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1 september | Wees Klaar voor de Komst van Christus 
 

"Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onze 
Zaligmaker Jezus Christus, Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou 

verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
goede werken." Titus 2: 13-14 

 
 Dit Bijbelgedeelte leert een heel andere les, dan die blijkt uit de mond van veel 

mensen, die belijden het Evangelie te geloven. Wij worden aangespoord om in deze wereld 
sober, rechtvaardig en godvruchtig te leven, en uit te zien naar de verschijning van de 

heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Sommigen maken bezwaar 
tegen mijn werk, omdat ik leer dat het onze plicht is, uit te zien naar de persoonlijke 

verschijning van Christus op de wolken van de hemel. Ze zeiden: "Als je mevrouw White 
over de komst van Christus hoort spreken, dan zou je denken dat de dag van de Heere 

dichtbij is. Zij heeft veertig jaar lang over dat zelfde onderwerp gepreekt, en de Heere is nog 
niet gekomen." 

 Datzelfde verwijt zou men ook kunnen inbrengen tegen de woorden van Christus 
zelf. Hij sprak door de mond van de apostel die Hij liefhad: "Ja, Ik kom haastelijk", en 

Johannes antwoordt: "Amen, Ja, kom Heere Jezus!" (Openbaring 22: 20). Jezus sprak deze 
woorden tot Zijn volk als waarschuwing en bemoediging, en waarom zouden wij ons daar 

dan niets van aantrekken? De Heere heeft gezegd, dat zij die trouw in het geloof zijn, zullen 
waken en naar Hem zullen uitzien. Maar de slechte slaaf zei: "Mijn heer vertoeft te komen", 

en hij begon “zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards”. 
(Mattheüs 24:48-49). 

 De precieze tijd van Christus' tweede komst is niet geopenbaard. Jezus zei: “Doch 
van dien dag en ure weet niemand”. (Mattheüs 24: 36). Maar Hij gaf ook tekenen van Zijn 

komst, en zei: "Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij 
is, voor de deur." (Mattheüs 24: 33). Hij gebood hun, wanneer de tekenen van Zijn komst 
zouden verschijnen: "Zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing 
nabij is." (Lucas 21: 28). En de apostel schreef met het oog op deze dingen: "Maar gij, 

broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen 
kinderen des lichts en kinderen des dags." (I Thessalonicenzen 5: 4-5) Omdat we het uur van 

Christus' komst niet kennen moeten we in de huidige wereld sober en godvruchtig leven, 
"Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van den groten God en 

onze Zaligmaker Jezus Christus." …. 
Zijn volk moet als Zijn gezant het eigen karakter bewaren. Voor ieder van hen is er werk te 

doen. De rijken moeten hun middelen inbrengen, de hooggeplaatsten hun invloed, de 
geleerden hun wijsheid, de armen hun deugd, om effectieve medearbeiders van God te 

kunnen zijn. Zij moeten zichzelf in de juiste verhouding tot God brengen, zodat zij het licht 
van de heerlijkheid van God, dat van het gezicht van Jezus Christus afstraalt, kunnen 

weerspiegelen. ... Zij moeten mensen waarschuwen voor de komende oordelen. Zij moeten 
voor de mensen vertegenwoordigers van Christus zijn. - Signs of the Times, 24 juni 1889. 
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2 september | Groeien in Christus 
 

"Ik stel den HEERE geduriglijk voor Mij; omdat Hij aan Mijn rechterhand is, zal Ik niet 
wankelen." Psalm 16: 8 

 
 Velen hebben het idee, dat zij één of ander deel van het werk alleen moeten doen. Zij 

hebben voor de vergeving van hun zonden hun vertrouwen op Christus gesteld, maar nu 
proberen ze op eigen kracht goed te leven. Maar al dat soort pogingen zijn tot mislukken 
gedoemd. Jezus zegt: "Zonder Mij kunt gij niets doen." (Johannes 15: 5). Onze groei in 
genade, onze vreugde, onze bruikbaarheid - ze hangen allemaal af van ons één zijn met 

Christus. Door gemeenschap met Hem, dagelijks, elk uur - door in Hem te blijven - groeien 
wij in genade. ... 

 
 U heeft zichzelf aan God gegeven, om helemaal voor Hem te zijn, om Hem te dienen 

en te gehoorzamen, en u heeft Christus als uw Heiland aangenomen. U kon niet zelf 
verzoening doen over uw zonden, of uw eigen hart veranderen. Maar doordat u zichzelf aan 
God gaf, gelooft u dat Hij dat alles om Christus wil vóór u gedaan heeft. In geloof werd u 
Christus' eigendom, en in geloof moet u in Hem groeien - het is een kwestie van geven en 

nemen. U moet alles geven - uw hart, uw wil, uw dienst - geef uzelf aan Hem, om Hem in al 
Zijn eisen te gehoorzamen. En u moet alles nemen - Christus, de volheid van alle zegen, 

zodat Hij in uw hart kan wonen, om uw kracht te zijn, uw gerechtigheid, uw eeuwige Helper 
- om de kracht te ontvangen zodat u kunt gehoorzamen. 

