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1 April | Het Grootste Werk In De Wereld 
Dag 91 van 365 

 
"Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen." Marcus 16:15 

 
 "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.", is het bevel 
van Christus aan Zijn volgelingen. Niet dat allen geroepen zijn om prediker of zendeling te 
worden, maar allen mogen Zijn medewerkers zijn in het brengen van de 'blijde boodschap' 

aan hun medemensen. Aan allen, groot en klein, geschoolden en niet-geschoolden, aan jong 
en oud wordt het bevel gegeven. – Education p.264; Karaktervorming blz. 262-263 

 
 Op iedereen die de tegenwoordige Waarheid kent, rust de verantwoordelijkheid om 

die aan anderen kenbaar te maken. De dienstknechten van Christus zijn in grote mate 
verantwoordelijk voor het welzijn en de redding van de wereld. Zij moeten met God 

samenwerken bij het werk om zielen voor Jezus te winnen. – Review and Herald 10 maart 
1904 

 
 Het onderwerp dat het hart van de zondaar aantrekt is Christus, de gekruisigde. Aan 

het kruis van Golgotha wordt Jezus aan de wereld in een weergaloze liefde geopenbaard. Stel 
Hem zo aan de hongerige menigte voor en het licht van Zijn liefde zal de mensen uit de 

duisternis tot het licht brengen, uit de overtreding tot gehoorzaamheid en ware heiligheid. 
Het zien op Jezus aan het kruis van Golgotha maakt het geweten dat onvergelijkbaar 

verdorven is, wakker voor het gruwelijke karakter van de zonde. – Review and Herald 22 
november 1892 

 
 Moeten onze gemeenteleden hun ogen niet gericht houden op een gekruisigde en 

opgestane Heiland, in Wie hun hoop op eeuwig leven is gevestigd? Dit is onze boodschap, 
ons hoofdthema, onze leerstelling, onze waarschuwing voor de onboetvaardigen, onze 

bemoediging voor treurenden, de hoop voor elke gelovige. Als wij interesse bij de mensen 
kunnen opwekken, waardoor ze hun ogen op Christus richten, mogen wij onszelf op de 

achtergrond plaatsen, en hen alleen vragen om op het Lam Gods te zien... Hij, die zijn ogen 
op Jezus richt, zal alles achterlaten. Het eigen-ik zal sterven. Hij zal het gehele Woord van 

God geloven, dat zo heerlijk en wonderbaarlijk in Christus wordt verhoogd. – 
Bijbelcommentaar vol.6 blz. 533 

 
 Het is het voorrecht van elke christen, om niet alleen uit te zien naar de komst van 
onze Heere Jezus Christus, maar om die ook te verhaasten. Hoe vlug zou de gehele wereld 
bezaaid zijn met het zaad van het Evangelie, wanneer allen die Zijn Naam belijden, vrucht 

zouden dragen tot Zijn eer. Dan zou de laatste oogst vlug rijp zijn en zou Christus komen om 
het kostbare graan in te zamelen. – 8 Testimonies p.22,23; Schatkamer deel 3 blz. 218 
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2 April | De Boodschap Van Het Kruis 
Dag 92 van 365 

 
"Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus, door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld." Galaten 6:14 

 
 God heeft mij een boodschap voor Zijn volk gegeven... U bent met een hoge prijs 

gekocht, en alles wat u hebt en wat u bent, moet tot heerlijkheid van God en tot het welzijn 
van onze medemensen gebruikt worden. Christus stierf aan het kruis om de wereld ervoor te 

bewaren in zonde om te komen. Hij vraagt om onze medewerking in deze arbeid. U moet 
Zijn helpende hand zijn. Met ernstige, onvermoeide pogingen moet u er naar streven om de 

verlorenen te redden... 
 

 De hervormende kracht van Christus' genade verandert degene die zichzelf in Zijn 
dienst stelt... Hij kan niet langer onverschillig blijven voor de zielen die rondom hem 

omkomen... Hij realiseert zich dat zijn hele wezen toebehoort aan Christus, Die hem van de 
slavernij van de zonde verlost heeft. Hij realiseert zich ook dat ieder ogenblik van zijn 

toekomst met het kostbare bloed van Gods eniggeboren Zoon gekocht is. 
 

 Heeft u zo'n diepe waardering voor het offer dat op Golgotha gebracht werd dat u 
gewillig bent om ieder ander belang ondergeschikt te maken aan het werk om zielen voor 

Christus te redden? Hetzelfde intense verlangen om zondaars te redden dat het leven van de 
Heiland kenmerkte, kenmerkt het leven van Zijn ware volgelingen. De christen verlangt niet 
voor zichzelf te leven. Hij verheugt zich erin om alles wat hij heeft en is aan de dienst van de 

Meester te wijden. Hij wordt door een onuitsprekelijk verlangen beheerst om zielen voor 
Christus te winnen... 

 
 Hoe kan ik Hem het best verheerlijken, Hem, aan Wie ik toebehoor door schepping 

en verlossing? Dit is de vraag die wij onszelf moeten stellen. Met ernstige bezorgdheid 
probeert degene die werkelijk bekeerd is, diegenen te redden die zich nog steeds in satans 

macht bevinden... 
 

 We hebben nu nog maar weinig tijd om ons op de eeuwigheid voor te bereiden... De 
mensen hebben de Waarheid nodig en door ernstige trouwe pogingen moet die aan hen 

medegedeeld worden. Er moet naar zielen gezocht worden, er moet voor hen gebeden en 
voor hen gewerkt worden... 

 
 Op ons rust de zware verantwoording om de wereld voor haar komend oordeel te 
waarschuwen... God roept Zijn gemeente op om wakker te worden en zich met macht te 

bekleden. Onverderfelijke kronen zijn er te winnen, het Koninkrijk des hemels is te 
verkrijgen! De wereld die in onwetendheid verkeert, moet verlicht worden. – 7 Testimonies 

p. 9-12,16  
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3 April | Gemotiveerd Door Liefde 
Dag 93 van 365 

 
"En dit gebod hebben wij van Hem: namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder 

liefhebbe." 1 Johannes 4:21 
 

 Liefde is de basis van godsvrucht. Wat zijn belijdenis ook mag zijn, niemand heeft 
een zuivere liefde voor God, tenzij hij een onzelfzuchtige liefde heeft voor zijn broeder... 

Wanneer ons eigen-ik opgaat in Christus, komt deze liefde spontaan te voorschijn. De 
volmaaktheid van het christelijk karakter wordt verkregen, wanneer constant de drang om 
anderen te helpen en te zegenen van binnenuit komt, wanneer de hemelse zonneschijn het 

hart vult en op het gelaat tot uiting komt... 
 

 Als wij met Christus verbonden zijn, zijn wij door gouden schakels van liefde met 
onze medemensen verbonden. Dan zullen het medelijden en het medeleven dat Christus had 

in ons leven zichtbaar zijn. Wij zullen dan niet wachten tot de behoeftigen en de 
ongelukkigen bij ons worden gebracht. Wij zullen niet gedwongen hoeven worden mee te 

voelen met het leed van anderen. Voor ons zal het even vanzelfsprekend zijn te voorzien in 
de behoeften van armen en lijdenden als het voor Christus vanzelfsprekend was om rond te 

gaan en goed te doen... 
 

 Gods heerlijkheid bestaat uit het opheffen van de gevallenen en het vertroosten van 
de bedroefden... God maakt geen onderscheid in nationaliteit, ras of milieu... Allen zijn door 
de schepping leden van één gezin en allen zijn één door de verlossing. Christus is gekomen 

om elke scheidsmuur neer te werpen, om elke afdeling van de tempel te openen, zodat 
iedereen vrij toegang kan hebben tot God. Zijn liefde is zo breed, zo diep, zo vol, dat ze 

overal doordringt. Deze liefde redt de mensen die door satans misleidingen zijn bedrogen, uit 
satans greep en brengt hen binnen het bereik van Gods troon, die omgeven is door de boog 

van belofte... 
 

 Christus wil allen opheffen, die opgeheven willen worden tot omgang met Hem, 
zodat wij één met Hem zullen zijn zoals Hij één is met de Vader. Hij laat toe dat wij in 

aanraking komen met lijden en rampen om ons wakker te schudden uit onze zelfzucht. Hij 
probeert in ons de eigenschappen van Zijn karakter – medeleven, tederheid en liefde - tot 

ontwikkeling te brengen... 
 

 "Indien gij Mijn wacht zult waarnemen," zegt de HEERE, "….Ik zal u wandelingen 
geven onder dezen die hier staan." - zelfs onder de engelen die Zijn troon omringen. 

(Zacharia 3:7). Door samen te werken met de hemelse engelen in hun werk op aarde, maken 
wij ons klaar om in de hemel in hun gezelschap te verkeren. – Christ's Object Lessons p. 

384-389; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 238-241 
 
 



                                                                                    
 
April: Maranatha, De Boodschap van Zijn Komst 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           4   

4 April | De Plaats Om Met Getuigen Te Beginnen 
Dag 94 van 365 

 
"Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters 

als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis." Psalm 144:12 
 

 Ons werk voor Christus moet thuis in het gezin beginnen... Er is geen belangrijker 
zendingsveld. – 6 Testimonies p. 429 

 
 Ouders van wie het leven een ware afspiegeling van het Goddelijke is, zijn vrolijk, 

zodat de beloften en de geboden van God in het kind dankbaarheid en eerbied opwekken. De 
tederheid, de rechtvaardigheid en het geduld van de ouders vertegenwoordigen voor het kind 
de liefde, de rechtvaardigheid en de lankmoedigheid van God. Door het kind te leren hén lief 
te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen, leren ze het kind zijn Vader in de hemel lief te 
hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen. Ouders die hun kind zo'n gave meegeven, hebben 

hem een schat gegeven, kostbaarder dan de rijkdom van alle eeuwen - een schat even 
duurzaam als de eeuwigheid. – The Ministry of Healing p. 375,376; De weg tot Gezondheid 

blz. 216 
 

 God wil dat ieder kind vanaf jonge leeftijd Zijn kind is om in Zijn gezin opgenomen 
te worden. Hoe jong ze ook mogen zijn, de jeugd mag lid van een huishouding vol geloof 

zijn en een meest kostbare ervaring opdoen. Zij kunnen harten bezitten die gevoelig zijn en 
die gereed zijn om indrukken op te nemen die ze voor altijd zullen meedragen. Ze kunnen 

harten bezitten, die in vertrouwen en liefde tot Jezus getrokken worden en die voor de 
Zaligmaker leven. Christus wil hen kleine zendelingen maken. Hun gedachten zullen 

veranderd worden, zodat de zonde niet iets aangenaams zal lijken, maar geschuwd en gehaat 
moet worden. – Counsels to Parents, Teachers and Students p. 169 

 
 Door voorschrift en voorbeeld moeten de ouders hun kinderen leren voor de 

onbekeerden te werken. De kinderen moeten zo worden opgevoed dat ze hun medeleven 
zullen tonen aan zieken en bejaarden en dat ze het lijden van de armen en ellendigen zullen 
proberen te verlichten... Vanaf hun prilste jeugd zal hun zelfverloochening en het brengen 

van offers ten bate van anderen en de vooruitgang van Christus' werk moeten worden 
ingescherpt, opdat zij medearbeiders van Christus worden... 

