 jaren, in 1844. Vergezeld door hemelse engelen gaat 

onze grote Hogepriester het Heilige der heiligen binnen en verschijnt daar in 
tegenwoordigheid van God de Vader... om het werk van het onderzoekend oordeel te 

voltooien en om verzoening te doen voor allen, waarvan bewezen is, dat zij recht hebben op 
die zegeningen. – The Faith I Live By p. 209; Het Geloof waardoor ik Leef blz. 209 

 
 Moge de Heere geven dat we de nood inzien om van de Bron van het water des 

levens te drinken. Haar zuivere stromen zullen ons genezen en allen die met ons verbonden 
zijn, verfrissen. O, waren de harten toch door de Geest van God nederig gemaakt! Als het 

oog alleen gericht was op Gods heerlijkheid, wat een vloed van hemels licht zou er over de 
ziel worden uitgestort. Hij die sprak zoals nooit een mens heeft gesproken, was een opvoeder 
op aarde. Na Zijn opstanding was Hij een leraar voor de eenzame, teleurgestelde discipelen 
die naar Emmaüs reisden en voor degenen die in de opperzaal vergaderd waren. Hij opende 

de Schriften voor hen met betrekking tot Zichzelf en bewerkte dat hun harten met een 
heilige, nieuwe en toegewijde hoop en vreugde vervuld werden. 

 
 Vanuit het Heilige der heiligen gaat het grootse werk van onderricht voort. De 

engelen van God communiceren met de mensen. Christus doet in het Heiligdom dienst. Wij 
volgen Hem niet zo in het Heiligdom als wij moesten doen. Christus en de engelen werken 
aan de harten van de mensenkinderen. De gemeente daarboven verenigt met de gemeente 

beneden, strijdt de goede strijd op aarde, in overeenstemming met Christus' reiniging van het 
Heiligdom in de hemel. – Letter 37, 1887 

 
Gods volk moet nu de ogen gevestigd houden op het hemels Heiligdom, waar... onze grote 

Hogepriester... voor Zijn volk bemiddelt. – The Faith I Live By p. 209; Het Geloof waardoor 
ik Leef blz. 209 
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30 Augustus | Het Oordeel Over De Levenden 
Dag 242 van 365 

 
"Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij 

dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u 
komen zal." Openbaring 3:3 

 
 Op het aangewezen tijdstip in 1844, aan het eind van de 2300 dagen, begon het 

onderzoekend oordeel en de uitdelging van de zonden. Allen die ooit de Naam van Christus 
hebben aangenomen worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. De levenden en de 

doden zullen geoordeeld worden "uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun 
werken." (Openbaring 20:12). 

 
De Rechter zei: "Allen worden gerechtvaardigd door hun geloof en geoordeeld naar hun 

werken." 
 

Zonden die niet beleden én nagelaten zijn, zullen niet vergeven worden. Zij zullen niet 
uitgewist worden, maar zullen blijven staan om tegen de zondaar te getuigen op de dag des 

Heeren... 
 

Er is een ernstige strijd voor allen die de boze neigingen die strijden om de overhand te 
verkrijgen, willen onderwerpen. Het voorbereidingswerk is een persoonlijk werk. We 

worden niet gered in groepen. De zuiverheid en de overgave van de één zal het gebrek bij 
een ander niet goed maken. Alhoewel alle naties het oordeel moeten ondergaan zal God toch 

ieders geval zó nauwkeurig onderzoeken alsof er maar één mens op aarde was. Iedereen 
moet getest worden en zonder vlek of rimpel bevonden worden. 

 
Het oordeel is nu gaande in het hemels Heiligdom. Dit werk is al jaren aan de gang. Maar 

spoedig - niemand weet hoe spoedig - zullen de levenden geoordeeld worden. In de 
ontzagwekkende tegenwoordigheid van God worden onze levens beoordeeld. In deze tijd 
geldt de waarschuwing van de Heiland als nooit tevoren: "Ziet toe, waakt en bidt; want gij 

weet niet, wanneer de tijd is." (Marcus 13: 33). "Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u, Indien gij dan niet waakt, zal Ik over u komen als 
een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik u over u komen zal." (Openbaring 3:3). – The 

Faith I Live By p. 211; Het Geloof waardoor ik Leef blz. 211 
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31 Augustus | Het Onderzoekend Oordeel 
Dag 243 van 365 

 
"Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling, 

en in sommigen ook volgen zij na." 1 Timotheüs 5:24 
 

 Het werk van het onderzoekend oordeel en het uitdelgen van zonde moet worden 
volbracht vóórdat de Heere weerkomt. Omdat de doden zullen worden geoordeeld uit wat in 

de boeken geschreven staat, kunnen de zonden van de mensen dus niet eerder worden 
uitgewist dan na het onderzoekend oordeel, waar ieder geval beoordeeld wordt... Als het 

onderzoekend oordeel afgesloten is, zal Christus komen en Hij zal Zijn loon met Zich 
hebben om ieder te geven naar zijn werken. 

 
 Allen zullen worden geoordeeld naar wat in de boeken geschreven staat. Zij zullen 
hun loon ontvangen naar hun werken. Dit oordeel vindt niet plaats bij het sterven van de 

mens. 
 

 In de schaduwdienst kwam de hogepriester, die verzoening had gedaan voor het volk 
Israël, naar voren en zegende de vergadering. Zo zal Christus bij de afsluiting van Zijn werk 

als Middelaar verschijnen, "zonder zonde … tot zaligheid" (Hebreeën 9:28) om Zijn 
wachtend volk te zegenen met het eeuwige leven. Zoals de priester de zonden op de kop van 
de zondebok beleed, wanneer hij de zonden van het heiligdom verwijderde, zo zal Christus al 

deze zonden leggen op satan, die de oorzaak en aanstichter van de zonde is. De zondebok, 
die de zonden van Israël droeg, werd weggebracht naar een “afgezonderd land” (Leviticus 

16:22). Zo zal satan, die de schuld draagt van alle zonden die hij Gods volk liet begaan, 
duizend jaar lang op de aarde worden gebonden, die dan woest en onbewoond zal zijn. Hij 

zal tenslotte de volledige straf van de zonde moeten ondergaan in het vuur dat alle 
goddelozen zal vernietigen. 

 
 Helaas, slechts een gering aantal van de grote massa die de aarde bewoont, zal 

worden verlost voor het eeuwige leven. Er zijn massa's mensen, die hun ziel niet hebben 
vervolmaakt door te gehoorzamen aan de Waarheid, en die de tweede dood zullen moeten 

ondergaan. 
 

 Gedurende de tijd, dat de zonden van de berouwvolle gelovigen worden weggenomen 
van het hemels Heiligdom, moet er een bijzonder werk van reiniging plaatsvinden onder 

Gods volk op aarde; zij moeten hun zonden volledig wegdoen! – The Faith I Live By p. 213; 
Het Geloof waardoor ik Leef blz. 213 

 
 
 

 