  
 Wijdt uzelf 's morgens aan God. Laat dit uw allereerste daad zijn. Laat uw gebed zijn: 

"Neem mij, o Heer, om geheel de Uwe te zijn. Ik leg al mijn plannen aan Uw voeten. 
Gebruik mij vandaag in Uw dienst. Blijf in mij, en laat al mijn werk in U gedaan worden." 
Dat moet elke dag gebeuren. Wijdt uzelf elke morgen voor die dag aan God. Geef al uw 

plannen aan Hem over, zodat ze kunnen worden uitgevoerd, of opgegeven, zoals Zijn 
voorzienigheid zal aangeven. Zo kunt u dag aan dag uw leven in handen van God overgeven. 

En zo zal uw leven steeds meer veranderd worden naar het voorbeeld van het leven van 
Christus. Een leven in Christus is een leven van rust. Er hoeft geen gevoel van extase te zijn, 

maar wel een blijvend en vredig vertrouwen. U hoopt niet op uzelf, maar op Christus. Uw 
zwakheid wordt met Zijn kracht verenigd, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw 

kwetsbaarheid met Zijn eeuwigdurende macht. Dus u moet niet op uzelf letten, en in 
gedachten niet de hele tijd met uzelf bezig zijn, maar op Christus zien. Richt uw gedachten 

op Zijn liefde, op de schoonheid en de volmaaktheid van Zijn karakter. Christus Die Zichzelf 
verloochende, Christus Die Zichzelf vernederde, Christus Die rein en heilig is, Christus in 

Zijn onvergelijkelijke liefde - daar moet onze ziel zich op bezinnen. Door Hem lief te 
hebben, door te doen zoals Hij, en door u volledig van Hem afhankelijk te maken, zult u naar 

Zijn gelijkenis veranderd worden. - Schreden naar Christus, blz. 65, 66. 
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3 september | Alleen in Christus Zijn Wij Volkomen 
 

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

 
 In geloof - een geloof dat alle vertrouwen in onszelf afzweert - moet de smekeling in 

nood zich verlaten op een oneindige kracht.  
  Uiterlijke vormen kunnen niet de plaats innemen van eenvoudig geloof en het 

volledig afstand doen van het eigen ik. ... Wij kunnen alleen Christus toestaan, het werk te 
volbrengen. En dan zal onze ziel zeggen: Heere, neem mijn hart; want ik kan het niet geven. 

Het is Uw eigendom. Houd het zuiver, want ik kan het niet voor U bewaren. Behoud mij, 
ondanks mijn ik, mijn zwakke ik, dat niet lijkt op Christus. Verander mij, vorm mij, doe mij 

opgroeien in een zuivere en heilige atmosfeer, waarin de rijke stroom van Uw liefde door 
mijn ziel kan vloeien.  

  Dit afzweren van het eigen ik moet niet alleen aan het begin van het leven als 
Christen plaatsvinden. Bij elke stap voorwaarts in de richting van de hemel moet zij 

vernieuwd worden. Al onze goede werken zijn afhankelijk van een kracht buiten ons. 
Daarom moet ons hart zich voortdurend naar God uitstrekken, moeten wij voortdurend, 

oprecht en met een gebroken hart onze zonden belijden en onze ziel voor Hem 
verootmoedigen. Alleen door het voortdurend afzweren van het eigen ik en door afhankelijk 

van Christus te zijn, kunnen wij veilig wandelen. 
Hoe dichter we bij Jezus komen en hoe helderder wij de zuiverheid van Zijn karakter 
onderscheiden, des te duidelijker kunnen we de ontzettende zondigheid van de zonde 

onderscheiden. En des te minder zullen we er behoefte aan hebben, onszelf te verhogen. Zij, 
die door de hemel als heiligen erkend worden, zijn de laatsten die prat zouden gaan op hun 

eigen goedheid. De apostel Petrus werd een trouw dienaar van Christus, en hij werd 
overvloedig geëerd door Goddelijk licht en Goddelijke kracht. Hij had een actief aandeel in 
het opbouwen van de gemeente van Christus. Maar Petrus is de vreselijke ervaring van zijn 

vernedering nooit vergeten. Zijn zonde was vergeven. Toch wist hij maar al te goed, dat 
alleen de genade van Christus kon instaan voor de zwakheid van karakter, waardoor hij ten 

val was gekomen. Hij vond in zichzelf niets waarin hij zou kunnen roemen. 
Geen van de apostelen of profeten heeft ooit beweerd zelf zonder zonde te zijn. Mensen die 

het dichtst bij God leefden, mensen die liever hun leven zouden offeren, dan bewust een 
verkeerde daad begaan, mensen die God eerde met Goddelijk licht en Goddelijke kracht: zij 

beleden dat hun eigen natuur zondig was. Zij vertrouwden niet op het vlees, eisten geen 
eigen gerechtigheid op, maar vertrouwden volledig op de gerechtigheid van Christus. Zo zal 

het zijn met allen die op Jezus zien.  
Bij elke stap voorwaarts in ons leven als Christen zal ons berouw dieper worden. ... Dan 

zullen wij onze lippen niet in zelfverheerlijking openen. Wij zullen weten, dat wij alleen in 
Christus volkomen zijn. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 93 – 95. 
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4 september | De Grootste in het Koninkrijk 
 