 
 Het is Gods bedoeling dat de gezinnen op aarde een symbool zullen zijn van het 
gezin in de hemel. Christelijke gezinnen, gefundeerd en geleid in overeenstemming met 

Gods plan, behoren tot Zijn krachtigste middelen ten aanzien van de vorming van het 
christelijk karakter en de vooruitgang van Zijn werk. – 6 Testimonies p. 429,430 
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5 April | Een Wereld In Nood 
Dag 95 van 365 

 
"Wij wachten op het licht, maar zie, er is duisternis; op een grote glans, maar wij wandelen 

in donkerheden." Jesaja 59:9 
 

 Er zijn velen die de Schriften lezen, maar de ware betekenis niet kunnen begrijpen. 
Over de gehele wereld zien mannen en vrouwen verlangend op naar de hemel. Gebeden, 
tranen en vragen stijgen op vanuit harten die verlangen naar licht, naar genade en naar de 

Heilige Geest. Velen staan op de drempel van het Koninkrijk, wachtend om binnengehaald te 
worden. – Acts of the Apostles p. 109; Van Jeruzalem tot Rome blz. 79-80 

 
 Overal zijn harten, die uitroepen om iets wat zij niet hebben. Zij verlangen naar een 

kracht, die hen overwinning over de zonde zal geven, een macht, die hen zal bevrijden uit de 
slavernij van het kwaad, een macht die hen gezondheid, leven en vrede kan geven. 
Menigeen, die de macht van Gods Woord heeft gekend en daar is beland waar geen 

erkenning van God is, verlangt naar Goddelijke aanwezigheid. 
 

 Wat de wereld nu nodig heeft is hetzelfde als negentienhonderd jaar geleden, 
namelijk een openbaring van Christus. Een oproep tot een groot hervormingswerk is nodig. 

Alleen door de genade van Christus, kan het werk van lichamelijk, verstandelijk en geestelijk 
herstel, ten uitvoer worden gebracht. 

 
 Alleen Christus' methode kan werkelijk succes opleveren in het bereiken van de 

mensen. De Zaligmaker mengde Zich onder de mensen als Iemand, die hun welzijn wenste. 
Hij toonde Zijn sympathie, voorzag in hun noden en won hun vertrouwen. En dan vroeg Hij 

hen: "Volg Mij." 
 

 Wat nodig is, is dicht bij de mensen te komen door persoonlijke inspanning... Wij 
moeten wenen met de wenenden en ons verblijden met de blijden. Gepaard met 

overtuigingskracht, de macht van het gebed en de macht van Gods liefde, zal en kan dit werk 
niet zonder vrucht blijven. – The Ministry of Healing p. 143,144; De Weg tot Gezondheid 

blz. 70 
 

 Hemelse wezens wachten om samen te kunnen werken met de mens, zodat zij aan de 
wereld kunnen openbaren, wat mensen kunnen worden, en wat tot stand gebracht kan 

worden, in de redding van zielen die op het punt staan ten onder te gaan, als zij met God in 
verbinding staan. Er is geen grens aan de bruikbaarheid van iemand die zichzelf 

weggecijferd heeft om zo ruimte te maken voor de werking van de Heilige Geest op het hart, 
en een leven leeft dat geheel aan God is toegewijd. – The Ministry of Healing p. 159; De 

Weg tot Gezondheid blz. 80 
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6 April | Lerende Van Huis Tot Huis 
Dag 96 van 365 

 
"Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u 

geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen." Handelingen 20:20 
 

 Onder de leden van onze gemeenten moet meer huis-aan-huis werk gedaan worden 
door Bijbellessen te geven en lectuur te verspreiden... Wanneer we zaaien aan alle wateren, 
zullen we ervaren dat "die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien." (2 Korinthe 

9:6). 
 

 Het voorbeeld van Christus moet opgevolgd worden door hen die zeggen dat ze Zijn 
kinderen zijn. Verlicht de lichamelijke noden van uw medemensen, hiervoor zullen ze u 

dankbaar zijn en zullen de hinderpalen uit de weg geruimd worden waardoor u de 
mogelijkheid krijgt hun hart te raken... Ook vrouwen kunnen dit werk doen... Zij kunnen in 
gezinnen een werk doen waartoe mannen niet in staat zijn, een werk dat het innerlijke leven 

raakt. Ze kunnen vaak zo dicht bij het hart komen dat mannen dit niet eens kunnen 
benaderen. Hun werk is nodig. Bescheiden en nederige vrouwen kunnen een goed werk doen 
door de Waarheid bij de mensen thuis uit te leggen. Het Woord van God dat op zo'n manier 

verklaard wordt zal als een zuurdesem werken, en... door de invloed daarvan zullen hele 
gezinnen worden bekeerd... 

 
 Thuis, bij de buurman bij de haard, aan het bed van de zieke, kunt u op rustige wijze 

uit de Schrift lezen en een enkel Woord van Jezus en van de Waarheid spreken. Zo kan 
kostbaar zaad worden gezaaid dat zal ontkiemen en na vele dagen vrucht voortbrengen... 

 
 In tal van weinig belovende plaatsen moet zendingswerk gedaan worden. We moeten 
een zendingsgeest krijgen om ons bereidwillig te maken overal te werken, onder alle rang en 

stand, in milieus waarin we helemaal niet van plan waren te werken en langs wegen op 
plaatsen, waar we nooit aan gedacht zouden hebben. Wat het zaaien van het Evangeliezaad 
betreft, heeft de Heere Zijn eigen plan. Zaaien we volgens Zijn wil, dan zullen we het zaad 
zó vermenigvuldigen, dat Zijn Woord duizenden kan bereiken die de Waarheid nog nooit 

gehoord hebben. – 9 Testimonies p. 127-130; Schatkamer deel 3 blz. 357-360 
 

 Duizend maal duizend, en tienduizend maal tienduizenden engelen staan te wachten 
om met de leden van onze gemeenten samen te werken in de verspreiding van het licht dat 
God zo genadevol heeft gegeven, zodat een volk voorbereid zal worden op de komst van 

Christus. – 9 Testimonies p. 129; Schatkamer deel 3 blz. 359 
 

 De vrouwen, de jeugd, de middelbare leeftijd en de ouderen, allen mogen deelhebben 
aan het afsluitingswerk voor deze tijd en door dit te doen waar zij gelegenheid hebben, zullen 

zij een ervaring van ongekende waarde voor zichzelf verkrijgen. Door niet aan zichzelf te 
denken, zullen zij in genade groeien.  – Evangelism p. 468 
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7 April | Van Persoon Tot Persoon Getuigen 
Dag 97 van 365 

 
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe." 
Johannes 3:16 

 
 Waarom streven niet allen, die beweren God lief te hebben, ernaar hun buren en 

degenen met wie zij omgaan het Licht van de Waarheid te brengen, zodat ze niet langer dit 
grote Verlossingsplan zullen veronachtzamen? Christus gaf Zichzelf over aan een 

schandelijke folterende dood en Hij liet Zijn grote zielsangst zien om de verlorengaanden te 
redden. 0, Christus is in staat, Christus is gewillig, Christus verlangt ernaar allen te redden 

die tot Hem willen komen! 
  

 Spreek tot mensen die in gevaar verkeren en wijs hen op Jezus aan het kruis. Hij 
stierf om vergeving voor ons mogelijk te maken. Spreek tot de zondaar, terwijl uw eigen hart 
overvloeit van de tedere, medelijdende liefde van Christus. Laat er een diepe ernst bestaan;  

wanneer u zielen probeert te winnen zodat ze mogen zien en leven, laat dan geen harde, luide 
klank van uw lippen gehoord worden. 

 
 Wijd eerst uw eigen ziel aan God. Als u dan op onze Middelaar in de hemel ziet, laat 
uw hart dan gebroken worden. Wanneer uw eigen hart verzacht en onderworpen is, kunt u de 

berouwvolle zondaars helpen als iemand, die de macht van de liefhebbende Verlosser zelf 
ervaren heeft. Bid met deze zielen, breng ze door geloof aan de voet van het kruis. Richt hun 
gedachten naar boven samen met de uwe en richt het gelovig oog daarheen, waar uw oog op 
gericht is, namelijk op Jezus, de Drager van de zonden. Zorg ervoor dat ze hun eigen arme 

zondige 'ik' loslaten om geleid te worden tot de Leidsman, dan is de overwinning zeker. Dan 
aanschouwen ze zélf het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zij zien dan de 

Weg, de Waarheid en het Leven. De Zon der gerechtigheid schijnt met heldere stralen in het 
hart. De verlossende liefde wordt als een krachtige vloedgolf over de uitgedroogde dorstige 

ziel uitgegoten en de zondaar is voor Jezus Christus gered. 
 

 Christus de gekruisigde - spreek erover, bid ervoor, zing ervan en het zal harten 
breken en winnen. Dit is de macht en wijsheid van God om zielen bijeen te brengen. 

Formele, vastgestelde uitdrukkingen en het naar voren brengen van alleen maar 
verstandelijke argumenten, brengen maar weinig goeds voort. De liefde van God die de 
harten van de werkers verzacht, zal door diegenen voor wie zij werken, gezien worden. 

Zielen dorsten naar het levende water. Wees zelf geen leeg vat. Wanneer u hen de liefde van 
Christus openbaart, zult u de hongerige, dorstende mensen tot Jezus leiden en Hij zal hen het 

levende Brood en Water tot verlossing geven. – 6 Testimonies p. 66,67 
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8 April | Blaast Alarm ! 
Dag 98 van 365 

 
"Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners 

des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij." Joël 2:1 
 

 Onze aandacht moet nu bij de dingen zijn die ons eeuwige welzijn betreffen. We 
kunnen ons niet veroorloven om hemelse dingen op de tweede plaats te stellen... Gods 

oordelen zijn in het land. Ze spreken tot ons met een ernstige waarschuwing: "Daarom, zijt 
ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen." 

(Matthéüs 24:44). 
 