"Zo wie dan zichzelven zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk 
der hemelen." Mattheüs 18: 4 

 
De discipelen hadden net ruzie gehad over wie de grootste in het Koninkrijk van de hemelen 
zou zijn. Zij konden het niet eens worden. De één eiste de eer voor zichzelf op, de ander ook. 

Geen van de discipelen had de juiste geestestoestand om te begrijpen, wat de komende 
gebeurtenissen betekenden, of het plechtige van het moment in te zien. Zij waren niet klaar 
om deel te nemen aan de Pesach maaltijd. Christus keek hen bedroefd aan. Hij wist, dat hun 
beproevingen stonden te wachten, en Zijn grote, liefdevolle hart ging in tedere ontferming en 

medelijden naar hen uit. Om Zijn liefde voor hen te tonen, nam Hij "een linnen doek, 
omgordde Zichzelven. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten van de 
discipelen te wassen, en af te drogen met de linnen doek, waarmede Hij omgord was." 

(Johannes 13: 4-5). Dit was een ernstig verwijt richting hen allemaal. …. 
 

"Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat ij wederom aan, en 
zeide tot hen: Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere, en gij 
zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, 

zo gij ook schuldig elkanders voeten te wassen." (vs. 12 – 14). ...  
 

In het bevel nederig te zijn, krijgen wij een indrukwekkende les. Christus heeft ons de 
noodzaak laten zien, om nederig voor God te wandelen, en om te beseffen wat Hij voor ons 

heeft gedaan door Zijn Zoon te geven. Christus wist, dat Zijn discipelen de les over 
nederigheid, die hen bij het Laatste Avondmaal gegeven was, nooit zouden vergeten. Door 

de nederigste vorm van dienstbaarheid op Zich te nemen, gaf Hij aan de twaalf het strengste 
verwijt dat hen ooit gemaakt kon worden. 

 
In Mattheüs 18 staat nog een les over nederigheid. Deze lessen uit het Woord zijn gegeven 

om ons te vermanen. Zij die hun voordeel hier niet mee doen, hebben geen 
verontschuldiging.  

 
"Te dierzelver ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het 
Koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in 

het midden van hen, En zeide: Voorwaar zeg Ik u, Indien gij u niet verandert en wordt gelijk 
de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie zichzelven 

zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen." 
(Mattheüs 18: 1-4).  

 
Velen beseffen niet, dat wij, wanneer wij nederig met God wandelen, ons in een positie 

brengen, waarin de vijand geen voordeel aan ons kan behalen. ... Alleen wanneer wij ons 
voor onze opvoeding en tucht als gewillige kinderen onderwerpen, kan God ons tot Zijn 

heerlijkheid gebruiken. - Manuscript 102, 1904. 
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5 september | Invloed Kan Voor Duizenden Tot Zegen Zijn 
 

"…. maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet 
van node hebben iets daarvan te spreken." 1 Thessalonicenzen 1: 8 

 
Christus had in Zijn leven een zich steeds uitbreidende, onbegrensde invloed, een invloed die 
Hem met God verbond en met het hele menselijk gezin. Door Christus heeft God de mens zó 
beïnvloed, dat het voor hem onmogelijk is, voor zichzelf te leven. Als individu zijn we met 

onze medemensen verbonden, zijn we onderdeel van Gods grote geheel, en aan elkaar 
verplicht. Niemand kan onafhankelijk van zijn medemensen zijn; want het welzijn van de 

één raakt aan dat van anderen. Het is Gods bedoeling, dat ieder inziet, dat hij voor het 
welzijn van anderen nodig is, en tracht hen gelukkig te maken. 

 
Iedere ziel is omgeven door zijn eigen sfeer - een sfeer, die geladen kan zijn met de 

levengevende kracht van geloof, moed en hoop - en die aangenaam is vanwege de geur van 
liefde. Of ze is zwaar en koud door de somberheid van ontevredenheid en egoïsme, of 

vergiftigd door de dodelijke geur van gekoesterde zonde. Door de sfeer die ons omgeeft, 
wordt bewust of onbewust iedereen met wie we in contact komen beïnvloed.  

 
Dit is een verantwoordelijkheid, waarvan we ons niet kunnen ontslaan. Onze woorden, onze 
daden, onze kleding, ons gedrag, zelfs de uitdrukking op ons gezicht, oefenen invloed uit. De 

indruk die zo gemaakt wordt, heeft gevolgen, ten goede of ten kwade, die geen mens kan 
inschatten. Elke impuls die men geeft is zaad dat gezaaid wordt en zijn eigen oogst oplevert. 
Het is een schakel in de lange keten van wat een mens overkomt, en we weten niet waar dit 

alles toe leidt. 
 

Wanneer we door ons voorbeeld helpen om goede beginselen te ontwikkelen, dan verlenen 
we anderen kracht om het goede te doen. Op hun beurt oefenen zij diezelfde invloed op 

anderen uit, en die op nog weer anderen. Zo kunnen door onze invloed, zonder dat wij dit 
bewust zijn, duizenden worden gezegend. Gooi een steentje in een meer, en er ontstaat een 

golf, en nog één en nog één. En naarmate ze groeien, wordt de cirkel steeds groter, totdat die 
de kant raakt. Zo is het ook met onze invloed. Zij geeft aan anderen zegen door, zonder dat 

wij het weten of kunnen beheersen. …   
 

Het stille getuigenis van een echt, onzelfzuchtig en godvruchtig leven heeft een bijna 
onweerstaanbare invloed. Door in ons eigen leven het karakter van Christus te laten zien, 

werken we met Hem mee bij het redden van zielen. Alleen door in ons leven Zijn karakter te 
laten zien, kunnen we met Hem meewerken. En hoe groter onze invloed is, des te meer goed 

wij kunnen doen. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 207 
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6 september | De Goddelijke Schoonheid van Zachtmoedigheid Verwerven 
 

"Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt 
gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van 

den toorn des HEERE." Zefanja 2: 3  
 

Zij die ervaren hebben, dat ze Christus nodig hebben, zij die berouw kregen over hun zonden 
en samen met Christus de leerschool van de aanvechting hebben doorlopen, zullen van de 

Goddelijke Leraar zachtmoedigheid leren. ...  
 

De uitspraak die door de inspiratie van de Heilige Geest over Mozes is gedaan, dat hij de 
zachtmoedigste mens op aarde was (zie Numeri 12: 3), zou door de mensen van zijn tijd niet 

als aanbeveling zijn beschouwd. Het zou eerder medelijden of verachting hebben 
opgeroepen. Maar Jezus zet zachtmoedigheid op één van de eerste plaatsen, als voorwaarde 

om Zijn Koninkrijk te kunnen binnengaan. 
 

De Goddelijke schoonheid van deze kostbare genadegave wordt in Zijn eigen leven en 
karakter geopenbaard. ... Hij stemde erin toe, alle nederige ervaringen van het leven door te 

maken. Hij wandelde onder de mensenkinderen niet als koning, die eer voor zich opeist, 
maar als Eén Wiens opdracht het was, anderen te dienen. In Zijn gedrag was geen spoor van 
bekrompenheid en geen koude strengheid te bekennen. De Verlosser van de wereld had een 

hogere natuur dan die van engelen. Toch verbond Hij aan Zijn Goddelijke majesteit 
zachtmoedigheid en nederigheid, die iedereen tot Zich trokken.  

 
Jezus ontledigde Zichzelf, en Zijn eigen Ik kwam in niets wat Hij deed naar boven. Hij 
onderwierp alles aan de wil van de Vader. Toen Zijn missie op aarde op het punt stond 

afgesloten te worden, kon Hij zeggen: "Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd 
het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen." (Johannes 17: 4). ...  

 
Onze vrede wordt verstoord door onze eigenliefde. Wanneer ons eigen ik nog springlevend 

is, dan staan we voortdurend klaar om het voor afsterven en kwetsing te behoeden. Maar 
wanneer we dood zijn, en ons leven is met Christus verborgen in God, dan raakt negeren of 

geringschatten ons hart niet. Dan zijn we doof voor verwijten en blind voor smaad en 
belediging. "De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren." (1 Korinthe 13: 4). …. 

 
Geluk uit aardse bronnen is net zo veranderlijk als de omstandigheden op aarde; maar de 

vrede van Christus is een voortdurende en blijvende vrede. Die is niet afhankelijk van 
omstandigheden in het leven, van de hoeveelheid wereldse goederen, of van het aantal aardse 
vrienden. Christus is de Bron van levend water, en geluk dat aan Hem ontleend wordt, stelt 
nooit teleur. De zachtmoedigheid van Christus, die thuis wordt betoond, maakt de bewoners 
gelukkig. Zij leidt niet tot ruzie, geeft geen boos antwoord, maar sust een geïrriteerd humeur 

en verspreidt een tederheid, die door iedereen, die zich binnen haar invloedssfeer bevindt, 
wordt ervaren. Waar zij wordt gekoesterd, maakt het gezinnen op aarde tot onderdeel van dat 

ene grote gezin van omhoog. - Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 17 – 22. 
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7 september | Zachtmoedigheid, Een Sieraad van de Ziel 
 

"Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren 
met heil." Psalm 149: 4  

 
De meest kostbare vrucht van heiligmaking is de genadegave van de zachtmoedigheid. Als 

deze genadegave onze ziel beheerst, dan beïnvloedt dat onze aard. Men is er voortdurend op 
uit, God te dienen, en onderwerpt de wil aan Zijn wil. Elke Goddelijke Waarheid wordt door 

het verstand begrepen, en de wil buigt zich zonder te aarzelen of te morren voor elk 
Goddelijk voorschrift. Ware zachtmoedigheid maakt ons hart week en gewillig, en maakt 

onze geest geschikt om ons het Woord in te prenten. Het brengt onze gedachten in 
gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Het opent ons hart voor het Woord van God, zoals het 
hart van Lydia openging. Het plaatst ons met Maria als leerlingen aan de voeten van Jezus. 
"Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg leren." 