 Er zijn velen, zo velen in onze gemeenten, die weinig van de werkelijke betekenis 
van de tegenwoordige Waarheid weten. Ik doe een beroep op hen om de vervulling van de 

tekenen van de tijd niet te veronachtzamen. Zij verkondigen zo duidelijk dat het einde 
dichtbij is. 0, hoe velen zijn er, die niet gezocht hebben naar de redding van hun eigen ziel. 
Zij zullen spoedig de bittere jammerklacht slaken: "De oogst is voorbijgegaan, de zomer is 

teneinde; nog zijn wij niet verlost!" (Jeremia 8:20). 
 

 We leven in de tijd van de afsluitende tonelen van de geschiedenis van deze aarde. 
De profetie vervult zich snel. De uren van de genadetijd vliegen voorbij. We hebben geen 

tijd - geen ogenblik - te verliezen. Laten we tijdens onze wacht niet slapende gevonden 
worden. Laat niemand in zijn hart of door zijn werken zeggen: "Mijn heer vertoeft te 

komen." (Mattheüs 24: 48). Laat de boodschap van Christus' spoedige wederkomst met 
ernstige woorden van waarschuwing horen. Laat ons overal mannen en vrouwen overtuigen 

zich te bekeren en zo de toorn die te komen staat te ontvluchten. Laten wij hen wakker 
schudden en hen ertoe aanzetten zich onmiddellijk voor te bereiden, want we weten niet 

precies wat ons nog te wachten staat. Laten predikanten en leken samen de rijpende velden 
ingaan... 

 
 De Heere komt spoedig en we moeten voorbereid zijn om Hem in vrede te 

ontmoeten. Laten we vastbesloten zijn om alles te doen wat we kunnen om het Licht aan de 
mensen rondom ons te brengen. We moeten niet bedroefd zijn maar juist blij, en we moeten 
Jezus steeds voor ogen houden... We moeten klaar zijn en op Zijn verschijning wachten. 0, 
wat heerlijk zal het zijn om Hem te zien en als Zijn verlosten verwelkomd te worden! We 

hebben lang gewacht, maar ons geloof is niet verzwakt. Wanneer we eindelijk de Koning in 
al Zijn schoonheid mogen zien, zullen we voor altijd gezegend zijn. Ik voel de noodzaak luid 

uit te roepen: "Terug naar huis!" We naderen de tijd dat Jezus met kracht en grote 
heerlijkheid zal komen om Zijn vrijgekochten naar hun eeuwig tehuis te brengen. – Review 

and Herald 14 juli 1903 
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9 April | Gods Speciale Boodschap Voor Vandaag 
Dag 99 van 365 

 
"De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabij gekomen. Laat  ons dan afleggen de werken 

der duisternis en aandoen de wapenen des lichts." Romeinen 13:12 
 

 In een tijd als deze, moeten we één doel voor ogen houden: elk middel, dat God 
gegeven heeft om de Waarheid in de harten van de mensen te planten, te gebruiken... Elke 
christen heeft de taak zijn mogelijkheden tot het uiterste te benutten om de kennis van de 

Waarheid te verspreiden. – Fundamentals of Christian Education p. 201 
 

 God heeft lang gewacht en Hij wacht nog steeds dat de mens naar Zijn stem zal 
luisteren en Hem zal gehoorzamen als liefhebbende en nederige kinderen. De mens behoort 

God toe, zowel door schepping als door verlossing. God verlangt ernaar dat de mens dicht bij 
Hem wil zijn zodat het licht van Zijn aangezicht op hen zal schijnen. We moeten de derde 

engelboodschap aan de wereld brengen om de mensen te waarschuwen tegen de aanbidding 
van het beest en zijn beeld en hen erop wijzen aan de kant van degenen te komen staan die 

"de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus" hebben. (Openbaring 14:12). God heeft 
ons niet de tijd geopenbaard wanneer deze boodschap zal eindigen of wanneer de genadetijd 

zal sluiten... Het is onze plicht om te waken, te werken en te wachten, om ieder ogenblik 
voor de redding van de mensen te werken die op het punt staan om te komen... 

 
 Nu, juist nu, is het tijd om te waken, te werken en te wachten... Het einde van alle 

dingen is nabij... De Geest van God werkt om de Waarheid van het geïnspireerde Woord te 
nemen en die als een stempel op de ziel te drukken, zodat de belijdende volgelingen van 
Christus een geheiligde vreugde mogen hebben en in staat zijn die aan anderen mee te 

delen... 
 

 We hebben een dieper, sterker en doordringender getuigenis van de macht van de 
Waarheid nodig, die naar voren zal komen in het praktische godvrezende leven van 

diegenen, die belijden dit te geloven. – Review and Hereald 9 oktober 1894 
 

 We moeten de Wwaarheid in het hart hebben en die aan anderen onderwijzen, zoals 
die in Jezus is. De wereld bevindt zich in een zeer ernstige periode; mensen kiezen nu wat 

hun eeuwige lot zal zijn. Satan en zijn engelen beramen voortdurend plannen om de wet van 
geen betekenis te maken en zodoende de mensen te verslaven in de strikken van de zonde. 
De duisternis die de aarde overdekt, wordt nog donkerder, maar zij die nederig met God 

wandelen, hebben niets te vrezen. – Review and Herald 9 oktober 1894 
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10 April | Een Tijd Om Een Beslissing Te Nemen 
Dag 100 van 365 

 
"Kiest u heden wien gij dienen zult." Jozua 24:15 

 
 Tegenwoordig is de wereld dol: een krankzinnigheid beheerst mannen en vrouwen 

die hen naar het eeuwig verderf jaagt. Iedere soort van lust viert hoogtij en de mensen zijn zo 
verdwaasd door het kwaad, dat zij niet naar waarschuwingen of oproepen luisteren. 

 
 De Heere zegt tot het volk op aarde: "Kiest u heden wien gij dienen zult." Allen 

bepalen nu hun eeuwig lot. De mensen moeten wakker geschud worden om de ernst van deze 
tijd en de nabijheid van het einde van de genadetijd in te zien. God heeft de mens geen 

boodschap gegeven dat het nog vijf of tien of twintig jaar duren zal wanneer de geschiedenis 
van deze aarde tot afsluiting zal komen. Hij wil niet dat iemand zich kan verontschuldigen 

om de voorbereiding op Zijn komst uit te stellen. Hij wil niet dat iemand zou kunnen zeggen: 
"Mijn heer vertoeft te komen." (Mattheüs 24:48), want dit leidt tot een roekeloos 

veronachtzamen van de gelegenheden en voorrechten die ons gegeven zijn om ons op die 
grote dag voor te bereiden. Iedereen die beweert een dienstknecht van God te zijn, is 

geroepen om in Zijn dienst te staan, alsof iedere dag de laatste zou zijn... 
 

 Spreek over de spoedige verschijning van de Zoon des mensen op de wolken des 
hemels met grote kracht en heerlijkheid. Stel die dag niet uit... 

 
 Hierin bestaat de grote last die door een ieder gedragen moet worden. Zijn mijn 

zonden vergeven? Heeft Christus, de Lastendrager, mijn schuld weggenomen? Is mijn hart 
gereinigd door de gerechtigheid van Jezus Christus? Er zal een wee komen over iedereen, die 

geen schuilplaats gezocht heeft in Christus. Er zal een wee komen over allen die op enige 
wijze zich van het werk laat afleiden en veroorzaakt dat iemand nu minder waakzaam is... 

 
 Het grote werk waar wij ons niet van mogen laten afleiden, is ons af te vragen hoe 

wij persoonlijk ten opzichte van God staan. Staan onze voeten op de Rots der Eeuwen? 
Verbergen we onszelf in de enige Schuilplaats die er is? De storm komt op, meedogenloos is 

zijn woede. Zijn we voorbereid om die te weerstaan? Zijn wij één met Christus, zoals Hij 
Eén is met de Vader? Zijn wij erfgenamen van God en medeërfgenamen met Christus?... 

 
 Het karakter van Christus moet ook ons karakter zijn. Door de vernieuwing van onze 

harten moeten we veranderd worden. Hier is onze enige veiligheid. Niets kan een levende 
christen van God scheiden. – Review and Herald 27 november 1900 
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11 April | Leven Om Anderen Te Redden 
Dag 101 van 365 

 
"Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks 

op en volge Mij. " Lucas 9:23 
 

 De zonde, waaraan het meest toegegeven wordt, die ons van God scheidt, en die onze 
geest zo enorm in verwarring brengt, is 'zelfzucht'. Alleen door zelfverloochening kan er van 
een terugkeer tot de Heere sprake zijn. Uit onszelf kunnen wij niets doen, maar doordat God 

ons kracht geeft, kunnen we leven om anderen goed te doen, en zo zullen we deze 
kwaadaardige zelfzucht mijden. We hoeven niet naar een heidens land te gaan om te tonen 

dat we alles aan God willen wijden in een nuttig en onzelfzuchtig leven. Nee, we kunnen dit 
in de huiselijke kring doen, in de gemeente, onder degenen met wie wij omgaan en met wie 
wij zaken doen. Juist in de gewone dagelijkse levenswandel moet het eigen-ik verloochend 

en overheerst worden. 
 

 Paulus kon zeggen: "Ik sterf allen dag." (1 Korinthe 15:31) Het is het dagelijks 
sterven van het eigen-ik in de kleine dingen van het dagelijks leven wat ons tot overwinnaars 
maakt. We moeten het eigen-ik vergeten door bezig te zijn om anderen goed te willen doen. 

Bij velen is er een beslist tekort aan naastenliefde. In plaats van trouw hun plicht te doen, 
zoeken ze liever naar hun eigen vermaak. 

 
 God legt duidelijk op al Zijn volgelingen de taak om anderen met hun invloed en 

middelen te zegenen, en aan Hem die wijsheid te vragen, die hen in staat zal stellen alles te 
doen wat in hun macht ligt om de gedachten en genegenheden van degenen met wie ze 

omgaan, te verheffen. Door iets voor anderen te doen, zal een blijde tevredenheid verkregen 
worden. Bovendien zal het een innerlijke vrede geven, die een voldoende beloning zal zijn. 
Wanneer we door het verheven en edele verlangen om anderen goed te doen, geactiveerd 

worden, zullen we echt geluk vinden in het trouw volbrengen van de vele levensplichten. Dat 
zal meer betekenen dan een aardse beloning, want elke trouwe, onzelfzuchtige 

plichtsvervulling wordt door de engelen genoteerd en staat stralend in het levensverslag. 
 