(Psalm 25: 9). 
 

Zachtmoedigen spreken nooit opschepperig. Zij bidden, net als Samuel toen hij nog kind 
was: "Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort." (1 Samuël 3: 9). ...  

 
Zachtmoedigheid in de leerschool van Christus wordt als één van de vruchten van de Geest 
genoemd. Het is een genadegave, die door de Geest als heiligmaker tot stand komt. Zij stelt 

haar bezitter in staat, om ten allen tijde een gejaagd en opvliegend humeur te beheersen. 
Wanneer zachtmoedigheid als genadegave wordt gekoesterd door hen die van nature nors of 
overhaast van aard zijn, dan zal men er met de grootste ernst naar streven, het ongelukkige 
humeur te onderwerpen. Men zal elke dag toenemen in zelfbeheersing, totdat hetgeen niet 

liefelijk is, en niet naar de gelijkenis van Jezus, overwonnen is, men wordt aangepast aan het 
Goddelijk Voorbeeld, totdat zij de geïnspireerde aansporing kunnen gehoorzamen, die luidt: 
"…. een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn." (Jacobus 1: 

19). ... 
 

Zachtmoedigheid is een innerlijk versiersel, dat God op hoge waarde schat. De apostel noemt 
het schitterender en waardevoller dan goud, parels of kostbaar gesteente. Uiterlijke 

versiering verfraait alleen het sterfelijk lichaam, maar het sieraad van zachtmoedigheid 
versiert de ziel en verbindt de eindige mens met de oneindige God. Het is een sieraad wat 

God zelf heeft gekozen. Hij Die de hemelen getooid heeft met lichtbollen, heeft door 
dezelfde Geest beloofd: "Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil." Hemelse engelen 

zullen diegenen als het best versierd registreren, die de Heere Jezus aandoen en zachtmoedig 
en nederig van hart met Hem wandelen. (zie Mattheüs 11: 29)  

 
De Christen kan hoge dingen bereiken. En hij kan steeds doorgroeien naar nog hogere 

dingen. - Het Geheiligde Leven, blz. 15 – 17. 
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8 september | Een Onvergankelijk Versiersel 
 

"Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en 
omhangen van goud, of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in 

het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stillen geest, die kostelijk is voor 
God." 1 Petrus 3: 3-4  

 
Toen ik bij broeder Harris was, had ik een gesprek met een zuster die goud droeg, en toch 

beleed uit te zien naar de komst van Christus. We spraken over de uitdrukkelijke woorden in 
de Schrift tegen het dragen van goud. Maar zij verwees naar de opdracht aan Salomo, om de 
tempel te verfraaien, en naar de plaats waar verteld werd, dat de straten van de Stad van God 

van zuiver goud waren. Ze zei, dat als wij ons uiterlijk konden verbeteren door het dragen 
van goud, zodat wij meer invloed in de wereld zouden hebben, dat het goed was.  

Ik antwoordde, dat we arme, gevallen stervelingen waren. In plaats van onze lichamen te 
versieren, omdat de tempel van Salomo zo schitterend versierd was, moeten wij ons onze 

gevallen staat te binnen brengen, en bedenken dat het lijden en sterven van de Zoon van God 
nodig was om ons te verlossen. Dat moet ons tot verootmoediging leiden. 

 Jezus is ons voorbeeld. Wanneer Hij Zijn nederige staat en lijden opzij zou zetten, en uit zou 
roepen: "Wanneer iemand Mij wil volgen, laat hem zijn eigen zin doen, van de wereld 

genieten, dan zal hij Mijn discipel zijn", dan zou de massa in Hem geloven en Hem volgen. 
Maar Jezus komt tot ons met geen ander karakter, dan dat van de zachtmoedige Gekruisigde. 
Als we met Hem in de hemel willen zijn, dan moeten we op aarde net als Hij zijn. De wereld 

zal opeisen wat haar toekomt. Wie wil overwinnen, moet verlaten wat haar toebehoort. - 
Schetsen uit het Leven van E.G. White, blz. 103. 

 
Zult u, op de dag waarop van ieders rekening de balans wordt opgemaakt, tot de ontdekking 

komen ... dat u de schoonheid van de uiterlijke mens hebt gezocht, terwijl u de innerlijke 
schoonheid van de ziel bijna volledig hebt verwaarloosd? Hebben onze zusters niet 

voldoende ijver en morele moed, om zich zonder uitvluchten op het fundament van de Bijbel 
te plaatsen? De apostel heeft op dit punt heel duidelijk richting gegeven: "Desgelijks ook dat 
de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in 
vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostelijke kleding, Maar (hetwelk de vrouwen 

betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken." (1 Timotheüs 2: 9-10) - 
Testimonies, deel 4, blz. 630.  

 
Liefde voor kleding en genot vernielt het geluk van duizenden. ... Eenvoudige kledij en het 
zich onthouden van het pronken met juwelen of wat voor versieringen ook, dat hoort bij ons 

geloof. - Testimonies, deel 3, blz. 366. 
 

Het innerlijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest is onbetaalbaar. In het leven van 
de ware Christen is het uiterlijk versiersel altijd in overeenstemming met de innerlijke vrede 
en heiligheid. ... Het is goed om van schoonheid te houden en daarnaar te verlangen. Maar 

God verlangt van ons, dat wij eerst de hoogste schoonheid zoeken en die liefhebben, de 
schoonheid die onvergankelijk is. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 382. 
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9 september | De Ellende in de Wereld Verlichten 
 

"Maar vergadert u schatten in den hemel, ... Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn." Mattheüs 6: 20, 21 

 
Waar hun schat is, daar zal ook hun hart zijn. Zij die van de Heere talenten aan geld hebben 
ontvangen, dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij mogen geen geld uitgeven aan het 

alleen maar bevredigen van zelfzuchtige verlangens. Want alles wat hieraan wordt 
uitgegeven, wordt voor hetzelfde bedrag onthouden aan de schatkamer van de Heere. Door 

Gods soevereine goedheid werkt de Heilige Geest via een menselijke vertegenwoordiger, en 
leidt deze ertoe een groter of een kleiner bedrag te investeren in de zaak van God, zodat zij 

bijdragen aan de heerlijkheid van God. 
 

Telkens wanneer u eraan denkt, het geld van de Heere ten bate van uw eigen ik te gebruiken, 
herinner u dan, dat er velen in diepe armoede zijn, die geen voedsel of kleding kunnen 

kopen, en toch zijn zij Gods erfenis. Wij moeten alle mensen goed doen, en speciaal onze 
geloofsgenoten. Wanneer zij die overvloedige middelen bezitten, Gods vertegenwoordigers 
zijn bij het uitdragen van de Waarheid, dan zullen zij verstandig met hun schatten omgaan, 

zodat niemand van de geloofsgenoten hongerig of naakt hoeft te zijn.  
 

De reden dat de ellende in onze wereld zich zo heeft opgestapeld, is, dat degenen aan wie 
geld is toevertrouwd, dit voor onheilige doelen besteden, door het kopen van nutteloze 

sieraden van goud en kostbare stenen, en door de aanschaf van mooie dingen voor de sier. 
Maar tegelijkertijd lijden zij, die door het bloed van Christus zijn gekocht, honger bij gebrek 

aan voedsel. En hun geroep komt de God van de legerscharen ter ore. ... Overal waar de 
Waarheid gebracht moet worden, hebben Gods medearbeiders een taak te vervullen. ... Er 
moet in ernst gewerkt worden, niet alleen door een paar predikanten, maar door alle leden 

van de gemeente. De Heere God in de hemel roept mensen op, hun afgoden weg te doen, om 
elk buitensporig verlangen af te snijden, om aan niets toe te geven, dat alleen voor de show is 

of om mee te pronken; en om zuinigheid te betrachten bij de aankoop van kleding en 
meubelen. 

 
Geef geen dollar van Gods geld uit aan de aanschaf van nutteloze dingen. Uw geld betekent 
de redding van zielen. Geef het daarom niet uit aan juwelen, goud, of kostbare stenen. Zielen 
voor wie Christus is gestorven, gaan in zonde verloren. En wij zijn voortdurend gebonden bij 

gebrek aan middelen voor de voortgang van Gods zaak. Heeft u niet liever juwelen in de 
kroon die Jezus op uw hoofd zal zetten, dan uw geld uit te geven aan kostbare stenen, die 

tegemoet komen aan de smaak van deze wereld? ... Wij hebben elke pond nodig. Elke 
shilling kan gebruikt worden, en zó besteed worden, dat het u een onvergankelijke schat 

oplevert. - Brief 90, 1895. 
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10 september | Kies een Gewaad, Op het Hemels Weefgetouw Geweven 
 

"Zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn." Openbaring 3: 
4 
 

Leidt de jeugd tot het inzicht, dat eenvoudig leven op het punt van kleding en dieet 
onontbeerlijk is, om aan het hogere te kunnen denken. Leidt hen ertoe, dat zij inzien, hoeveel 
er te leren en te doen is; hoe kostbaar hun jeugdtijd is als voorbereiding op hun werk in het 
leven. Help hen begrijpen, wat voor schatten er vervat zijn in het Woord van God, in het 

boek van de natuur, en in de verslagen van het leven van nobele mensen. Laat hun gedachten 
zich richten op lijden dat zij kunnen verlichten. Help hen inzien, dat door elke dollar die aan 
uiterlijk vertoon wordt verspild, degene die het geld uitgeeft beroofd wordt van middelen om 

hongerigen te voeden, naakten te kleden en bedroefden te troosten. 
 