 In de hemel zal niemand zichzelf of zijn eigen genoegens zoeken. Maar allen zullen 
uit een reine, oprechte liefde het geluk van de hemelse wezens rondom hen zoeken. Wanneer 
we deel willen hebben aan het hemelse gezelschap op de vernieuwde aarde, moeten we hier 

geleid worden door hemelse beginselen. – 2 Testimonies p. 132,133 
 

 Het grootste werk dat in onze wereld gedaan kan worden is God te verheerlijken door 
het karakter van Christus uit te leven. – 6 Testimonies p. 439 
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12 April | De Weg Naar Het Leven 
Dag 102 van 365 

 
"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 denzelven vinden." Matthéüs 7:13-14 

 
 Christus roept ons op om de smalle weg te betreden, waar iedere stap een 

verloochening van zichzelf betekent. Hij roept ons op om op het fundament van de eeuwige 
Waarheid te staan en ernstig te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen 

overgeleverd is... 
 

 Naarmate we de tijd naderen, dat overheden en machten en geestelijke goddeloosheid 
op hoge plaatsen volledig in de strijd tegen de waarheid ingezet worden, wanneer satans 

bedrieglijke macht zó groot zal zijn dat, als het mogelijk zou zijn, hij ook de uitverkorenen 
zou misleiden, dan moet ons onderscheidingsvermogen door Goddelijke verlichting 

aangescherpt zijn, zodat we met satans bedriegerijen niet onbekend zijn... Dat ons werk een 
heerlijk succes zal zijn... komt doordat God het voor ons mogelijk gemaakt heeft om met 

engelen samen te werken. Maar succes zal zelden het resultaat zijn van af en toe een poging 
te wagen. De vereende krachten van alle gemeenteleden wordt vereist. 

 
 De hedendaagse gemeente heeft behoefte aan mensen die evenals Henoch met God 

wandelen en Christus aan de wereld openbaren. Gemeenteleden moeten een hogere maatstaf 
bereiken. Hemelse boodschappers wachten erop om zich met diegenen in verbinding te 

stellen, die het eigen-ik uit het oog hebben verloren en van wie het leven een vervulling is 
van de woorden: "ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in 

het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en 
Zichzelven voor mij overgegeven heeft." (Galaten 2:20). Uit zulke mannen en vrouwen moet 
de gemeente samengesteld zijn, voordat haar licht in de wereld in duidelijk te onderscheiden 
stralen kan schijnen. Ons beeld van de Zon der Gerechtigheid is door zelfzucht verduisterd. 
Christus wordt door velen opnieuw gekruisigd doordat ze toegeven aan zelfzucht, waardoor 

ze satan toestaan heerschappij over hen te verkrijgen... 
 

 Het is Gods bedoeling dat allen getoetst en beproefd zullen worden, zodat Hij kan 
zien of ze trouw of ontrouw zijn aan de wetten, die het hemels Koninkrijk regeren. Tot het 

laatst toe staat God satan toe zichzelf als een leugenaar, een aanklager en een moordenaar te 
openbaren. Op deze wijze zal de uiteindelijke overwinning van Zijn volk nog duidelijker 
zichtbaar, nog glorieuzer en nog vollediger zijn. – Review and Herald 4 december 1900 
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13 April | Partnerschap Met Christus 
Dag 103 van 365 

 
"Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 

want zonder Mij kunt gij niets doen." Johannes 15:5 
 

 Het einde is nabij! God doet een beroep op de gemeente om te doen wat nog gedaan 
moet worden. Medearbeiders van God, u bent door God in staat gesteld om anderen met u 

mee naar het Koninkrijk te nemen. U moet Gods levende werktuigen zijn, kanalen van licht 
voor de wereld, en om u heen zijn de hemelse engelen met hun opdracht van Christus om u 
te ondersteunen, te sterken en staande te houden in uw werk voor de redding van mensen... 

 
 Houdt u afgescheiden van de wereld - in de wereld, maar niet van de wereld, terwijl u 
de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid weerkaatst, rein, heilig en onbesmet, en in 

geloof het licht uitdraagt langs de wegen en zijwegen van de aarde. 
 

 Laten de gemeenten ontwaken vóór het voor eeuwig te laat is. Laat elk lid zijn 
persoonlijk werk opnemen en de Naam des Heeren bekrachtigen, waarmee hij geroepen is. 
Laat een gezond geloof en ware godsvrucht in de plaats komen van traagheid en ongeloof. 

Wanneer het geloof beslag legt op Christus, zal de Waarheid blijdschap brengen in de ziel en 
zullen de kerkdiensten niet saai en vervelend zijn... Dagelijks zult u een rijke ervaring 
opdoen wanneer u de christelijke leer die u belijdt, in praktijk brengt. Zondaars zullen 

bekeerd worden... 
 

 O, mochten allen wakker worden om de wereld te laten zien dat ze een levend geloof 
bezitten, dat de wereld iets van levensbelang te wachten staat, namelijk dat Jezus spoedig zal 
komen. Toon de mensen dat wij geloven dat we op de drempel van de eeuwige wereld staan. 

 
 De opbouw van Gods Koninkrijk wordt vertraagd óf bevorderd al naar gelang de 

ontrouw of trouw van menselijke werktuigen. Het werk wordt gehinderd doordat de mens 
niet samenwerkt met God. Mensen mogen bidden "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
gelijk  in de hemel, alzo ook  op de aarde" (Mattheüs 6:10), maar wanneer zij dit gebed niet 
in hun leven uitleven, zullen hun gebeden vruchteloos zijn. Hoe zwak, dwalend en zondig u 
ook bent, de Heere biedt u toch nog steeds het deelgenootschap met Hem persoonlijk aan. 
Hij nodigt u uit u door Hem te laten leiden. In verbinding met Christus kunt u Gods werk 

uitvoeren. "Zonder Mij," heeft Christus gezegd, "kunt gij niets doen."  – 6 Testimonies 436-
438; Schatkamer deel 3 blz. 69-70 
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14 April | Vertegenwoordigers Van De Zaligmaker 
Dag 104 van 365  

 
"En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van uw spreken 
als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in 

den dag der bezoeking." 1 Petrus 2:12 
 

 God verwacht dat degenen die de Naam van Christus dragen, Hem 
vertegenwoordigen... Zij moeten een geheiligd, gereinigd en heilig volk zijn, dat licht aan 

allen meedeelt met wie zij in aanraking komen... 
 

 De volgelingen van Christus moeten in hun principes en belangstelling afgescheiden 
van de wereld zijn, maar zij moeten zichzelf niet van de wereld isoleren. De Zaligmaker 

mengde zich voortdurend onder de mensen, niet om hen aan te moedigen in iets dat niet in 
overeenstemming met Gods wil was, maar om hen te verheffen en te veredelen. "Ik heilig 

Mijzelven voor hen", verklaarde Hij, "opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid." 
(Johannes 17:19). Zo moet de christen onder de mensen blijven, zodat de smaak van de 

Goddelijke liefde als zout mag zijn, dat de wereld voor bederf bewaart... 
 

 Wat wij nodig hebben is de kracht van een hoger, reiner en edeler leven. De wereld 
wacht erop om te zien welke vruchten door belijdende christenen gedragen worden... 

Indrukken, hetzij gunstig of ongunstig voor de Bijbelse godsdienst, beïnvloeden voortdurend 
de gemoederen van anderen met wie we te doen hebben. 

 
 God en de engelen kijken naar ons met aandacht. God verlangt ernaar dat Zijn volk 

door hun leven de voordelen van het christendom boven de wereldsgezindheid laat zien, 
waaruit zal blijken dat zij door hoge en heilige principes geleid worden. Hij verlangt ernaar 
om te zien dat zij door de Waarheid die zij ontvangen hebben, tot kinderen van de hemelse 
Koning gemaakt zijn. Hij wenst hen tot kanalen te maken, waardoor Hij Zijn onbegrensde 

liefde en barmhartigheid kan uitgieten. 
 

 Christus wacht met groot verlangen op de openbaring van Zichzelf in Zijn gemeente. 
Als het karakter van de Zaligmaker volkomen in Zijn volk wordt weergegeven, zal Hij 

komen om aanspraak op de Zijnen te maken. Het is het voorrecht van iedere christen om niet 
alleen naar Hem uit te zien, maar ook de komst van onze Heere te verhaasten. Zouden allen 

die Zijn Naam belijden vruchten tot Zijn heerlijkheid dragen, hoe snel zou dan de gehele 
wereld met het zaad van het Evangelie bezaaid zijn! De laatste grote oogst zou dan snel tot 
rijpheid gebracht zijn en Christus zou kunnen komen. – Counsels to Parents, Teachers and 

Students p. 322-324 
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15 April | Een Karakter Dat De Wereld Zal Herkennen 
Dag 105 van 365 

 
"Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het 

midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld." 
Filippenzen 2:15 

 
 Het is Gods bedoeling dat de beginselen van Zijn Koninkrijk door Zijn volk 

tentoongespreid worden. Dat zij in hun leven en karakter deze principes zullen openbaren. 
Hij wenst dat ze zich van de gewoonten, gebruiken en praktijken van de wereld zullen 
afscheiden... Doordat de wereld in Zijn gemeente de goedheid, de barmhartigheid de 

rechtvaardigheid en de liefde van God zal zien, zal zij een voorstelling van Zijn karakter 
hebben. En wanneer de wet van God op deze wijze in het leven getoond wordt, zal zelfs de 
wereld boven ieder ander volk op aarde, de voortreffelijkheid van diegenen erkennen die 

God liefhebben, vrezen en dienen. 
 

 Zevende dag Adventisten moeten boven alle andere mensen het voorbeeld geven van 
eerbied voor God, een heilig hart en heilige gedachten en gesprekken. Aan hen zijn de 

plechtigste Waarheden die ooit aan stervelingen toevertrouwd zijn, gegeven. Er is in iedere 
uitstorting van genade, kracht en doeltreffendheid overvloedig voorzien. Zij kijken uit naar 
de nabije terugkeer van Christus op de wolken des hemels. Wanneer zij aan de wereld de 

indruk geven dat hun geloof geen overheersende macht in hun leven is, betekent dit, dat zij 
God op ernstige wijze onteren. 

 
 Omdat de macht van satans verzoekingen toeneemt, zijn de tijden waarin we leven 

vol van gevaren voor Gods kinderen. We moeten voortdurend van de grote Leraar leren, hoe 
we iedere stap veilig en juist doen. Wonderbare taferelen doen zich aan ons voor; in deze tijd 

moet een levend getuigenis in het leven van Gods belijdend volk zichtbaar zijn, zodat de 
wereld zal ontdekken dat in deze eeuw, als het kwaad overal regeert, er toch nog een volk 

bestaat, dat hun wil opzij gezet heeft en dat er naar streeft om Gods wil te volbrengen - een 
volk dat in hart en leven Gods wet geschreven heeft... 