Ze kunnen het zich niet veroorloven, de heerlijke kansen van het leven te missen, door hun 
geest te laten afstompen, hun gezondheid te vernielen, en hun geluk schipbreuk te laten 
lijden, ter wille van gehoorzaamheid aan regels die niet gebaseerd zijn op wat redelijk, 

bemoedigend, of passend is. Tegelijkertijd dienen jongeren te leren, de les van de natuur te 
verstaan: "Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd." (Prediker 3: 11). Het is ons 

voorrecht om in onze kleding, net als in al het andere, onze Schepper te eren. Hij verlangt, 
dat onze kleding niet alleen netjes en gezond is, maar ook doelmatig en passend.  

 
Men beoordeelt het karakter van iemand aan zijn manier van kleden. Een verfijnde smaak en 
een ontwikkelde geest komen tot uiting in de keuze van eenvoudige en doelmatige kleding. 
Kuise eenvoud in kleding, gecombineerd met bescheidenheid in gedrag, zullen een jonge 

vrouw in hoge mate omringen met die sfeer van heilige gereserveerdheid, die haar kan 
beschermen tegen duizenden gevaren. 

 
Leer aan meisjes, dat de kunst van het zich kleden ook omvat het in staat zijn, eigen kleding 
te maken. ... Het is een onmisbare manier om zich nuttig te maken en om onafhankelijk te 

zijn. ...  
 

Laat de jeugd en kleine kinderen leren, voor zichzelf dat Koninklijke gewaad te kiezen, dat 
op het hemels weefgetouw is geweven - dat "rein en blinkend fijn lijnwaad" (Openbaring 19: 

8), dat alle heiligen van de aarde zullen dragen. Dit gewaad, Christus' eigen smetteloze 
karakter, wordt ieder mens vrij aangeboden. Maar ieder die het ontvangt, zal het hier 

ontvangen en dragen.  
 

Laat kinderen leren, dat wanneer zij hun geest openen voor zuivere en liefdevolle gedachten, 
en wanneer zij liefdevolle en behulpzame dingen doen, zij zich dan bekleden met Zijn 
prachtige karakterkleed. Deze kledij maakt hen hier mooi en geliefd, en zal later hun 

toelatingsbewijs zijn voor het paleis van de Koning. Zijn belofte is: "Zij zullen met Mij 
wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn." - Karaktervorming, blz. 245 – 

247. 
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11 september | Het Penningsken van de Weduwe op Basis van Motief Getaxeerd 
 

"En Hij zeide: Waarlijk Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen." 
Lucas 21: 3 

 
De arme weduwe die twee penningen in de schatkist van de Heere wierp, toonde liefde, 

geloof en weldadigheid. Zij gaf alles wat ze had, in het vertrouwen op Gods zorg voor haar 
onzekere toekomst. Haar kleine gift werd door onze Heiland verklaard tot de grootste, die op 

die dag in de schatkist werd geworpen. De waarde ervan werd niet door de waarde van de 
munt bepaald, maar door de zuivere motieven die haar bewogen. 

 
Gods zegen op die oprechte offergave heeft tot belangrijke resultaten geleid. Het 

'penningsken van de weduwe' is als een kleine stroom, die de eeuwen door stroomde, terwijl 
haar loop zich verbreedde en verdiepte, en op duizend verschillende manieren heeft 

bijgedragen aan het verbreiden van de Waarheid en het verlichten van nood. Onder invloed 
van die kleine gift zijn de eeuwen door in elk land duizenden harten aangeraakt en tot 

handelen aangezet. Als gevolg zijn talloze giften van vrijgevige, zichzelf verloochenende 
armen in de schatkist van de Heere gevloeid. En nogmaals, haar voorbeeld heeft duizenden 
gemakzuchtige, zelfzuchtige en twijfelende mensen geleid tot het doen van goede daden. En 

ook hun giften hebben de waarde van haar offer doen aangroeien. 
 

Vrijgevigheid is een plicht die men niet mag veronachtzamen. Maar laat rijk en arm geen 
moment de gedachte koesteren, dat hun offers aan God verzoening kunnen doen voor de 

tekorten in hun karakter als Christen. De grote apostel zegt: "En al ware het, dat ik al mijn 
goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, 
opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, het zou mij geen nuttigheid geven." (1 

Korinthe 13: 3).  
 

En opnieuw zet hij uiteen, wat de vruchten van ware liefde zijn: "De liefde is lankmoedig, zij 
is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet 

opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, 
zij denkt geen kwaad; Zij is verblijd zich niet in de ongerechtigheid, maar zij is verblijd zich 

in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 
verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer" (vs. 4-8). Als wij als volgelingen van 

Christus willen worden aangenomen, dan moeten we de vruchten van Zijn Geest 
voortbrengen, want onze Heiland zelf zegt: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen." 