 
 Hun gedachten moeten rein zijn, hun woorden edel en verheffend. Het geloof in 
Christus moet met alles wat zij doen en zeggen verweven zijn. Ze moeten een geheiligd, 

gereinigd en heilig volk zijn, en het licht aan allen met wie zij in aanraking komen uitdragen. 
Het is Zijn bedoeling dat zij, door de Waarheid in hun leven in praktijk te brengen, een zegen 

voor de wereld zullen zijn. De genade van Jezus is voldoende om dit alles tot stand te 
brengen. – Counsels to Parents, Teachers and Students p. 321,322 
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16 April | Het Getuigenis Dat De Wereld Nodig Heeft 
Dag 106 van 365 

 
"Gijlieden zijn onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen." 2 

Korinthe 3:2 
 

Hervorming van karakter moet voor de wereld het bewijs zijn van de inwonende liefde van 
Christus. De Heere verwacht van Zijn volk dat zij zullen laten zien dat de verlossende kracht 
van genade aan het gebrekkige karakter kan werken om het evenredig te laten ontwikkelen 

zodat het overvloedig vrucht draagt. 
 

 Maar om aan Gods doel te beantwoorden, valt er een voorbereidend werk te doen. De 
Heere vraagt ons onze harten te ontledigen van zelfzucht, die de wortel van vervreemding is. 
Hij verlangt ernaar om Zijn Heilige Geest overvloedig over ons uit te storten en Hij vraagt 
ons daartoe de weg te bereiden door zelfverloochening. Wanneer het eigen-ik aan God is 

overgegeven, zullen onze ogen geopend worden om de struikelblokken te zien die door ons 
onchristelijk gedrag zijn gelegd op de weg van anderen. God vraagt ons dat alles weg te 
nemen. Hij zegt: "Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond 

wordt." (Jakobus 5:16). Dan kunnen wij de verzekering hebben die David had toen hij, na 
zijn zonde te hebben beleden, bad: "Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige 
geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren; en de zondaars zullen zich 

tot U bekeren." (Psalm 51:14-15). 
  

 Wanneer Gods genade in ons heerst, zal de ziel omgeven zijn door een atmosfeer van 
geloof, moed en christelijke liefde, een atmosfeer die kracht verleent aan het geestelijk leven 
van allen die haar inademen... Iedereen die deelt in Christus' vergevende liefde, die verlicht 
is door Gods Geest en bekeerd is tot de Waarheid, zal voelen dat hij vanwege deze kostbare 
zegeningen aan iedereen met wie hij in aanraking komt een taak verschuldigd is. Door hen 

die nederig van hart zijn, zal de Heere mensen bereiken die de ingezegende predikanten niet 
kunnen bereiken. Zij zullen door Zijn Geest bewogen worden om woorden te spreken die de 

reddende genade van Christus openbaren. 
 

 En door anderen te zegenen, zullen zij zichzelf tot zegen zijn. God geeft ons de 
mogelijkheid om genade uit te delen, zodat Hij ons met nog meer genade kan vullen. Hoop 

en geloof zullen sterker worden wanneer de mens voor God werkt met de talenten en 
voorrechten, door God gegeven. God werkt met hem samen en gebruikt hem als Zijn 

instrument. – 6 Testimonies p. 43-44; Schatkamer deel 2 blz. 402-403 
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17 April | Als God De Leegten Aanvult 
Dag 107 van 365 

 
"En wij als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt 

ontvangen hebben." 2 Korinthe 6:1 
 

 Wij moeten met God samenwerken in het werk voor de hele wereld. Waar er ook 
maar zielen zijn om gered te worden, moeten we onze hulp verlenen, zodat veel zonen en 
dochters tot God gebracht kunnen worden. Het einde is nabij; daarom moeten wij al onze 

krachten inzetten, die ons toevertrouwd zijn, en ieder middel dat zich aanbiedt om het werk 
voort te helpen benutten... 

 
 Hoe moeten de engelen zich wel voelen als zij zien hoe het einde nadert en dan zien 

hoe zovelen, die de laatste boodschap van genade is toevertrouwd, bijeenkruipen, 
vergaderingen bezoeken om er voor zichzelf baat bij te vinden en ontevreden zijn als er niet 
veel gepreekt wordt, terwijl zij weinig bezorgdheid voor anderen voelen en niets doen voor 
de redding van anderen. Allen die werkelijk door een levend geloof met Christus verbonden 
zijn, zullen deel hebben aan de Goddelijke natuur. Zij zullen voortdurend geestelijk leven 

van Hem ontvangen en zij kunnen niet zwijgen. 
 

 Het leven toont zich altijd in daden. Wanneer het hart levend is, zal het bloed naar 
ieder deel van het lichaam gepompt worden. Degene van wie het hart vol geestelijk leven is, 
hoeft niet aangespoord te worden dit te tonen. Het Goddelijke leven zal in rijke stromen van 

genade voort vloeien. Als zij spreken, als zij bidden en als zij werken, wordt God 
verheerlijkt... 

 
 Het zijn niet degenen die het meest uitmunten of die de meeste talenten hebben, die 

in hun werk de grootste en meest blijvende resultaten hebben. Wie zijn dan de meest 
doeltreffende werkers? Zij die gehoor geven aan de uitnodiging: "Neemt Mijn juk op u en 

leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart." (Mattheüs11:29). 
 

 Wanneer de mensen aan wie God de gave van een goed verstand heeft toevertrouwd, 
weigeren deze gave tot Zijn eer te gebruiken, zal Hij hen, na hen getoetst en op de proef 

gesteld te hebben, aan hun eigen fantasieën overlaten. Hij zal dan mensen nemen, die niet zo 
rijk begiftigd lijken te zijn, die niet zoveel zelfvertrouwen bezitten en Hij zal de zwakken 

sterk maken, omdat ze op God vertrouwen, om voor hen die dingen te doen, die zij niet voor 
zichzelf kunnen doen. God zal de dienst die van ganser harte gedaan wordt aannemen en zal 

Zelf het te kort aanvullen. – 6 Testimonies p. 440,443,444 
 

 Engelen luisteren wat voor soort verslag u over uw hemelse Meester aan de wereld 
brengt. – Steps to Christ p. 119 
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18 April | Predik Met Kracht 
Dag 108 van 365 

 
"En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, En 

zeggende: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." Matthéüs 3:1-2 
 

 Johannes de Doper werd door God onderwezen toen hij in de woestijn leefde. Hij 
bestudeerde de openbaringen van God in de natuur. Onder leiding van Gods Geest 

bestudeerde hij de rollen van de profeten. Bij dag en bij nacht was Christus zijn studie en zijn 
overdenking, totdat hart, geest en ziel met het heerlijke beeld vervuld was. 

 
 Hij keek op de Koning in al Zijn schoonheid waardoor zijn eigen-ik in het niets 

verzonk. Als hij de Majesteit der heiligheid zag, wist hij dat hij niet geschikt en onwaardig 
was. Het was Gods boodschap die hij verkondigen moest. Alleen in Gods macht en 

gerechtigheid kon hij staande blijven. Hij was gereed om als een boodschapper van de hemel 
voort te gaan, onbevreesd voor de mensheid, want hij had God gezien. Hij kon zonder angst 

in de tegenwoordigheid van aardse monarchen staan, omdat hij zich sidderend voor de 
Koning der koningen gebogen had. 

 
 Johannes verkondigde zijn boodschap niet met fijn uitgewerkte bewijsvoeringen of 
mooi verpakte theorieën. Schrikaanjagend en streng, maar toch vol hoop, werd zijn stem uit 

de woestijn gehoord: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." 
(Mattheüs 3:2). Met een nieuwe, ongewone macht bewoog die boodschap het volk. De hele 

natie was in opschudding gebracht en menigten dromden naar de woestijn... 
 

 In deze tijd, juist voor de tweede komst van Jezus op de wolken des hemels, moet een 
dergelijk werk gedaan worden zoals Johannes dat deed. God roept om mensen die een volk 

voorbereiden om in de grote dag des Heeren te kunnen bestaan... Als een volk dat in 
Christus' spoedige verschijning gelooft, moeten we een boodschap verkondigen: "zo schik u 
….om uw God te ontmoeten." (Amos 4:12). Onze boodschap moet even rechtstreeks zijn als 
de boodschap van Johannes. Hij berispte koningen wegens hun ongerechtigheid. Alhoewel 
dit zijn leven in gevaar bracht, aarzelde hij niet om Gods Woord te verkondigen. Zo moet 

ook ons werk in deze tijd even trouw gedaan worden. 
 

 Om zo'n boodschap als van Johannes te kunnen brengen, moeten we een geestelijke 
ervaring hebben zoals hij had. Hetzelfde werk moet in ons verricht worden. We moeten op 

God zien en door Hem te aanschouwen, verliezen we onszelf uit het oog. – 8 Testimonies p. 
331,333 
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19 April | Zie Het Lam Gods 
Dag 109 van 365 

 
"Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt." Johannes 1:29 

 
 Johannes had van nature de fouten en gebreken die de mensheid eigen zijn. Maar de 
aanraking van Goddelijke liefde had hem veranderd. Toen, nadat Christus Zijn dienstwerk 

begon, de discipelen van Johannes met de klacht tot hem kwamen dat alle mensen de nieuwe 
Leraar volgden, toonde Johannes hoe helder hij zijn verhouding tot de Messias begreep en 

hoe blij hij Hem verwelkomde, voor Wie hij de weg bereid had. 
 

 "Een mens kan geen ding aannemen", zo sprak hij, "zo het hem uit de hemel niet 
gegeven is. Gij zelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar ik 
vòòr Hem heengezonden ben ... Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet 

wassen, maar ik moet minder worden." (Johannes 3:27-30). 
 

 In geloof ziende op de Verlosser, was Johannes tot de hoogte van zelfverloochening 
opgeklommen. Hij probeerde de mensen niet tot zichzelf te trekken, maar hun gedachten 

hoger, steeds hoger te verheffen, totdat zij op het Lam Gods zouden rusten. Hij was alleen 
een stem, roepende in de wildernis. Nu aanvaardde hij met vreugde dat hij zich moest 

terugtrekken en moest zwijgen, zodat de ogen van allen op het Licht des Levens gericht 
mochten worden. 

 
 Diegenen die als boodschappers voor God trouw aan hun roeping zijn, zullen geen 

eer voor zichzelf zoeken. Eigenliefde zal door de liefde van Christus opzij gezet worden. Zij 
zullen erkennen dat het hun werk is om te verkondigen, zoals Johannes de Doper deed: "Zie 

het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt." (Johannes 1:29). Zij zullen Jezus 
verheffen en met Hem zal de mensheid verheven worden... 

 
 De ziel van de profeet was ontledigd van het eigen-ik en met het Goddelijk licht 

vervuld... Hij was een getuigenis van de heerlijkheid van de Zaligmaker... In deze 
heerlijkheid van Christus moeten al zijn volgelingen delen... We kunnen alleen het licht van 
de hemel ontvangen als we gewillig zijn om ons te ontledigen van het eigen-ik. We kunnen 
alleen het karakter van God onderscheiden en Christus door geloof aannemen, wanneer we 

ermee instemmen om iedere gedachte tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Aan allen 
die dit doen, wordt de Heilige Geest in onbegrensde mate gegeven. In Jezus "woont al de 
volheid der Godheid lichamelijk; en gij zijt in Hem volmaakt." (Kolossenzen 2:9-10). – 8 

Testimonies p. 333,334 
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20 April | Gods Oproep Tot Hervorming 
Dag 110 van 365 

 
"En hij zal voor Hem heengaan in den geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten 

der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der 
rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk." Lucas 1:17 

 
 Johannes de Doper ging in de geest en de kracht van Elia voorwaarts, om de weg van 
de Heere te bereiden en de mensen te richten op de wijsheid van de rechtvaardigen. Hij was 

een vertegenwoordiger van diegenen die in de laatste dagen leven aan wie God heilige 
waarheden toevertrouwd heeft om die aan de mensen voor te houden en de weg voor de 

tweede komst van Christus voor te bereiden... 
 

 Degenen die de weg voor de wederkomst van Christus moeten voorbereiden, worden 
door de trouwe Elia voorgesteld zoals Johannes in de geest en kracht van Elia kwam om de 
weg voor de eerste komst van Christus voor te bereiden. Hervorming is hét grote onderwerp 

wat de mensen in beweging moet zetten. Het volk moet wakkergeschud worden. 
Zelfbeheersing in alle dingen moet met de boodschap samengaan om het volk van God van 

hun afgodendienst af te keren, evenals van hun gulzigheid en hun buitensporigheid in 
kleding en andere dingen. 

 
 De zelfverloochening, nederigheid en matigheid wordt van de rechtvaardigen, die 

God bijzonder leidt en zegent, verlangd. Hierdoor wordt aan de mensen de tegenstelling met 
de buitensporige, gezondheid-vernietigende gewoonten getoond van diegenen die in deze 

ontaarde eeuw leven. God heeft laten zien dat de gezondheidsleer zó nauw met de boodschap 
van de derde engel verbonden is als de hand met het lichaam. Nergens wordt een zo grote 
oorzaak van lichamelijke en zedelijke ontaarding gevonden dan daar waar dit belangrijke 
onderwerp veronachtzaamd wordt. Diegenen die aan eetlust en hartstocht toegeven en hun 

ogen sluiten voor het licht, uit vrees dat zij de zondige bevrediging die zij niet willen nalaten, 
in zullen zien, staan schuldig voor God... 

 
 De voorzienigheid van God heeft Gods volk van de buitensporige gewoonten van de 
wereld, weggevoerd van het toegeven aan eetlust en hartstocht, om op het vaste fundament 
van zelfverloochening en matigheid in alle dingen te staan. Het volk dat God leidt zal een 

bijzonder volk zijn. Ze zullen niet aan de wereld gelijk zijn, maar wanneer zij de leiding van 
God opvolgen, zullen zij Zijn doelstellingen tot stand brengen en zullen zij hun wil aan Zijn 
wil overgeven. Christus zal dan in het hart wonen... "Uw lichaam", zegt de apostel, "is de 

tempel van de Heilige Geest". – 3 Testimonies p. 61-63 
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21 April | Bevorder Het Gezonde Leven 
Dag 111 van 365 

 
"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijk godsdienst." 

Romeinen 12:1 
 

 Het is onmogelijk voor een mens om zijn lichaam als een levende offerande, heilig en 
aannemelijk, voor God te stellen, terwijl hij voortgaat om aan gewoonten toe te geven, die 

hem van lichamelijke, geestelijke en zedelijke kracht beroven. Weer zegt de apostel dan: "En 
wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 

gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van 
God is." (Romeinen 12:2). – Counsels on Health p. 23 

 
 We bevinden ons in een wereld, die gericht is tegen gerechtigheid of reinheid van 

karakter en wel in het bijzonder tegen het groeien in genade. Waar wij ook heen kijken, we 
zien verdorvenheid en corruptie, misvormdheid en zonde. Wat staat dit alles in tegenstelling 

met het werk wat in ons tot stand gebracht moet worden, vóórdat we de gave van 
onsterfelijkheid mogen ontvangen! Gods uitverkorenen moeten onbevlekt staan te midden 
van de corruptie die rondom hen heerst in deze laatste dagen. Hun lichamen moeten heilig 
gemaakt worden, hun geest rein zijn. Als dit werk zal gebeuren, moet men onmiddellijk, in 

alle ernst en met verstand van zaken, aan het werk gaan. De Geest van God moet ons 
volmaakt beheersen en iedere daad beïnvloeden. 

 
 De gezondheidsleer is één tak van het grote werk, dat een volk op de komst van de 

Heere moet voorbereiden... Mannen en vrouwen kunnen de natuurwet geen geweld aandoen 
door toe te geven aan een ontaarde eetlust en aan wellustige hartstochten, zonder de wet van 

God te schenden. Daarom heeft Hij gezorgd, dat het licht van de gezondheidsleer op ons 
schijnt, zodat we de zondigheid van het overtreden van de wetten, die Hij in ons wezen 

vastgelegd heeft, mogen inzien... 
 

 Het duidelijk maken van de natuurwet en het tot gehoorzaamheid aansporen, is een 
werk dat de derde engelboodschap vergezelt... Gods doel is dat dit onderwerp de mensen zal 
wakkerschudden, dat het krachtig tot onderzoek aanzet, want het is onmogelijk voor mannen 

en vrouwen om de Waarheid op prijs te stellen, terwijl ze onder de macht van zondige 
gewoonten staan, die de gezondheid vernietigen en de hersenen verzwakken... 

 
 Hij, die het licht liefheeft dat God hem betreffende de gezondheidshervorming 

gegeven heeft, heeft een belangrijke hulp in het werk om door de Waarheid geheiligd te 
worden en voor de onsterfelijkheid geschikt te zijn. – Counsels on Health p. 20-22 
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22 April | Zichzelf Vergeten 
Dag 112 van 365 

 
"Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 

hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad 
heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft." Galaten 2:20 

 
 Door het geloof eigende Paulus zich de genade van Christus toe en deze genade 

voorzag in de behoeften van zijn ziel. Door het geloof ontving hij de hemelse gave en deelde 
die uit aan zielen die naar licht verlangden. Dit is de ervaring die wij nodig hebben... Vraag 

om dit geloof. Streef er naar. Geloof dat God u die zal geven.  
 

 Er is een groot werk dat in onze wereld gedaan moet worden. Dit is geen 
droomwereld. De levende werkelijkheid staat ons voor ogen. Overal zien we de werkingen 

van satans macht. Laten we met Hém samenwerken, Die werkt om te herstellen en op te 
heffen. Laten we niet vergeten dat we, als we voor Jezus werken, onze sterkte bij de Bron 

van alle kracht moeten zoeken... Christenen hebben een krachtig denkvermogen nodig, een 
vastbeslotenheid van wil en kennis die door de studie van Gods Woord verkregen wordt. Zij 

kunnen het zich niet veroorloven om hun geest met onbenulligheden te vullen. Iedere dag 
moeten zij met geestelijke kracht vernieuwd worden. 

 
 Leert van Hem Die gezegd heeft: "Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart." (Mattheüs 11:29). Van Hem te leren betekent rust te vinden. Dag aan dag zult u 
een ervaring met God opdoen. Dag aan dag zal uw waardering voor de grootsheid van Zijn 

redding toenemen en zult u uitzien naar de heerlijke vereniging met Hem. U zult steeds beter 
leren om als Christus te leven en voortdurend zult u groeien om meer aan de Zaligmaker 

gelijk te worden. 
 

 Als ons eigen-ik afsterft en als we onze voorstelling verruimen van wat Christus voor 
ons kan doen en wat wij voor Christus kunnen betekenen, als we ons met elkaar willen 

verenigen door de banden van christelijke broederschap, zal God machtig door ons werken. 
Dan zullen we door de Waarheid geheiligd zijn. We zullen dan werkelijk door God 

uitverkoren zijn en door Zijn Geest geleid worden. Iedere dag van het leven zal kostbaar 
voor ons zijn, omdat we die dag als een gelegenheid zullen zien om de ons toevertrouwde 

gaven tot zegen van anderen te gebruiken. – Review and Herald 30 mai 1907 
 

 We moeten onszelf vergeten in een liefhebbende dienst voor anderen... We kunnen 
ons de één of andere vriendelijke daad, die we gedaan hebben, niet meer herinneren... maar 

de eeuwigheid zal iedere daad die we tot redding van zielen verricht hebben, in al zijn 
heerlijkheid aan het licht brengen. Zo is het ook met ieder woord, dat tot troost voor Gods 
kinderen gesproken is. Deze daden die voor Jezus gedaan zijn, zullen deel uitmaken van 

onze vreugde door de eeuwigheid heen. – In Heavenly Places p. 230 
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23 April | De Jeugd, Gods Instrument 
Dag 113 van 365 

 
"Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt." Klaagliederen 3:27 

 
 God roept jonge mannen in de kracht van hun leven op om met Hem te delen in 

zelfverloochening, opoffering en lijden. Wanneer zij de roep aannemen, zal Hij ze tot Zijn 
instrumenten maken om zielen te redden, voor wie Hij stierf. Maar Hij wil dat zij de kosten 
berekenen, zodat ze aan hun werk beginnen met een volledige kennis van de voorwaarden, 

waarop zij een gekruisigde Verlosser dienen... 
 

 Het eerste werk moet zijn om onze eigen harten in overeenstemming met God te 
brengen en dan zijn wij voorbereid om voor anderen te werken. Vroeger onderwierpen onze 
oprechte werkers zich aan een intens onderzoek van het hart. Zij beraadslaagden samen en 

verenigden zich in nederig en vurig gebed om Goddelijke leiding... Christus' komst is 
dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen. Iedere dag die voorbijgaat is één minder om de 

boodschap van waarschuwing aan de wereld te brengen. Was er heden toch maar meer 
voorbede met God, grotere nederigheid, grotere reinheid en een groter geloof. – 5 

Testimonies p. 87,88; Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 76 
 

 We hebben een groot werk voor de Meester te doen, om het Woord van God voor 
diegenen te openen, die in duisternis of dwaling verkeren. Jonge vrienden, handel alsof u een 
heilige opdracht gegeven is. U moet studie van de Bijbel maken, altijd bereid om aan ieder 
mens die daarom vraagt, een reden op te geven van de hoop die in u is. Geef door uw ware 
christelijke wandel in waardigheid een bewijs dat u weet dat u een Waarheid hebt, die voor 
het welzijn van de mensen is. Als de Waarheid in de ziel woont, zal zij zich in het gelaat en 

het gedrag openbaren door een kalme, waardige zelfbeheersing en vrede, die alleen de 
christen kan bezitten. Zij die echte nederigheid bezitten en van wie het intellect is 

toegenomen, door de waarheden die in het Evangelie worden ontvouwd, zullen een merkbare 
invloed uitoefenen. Zij zullen een indruk op geest en hart achterlaten. – 5 Testimonies p. 

401;   Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 327-328 
 

 Ik heb geen groter verlangen dan te zien dat onze jeugd doordrongen wordt met de 
geest van ware godsdienst, die hen ertoe zal leiden het kruis op te nemen en Jezus te volgen. 

Ga voorwaarts, jonge discipelen van Christus, beheerst door beginselen, gekleed in de 
gewaden van reinheid en gerechtigheid. Uw Verlosser zal u in de positie leiden die het best 
bij uw talenten past en waar u het nuttigst kunt zijn. Op het pad van de plicht kunt u er zeker 

van zijn dat u voldoende genade voor de dag zult ontvangen. – 5 Testimonies p. 87; 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz.76 
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24 April | Een Werk Voor Alle Leeftijden 
Dag  114 van 365 

 
"Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u 
geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den 

boze overwonnen." 1 Johannes 2:14 
 

 Er zijn tal van richtingen, waarin de jeugd gelegenheid kan vinden om te helpen... In 
dit afsluitingswerk van het Evangelie moet nog een zeer groot veld bewerkt worden, en meer 
dan ooit tevoren moeten helpers uit het gewone volk in dit werk worden ingeschakeld. Zowel 

de jeugd als de ouderen zullen geroepen worden van de akker, uit de wijngaard en de 
werkplaats, om door de Meester te worden uitgezonden en Zijn boodschap te verkondigen. 
Velen van hen hebben voor opleiding weinig gelegenheid gehad, maar Christus ziet in hen 

eigenschappen die hen in staat stellen aan Zijn doel te beantwoorden. Wanneer zij hun hart in 
het werk leggen en steeds graag bij willen leren, zal Hij ze geschikt maken om voor Hem te 

werken... 
 

 Hoe groot of hoe klein uw talenten ook mogen zijn, denk eraan, dat u die alleen maar 
in bruikleen heeft. Op deze wijze toetst God u om u een gelegenheid te geven te tonen dat u 

trouw bent. U hebt al uw bekwaamheden te danken aan Hem. Hem behoren uw 
lichaamskrachten, uw verstandelijke en geestelijke krachten toe en deze krachten moeten ter 

ere van Hem gebruikt worden. Uw tijd, uw invloed, uw bekwaamheden, uw vaardigheid - 
van dit alles moet u aan Hem, Die alles gaf, rekenschap afleggen. – The Youth's Instructor 3 

maart 1908 
 

 De jeugd die vrede en geluk vindt in het lezen van het Woord van God en in het uur 
van gebed, zal voortdurend door het water uit de Fontein des levens verfrist worden. Hij zal 

een hoge morele waardigheid krijgen, zijn gedachten zullen een reikwijdte krijgen, die 
anderen zich niet kunnen voorstellen... Diegenen die op zo'n wijze hun zielen met God 

verbinden, worden door Hem als Zijn zonen en dochters erkend. Ze gaan voortdurend hoger, 
steeds hoger, en krijgen steeds duidelijker inzichten van God en van de eeuwigheid, tot de 
Heere hen tot kanalen van licht en wijsheid voor de wereld maakt. – 4 Testimonies p. 624 

 
 Hoe snel zou de boodschap van een gekruisigde, verrezen, en spoedig komende 

Heiland aan de hele wereld gebracht kunnen worden, wanneer we zo'n goed getraind leger 
van werkers hadden, als we onze jeugd met een goede opleiding zouden kunnen vormen. 

Hoe spoedig zou dan het einde komen - het einde van lijden, van verdriet en zonde! – 
Education p. 271; Karaktervorming blz. 269 
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25 April | Waarom Zovelen Die Niets Doen? 
Dag 115 van 365 

 
"… en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het 

uiterste der aarde." Handelingen 1:8 
 

 In alle eeuwen hebben de gelovigen een aandeel gehad in dat wat aan de eerste 
discipelen toevertrouwd was. Iedereen die het Evangelie ontvangen heeft, is een heilige 

Waarheid toevertrouwd om deze aan de wereld door te geven. Gods trouwe volk bestond 
altijd uit ondernemende zendelingen die hun rijkdommen offerden tot eer van Zijn Naam, en 

die hun talenten verstandig in Zijn dienst besteedden... 
 

 De leden van Gods gemeente moeten krachtig streven naar goede werken, zich 
losmaken van wereldse ambitie en wandelen in de voetstappen van Hem Die al goed doende 

rondging. Met harten vervuld van sympathie en medelijden moeten zij de noodlijdenden 
dienen en de zondaren de kennis van de liefde van de Heiland brengen. Zo'n werk vereist 

moeizame krachtsinspanning, maar geeft rijke beloning. Degenen die met oprechte 
bedoelingen het werk op zich nemen, zullen zielen voor de Heiland winnen... 

 
 "En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom!" (Openbaring 

22:17). De opdracht om deze uitnodiging door te geven geldt voor de hele gemeente. 
Iedereen die de uitnodiging heeft gehoord, moet de boodschap over berg en dal laten 

weerklinken, en zeggen “Kom”... 
 

 Honderden, ja, duizenden, die de Heilsboodschap hebben gehoord, staan nog steeds 
werkeloos op het marktplein, terwijl zij allang met één of ander werk bezig konden zijn. Tot 

dezen zegt Christus: "Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?" En Hij voegt eraan toe: 
"Gaat ook gij heen in den wijngaard." (Mattheüs 20:6,7). Hoe komt het dat velen aan deze 
oproep geen gehoor geven? Is het omdat velen zich denken te verontschuldigen omdat zij 

niet op de kansel staan? Laten ze bedenken dat er buiten de kansel door duizenden 
toegewijde leken een omvangrijk werk moet worden gedaan. 

 
 Al heel lang wacht God erop dat de geest van het dienen bezit zal nemen van de hele 

gemeente, zodat iedereen overeenkomstig zijn bekwaamheden voor Hem zal werken. 
Wanneer de leden van Gods gemeente het hun aangewezen werk doen, in vervulling van de 

evangelieopdracht, in de noodlijdende velden thuis en in den vreemde, dan zal de gehele 
wereld spoedig gewaarschuwd zijn en zal de Heere Jezus met grote kracht en heerlijkheid 

naar deze aarde terugkeren. "En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen." (Mattheüs 

24:14). – Acts of the Apostles p. 109-111; Van Jeruzalem tot Rome blz. 80-83 
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26 April | Al Onze Schatten Voor God 
Dag 116 van 365 

 
"Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet." Matthéüs 10:8 

 
 Al wat mensen ontvangen uit Gods overvloed, behoort toch God toe. Wat Hij ook 

geschonken heeft aan waardevolle, kostbare dingen, is ons gegeven om ons te testen, om de 
diepten van onze liefde voor Hem en onze waardering voor Zijn gunsten te peilen. Al zijn 

het de schatten van rijkdom of verstand, ze moeten als een gewillig offer gelegd worden aan 
de voeten van Jezus. – 5 Testimonies p. 736; Getuigenissen deel 5 blz. 598 

 
 Met de opdracht aan Zijn discipelen "gaat heen in de gehele wereld, predikt het 

Evangelie allen creaturen" (Markus 16:15), droeg Christus aan mensen het werk op om de 
kennis van Zijn genade overal bekend te maken. Maar terwijl sommigen uitgaan om te 

prediken, verlangt Hij van anderen ... dat ze hun gaven zullen geven om Zijn werk op aarde 
te ondersteunen. – 9 Testimonies p. 255; Getuigenissen deel 9 blz. 246-247 

 
 Niet allen kunnen grote offers brengen, niet allen kunnen grote werken verrichten, 

maar iedereen kan wel zichzelf verloochenen, iedereen kan wel de onzelfzuchtigheid van de 
Zaligmaker in praktijk brengen. Sommigen kunnen grote gaven in de schatkist werpen. 

Anderen brengen slechts een paar penningen. Maar iedere gave die in oprechtheid is 
gebracht, wordt door de Heere aanvaard. – 9 Testimonies p. 54; Getuigenissen deel 9 blz. 57  

 
 Velen zouden versteld staan over het geld dat uitgespaard zou kunnen worden voor 

Gods werk door daden van zelfverloochening. De kleine bedragen, die uitgespaard zijn door 
zelfopoffering, zullen voor de opbouw van Gods werk meer doen dan grote giften waarvoor 

geen zelfverloochening nodig was. – 9 Testimonies p. 157; Getuigenissen deel 9 blz. 152 
 

 De geest van vrijgevigheid is de geest van de hemel. De zelfopofferende liefde van 
Christus is geopenbaard aan het kruis. Hij gaf alles wat Hij had en gaf toen Zichzelf, alleen 

dat de mens gered zou kunnen worden. Het kruis van Christus doet een beroep op de 
weldadigheid van iedere volgeling van de gezegende Heiland. Het principe dat daarin aan het 
licht komt, is geven, en nog eens geven... Het principe van de wereld is krijgen, en nog eens 

krijgen... 
 

 Het licht van het Evangelie dat van het kruis van Christus schijnt, berispt zelfzucht... 
Velen van Gods volk lopen gevaar verstrikt te raken in wereldsgezindheid en hebzucht. Zij 
moeten begrijpen dat het uit hoofde van Zijn barmhartigheid is, dat zo vaak een beroep op 

hun middelen wordt gedaan... Zo maakt Hij de mens tot het middel waardoor Hij Zijn 
zegeningen over de aarde verspreidt. God stelde het weldadigheidswerk in zodat de mens op 

zijn Schepper zou gaan lijken, om een weldadig en onzelfzuchtig karakter te krijgen, en 
uiteindelijk met Christus te delen in de eeuwige, heerlijke beloning. – 9 Testimonies p. 

254,255; Getuigenissen deel 9 blz. 246 
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27 April | Een Tweevoudig Leven 
Dag 117 van 365 

 
"… en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus." 1 

Johannes 1:3 
 

 Niets in ons werk is meer nodig dan de praktische resultaten van de gemeenschap met 
God. Wij moeten in ons dagelijks leven tonen dat we vrede en rust hebben in de Verlosser. 

Zijn vrede in het hart zal van ons gezicht afstralen... Omgang met God zal het karakter en het 
leven veredelen. Mensen zullen ons gadeslaan, zoals ook bij de eerste discipelen, en zien dat 

wij met Jezus geweest zijn. Dit zal aan de werker een kracht geven zoals niets anders kan 
doen. Hij mag niet toestaan dat deze kracht van hem afgenomen wordt. Wij moeten een 
tweevoudig leven leiden - een leven van denken en handelen én van stil gebed en ernstig 

werken. – The Ministry of Healing p. 512; De Weg tot Gezondheid blz. 307 
 

 Allen die in opleiding bij God zijn, hebben de stille uren voor gemeenschap met hun 
eigen hart, met de natuur en met God nodig... We moeten Hem persoonlijk tot ons hart horen 
spreken. Wanneer iedere andere stem tot zwijgen is gebracht en wij stil op Hem wachten, zal 
door de stilte van de ziel de stem van God duidelijker te onderscheiden zijn. Hij vraagt ons: 
"Laat af, en weet dat Ik God ben." (Psalm 46:11). Dit is een effectieve voorbereiding op al 

het werk van God. Te midden van de haastende menigte en de druk van de intense 
activiteiten in het leven zal degene die op deze wijze is opgefrist, omringd worden door een 
sfeer van licht en vrede. Hij zal nieuwe lichamelijke en geestelijke kracht ontvangen. Zijn 
leven zal een lieflijke geur verspreiden, en een Goddelijke kracht openbaren die de harten 
van de mensen zal bereiken. – The Ministry of Healing p. 58; De Weg tot Gezondheid blz. 

19-20 
 

 Zelfs in hun wijdingsuren ontgaat velen de zegen van een werkelijke gemeenschap 
met God. Zij hebben te veel haast. Met haastige stappen lopen zij Gods liefdevolle 
tegenwoordigheid voorbij, misschien stoppen zij een ogenblik bij Zijn geheiligde 

aanwezigheid, maar wachten niet op Gods raad. Zij gunnen zich geen tijd bij hun Leraar te 
blijven. En met hun lasten keren ze weer naar hun werk terug. 

 
 Deze werkers kunnen nooit de hoogste graad van succes bereiken, tenzij zij het 
geheim van deze kracht leren kennen. Zij moeten zich tijd gunnen om te denken en te 

bidden, om op God te wachten voor een vernieuwing van lichamelijke, verstandelijke en 
geestelijke kracht. Zij hebben behoefte aan de verheffende invloed van Zijn Geest. Wanneer 
zij die invloed ondergaan, zullen ze opgefrist worden door nieuw leven. – Education p. 260; 

Karaktervorming blz. 259-260 
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28 April | Een Verkeerde IJver 
Dag 118 van 365 

 
"Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand." 

Romeinen 10:2 
 

 Er is een onstuimige ijver, zonder enige zin of doel en zonder verstand, een ijver die 
blind is in zijn handelingen en afbrekend in zijn resultaten. Dit is geen christelijke ijver. 

Christelijke ijver werkt vanuit principes en is niet krampachtig. Deze is ernstig, 
diepgeworteld en sterk. De hele ziel gaat erin op en de zedelijke gevoelens worden opgewekt 

en getraind. 
 

 De redding van mensen en de belangen van Gods Koninkrijk zijn zaken van het 
grootste belang. Welk ander onderwerp is er dat om meer ernst vraagt dan de redding van 

mensen en de heerlijkheid van God? Dit zijn overwegingen, waar men niet lichtvaardig over 
denken kan. Ze staan op één lijn met de eeuwigheid. Eeuwige belangen staan op het spel. 

Mannen en vrouwen kiezen nu, ten goede of ten kwade. Christelijke ijver zal zich niet 
uitputten in een woordenstroom, maar zal krachtig en doelmatig te werk gaan. Toch zal dit 

niet gedaan worden om gezien te worden. Nederigheid zal elke daad karakteriseren en zal in 
elk werk tot uiting komen. Christelijke ijver zal aanzetten tot ernstig gebed en 

verootmoediging en tot een trouw vervullen van de huiselijke plichten. In het huisgezin 
zullen de zachtmoedigheid en de liefde, de welwillendheid en het medeleven gezien worden, 

die altijd de vruchten zijn van christelijke ijver... 
 

 O, hoe weinigen onderkennen de waarde van zielen! Hoe weinigen zijn bereid offers 
te brengen om mensen tot Christus te brengen! Er wordt veel gepraat, veel gesproken over 
liefde voor verlorengaande zielen, maar als het bij praatjes blijft is dat maar goedkoop. Wat 
nodig is, is een werkelijk christelijke ijver, - een ijver die zich openbaart door iets te doen. 
Iedereen moet nu ieder voor zich werken, en wanneer Jezus in hun hart woont, zullen ze 
Hem voor anderen belijden. Evenmin als de wateren van de Niagara in hun val kunnen 

gestuit worden, kan een ziel, die Christus bezit, weerhouden worden om van Hem te 
getuigen. – 2 Testimonies p.232,233 

 
Het eeuwige leven zou de diepste belangstelling van iedere christen moeten hebben. Hij zal 
met Christus en de hemelse engelen willen meewerken in het grote verlossingsplan! Welk 
werk kan hiermee vergeleken worden! Van ieder mens die gered wordt, komt bij God een 

verslag vol heerlijkheid binnen, een heerlijkheid die weerkaatst wordt op zowel diegene die 
gered is als op degene die aan zijn redding meewerkte. – 2 Testimonies p. 232 
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29 April | Een Vast Fundament 
Dag 119 van 365 

 
"Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die 
Zijne zijn; en: Een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid." 2 

Timotheüs 2:19 
 

 De Heere zal een volk hebben, zuiver als goud en met een rotsvast geloof. Ze zijn in 
de wereld om Zijn getuigen te zijn, Zijn instrumenten om een bijzonder en geweldig werk te 

doen in de tijd van Zijn voorbereiding... 
 

 Predikanten die met volle overtuiging en ernst de Waarheid verkondigd hebben, 
kunnen afvallen en zich scharen in de gelederen van onze vijanden, maar verandert dit Gods 
Waarheid in een leugen? “Evenwel”, zegt de apostel, "het vaste fundament Gods staat". Het 

geloof en de gevoelens van mensen kunnen veranderen, maar dit zal nooit met Gods 
Waarheid gebeuren... 

 
 Zo zeker als God leeft, zo zeker hebben wij de Waarheid. En satan, met al zijn 

kunstgrepen en helse kracht, kan de Waarheid Gods niet veranderen in een leugen. Terwijl 
de grote tegenstander al het mogelijke zal proberen om het Woord van God van nul en 

generlei waarde te maken, moet de Waarheid, als een brandende lamp, voortgaan. 
 

 De Heere heeft ons uitverkoren en ons onderwerp van Zijn wonderlijke genade 
gemaakt. Zullen we ons laten verleiden door het gevlei van de afvalligen? Zullen we onze 

standplaats kiezen onder satan en zijn engelen? Zullen we ons verenigen met de overtreders 
van Gods wet? Laat liever ons gebed zijn: "Heere stel vijandschap tussen mij en de slang." 
Wanneer we niet in vijandschap staan tegenover zijn duistere werken, zullen zijn machtige 
armen ons omringen en op elk moment is zijn angel gereed om in ons hart te steken. We 
moeten in hem een doodsvijand zien. We moeten hem tegenstaan in Christus' Naam. Ons 
werk moet steeds vooruit gaan... Laten allen die de Naam van Christus aanroepen, zich 

bekleden met de wapenrusting van gerechtigheid... 
 

 De tijd is gekomen, dat we ieder voor onszelf weten waarom we geloven zoals we 
geloven... Laat ons voor onszelf een goed fundament leggen voor de tijd die te komen staat, 
zodat we ons aan het eeuwige leven vast mogen houden. We moeten werken, niet in eigen 

kracht, maar in de kracht van onze verrezen Heer. Wat zullen we doen en wagen voor Jezus? 
– 4 Testimonies p. 594-597 
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30 April | De Hemel Wacht Op U 
Dag 120 van 365 

  
"Gelijkerwijs  Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden." Johannes 20:21 

 
 Van de apostelen staat geschreven: "En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de 

Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door de tekenen, die daarop volgden." (Marcus 
16:20)  Zoals Christus Zijn discipelen uitzond, zendt Hij nu de leden van Zijn gemeente uit. 
Dezelfde macht die beschikbaar was voor de apostelen, is ook voor hen beschikbaar. Als ze 

God tot hun sterkte willen maken, zal Hij met hen samenwerken, en hun werk zal niet 
tevergeefs zijn. Laat hen beseffen, dat het werk waaraan ze bezig zijn een werk is, waarop 
God Zijn zegel heeft geplaatst. God zei tegen 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. En de 

HEERE stak Zijn hand uit en roerde mijn mond aan; en de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik geef 
Mijn woorden in uw mond." (Jeremia 1:7-9). Hij vraagt ons uit te gaan en de woorden te 

spreken die Hij ons geeft, terwijl Hij ook onze lippen aanraakt. 
 

 Christus heeft de gemeente een heilige taak gegeven. Elk lid moet een kanaal zijn 
waardoor God aan de wereld de schatten van Zijn genade en de onnaspeurlijke rijkdom van 
Christus kan meedelen. De Heiland verlangt niets liever dan vertegenwoordigers te vinden 

die Zijn Geest en Zijn karakter aan de wereld willen bekendmaken. Er is niets dat de wereld 
meer nodig heeft dan de openbaring van de liefde van de Heiland door de mens. Heel de 

hemel wacht op mannen en vrouwen waardoor God de macht van het ware christendom kan 
bekendmaken. 

 
 De gemeente is Gods middel voor de verkondiging van de Waarheid, door Hem 

bekrachtigd om een bijzonder werk te doen. Als ze trouw is aan Hem, gehoorzaam aan al 
Zijn geboden, zal de volheid van Gods genade in haar wonen. Als ze werkelijk trouw is en 

de God van Israël de eer geeft die Hem toekomt, zal geen macht ter wereld voor haar kunnen 
bestaan. 

 
 IJver voor God en Zijn zaak motiveerde de discipelen om met grote kracht van het 

Evangelie te getuigen. Behoort niet eenzelfde ijver onze harten in vuur en vlam te zetten om 
met krachtige overtuiging het verhaal van de reddende liefde te vertellen en te spreken van 
Christus, Die gekruisigd is? Het is het voorrecht van elke christen om niet alleen uit te zien 
naar de komst van de Heiland, maar deze te verhaasten. – Acts of the Apostles p. 599-600; 

Van Jeruzalem tot Rome blz. 436-437 
 
 