(Mattheüs 7: 16). 
 

De Heere roept op tot giften en offers, om in ons een geest van weldadigheid te ontwikkelen. 
Hij is niet van mensen afhankelijk, om middelen te krijgen die Zijn zaak ondersteunen. Hij 

verklaart via de profeet: "Want alle gedierte des wouds is Mijne; de beesten op duizend 
bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. …. want Mijne is 

de wereld en haar volheid." (Psalm 50: 10-12). - Signs of the Times, 21 januari 1886. 
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12 september | Rijkdom Voor de Heere Gebruiken 
 

"… als het vermogen overvloedig aanwast, zet er het hart niet op." Psalm 62: 10 
 

Luister naar de woorden van uw Verlosser: "De rijkdommen zijn van Mij. Ik heb ze u in 
handen gegeven, om die verstandig in Mijn dienst te gebruiken, om hen die lijden te helpen. 
Om het te investeren, zodat het Evangelie zichtbaar mag worden voor hen die in duisternis 

wandelen. Rijkdom mag niet dat zijn waarop je vertrouwt, mag niet je god zijn, niet je 
heiland."  

 
Er zijn vele kanalen, waarlangs men goed kan doen, en ze staan wijd open. Uw schuren zijn 

groot, ze zijn al té groot. Wanneer ze uitpuilen, zend dan uw schatten voor u uit naar de 
hemel, in plaats van grotere schuren te bouwen. Er moeten weduwen gevoed worden, wezen 
bij u thuis in bescherming genomen. En uw grote voorraden moeten gedeeld worden; Er zijn 

zielen die smachten naar het Brood des levens. Er moeten zendingsorganisaties gesteund 
worden en kerken worden gebouwd. Als Gods zaak vereist, dat u Hem niet alleen van uw 
rente geeft, maar ook van uw hoofdkapitaal, moet u Hem Zijn eigendom teruggeven. Hij 

roept u op om nu te zaaien, zodat u uw oogst met eeuwige vreugde kunt binnenhalen. 
 

Gods gaven nemen toe, wanneer zij worden doorgegeven. We zien dit geïllustreerd in het 
geval van de arme weduwe, die Elisa de profeet door een wonder van haar schulden 

bevrijdde. Ze had slechts één kruikje olie. Maar de profeet zei haar, dat zij vaten van haar 
buren moest lenen, en de olie vloeide uit dat ene kruikje, totdat alle vaten gevuld waren. De 
voorraad was pas op toen er geen vaten meer waren om vol te gieten. Zo zal het nu ook zijn. 

zolang we de gaven van God in de goede kanalen laten vloeien, zal de Heere het laten 
stromen. 

 
Christus zegt tot Zijn zonen en dochters: "Gij zijt het licht der wereld." (Mattheüs 5: 14). 

Maar wie gaf u licht? Dat heeft u niet van nature in zich. God is de Bron van licht. De 
Waarheid heeft in onze harten geschenen, om die naar anderen te weerspiegelen. Ware liefde 

tot God leidt tot liefde voor de mens. Dat is wat we nodig hebben - liefde die geduldig is, 
zelfopofferend, volhardend, verstandig en praktisch.  

 
De Heere heeft u middelen gegeven, zodat u, door die goed te gebruiken, goede en nobele 

karaktertrekken kunt ontwikkelen. ...  
 

De Heere komt. U hebt geen tijd te verliezen. U moet niet zo doen, als de mensen die voor de 
zondvloed de wereld bewoonden - planten en bouwen, eten en drinken, huwen en ten 

huwelijk geven, hetzelfde doen als de zorgeloze mensen van de wereld. Laat de boeken in de 
hemel een ander verslag mogen bevatten, dan wat er nu in staat. Haast u, om u de 

gelegenheid ten nutte te maken (zie Efeze. 5: 16); maakt u beurzen, die niet oud worden, een 
schat, die nooit opraakt, in de hemelen. (zie Lucas 12: 33). - Signs of the Times, 14 januari 

1886. 
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13 september | Wat de Geest Van Vrijgevigheid Kan Doen 
 

"Er is die uitstrooit, denwelke nog meer toegedaan wordt; ... De zegenende ziel zal vet 
gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden." Spreuken 11: 24, 

25 
 

Velen kijken meewarig naar de plicht van het Israël van God om systematisch te geven, naast 
de jaarlijkse vrijwillige giften. Een alwijze God wist het best, welk systeem van 

weldadigheid het best zou passen bij Zijn voorzienigheid, en Hij heeft Zijn volk hier 
richtlijnen over gegeven. Steeds is gebleken, dat negentiende voor hen meer waard is dan 

tientiende. Zij die dachten hun inkomen te verhogen door aan God iets te onthouden, of door 
Hem een minderwaardig offer te brengen - wat kreupel, blind of ziek is - hebben zeker 

verlies geleden. 
 

De voorzienigheid is steeds, hoewel onzichtbaar, aan het werk in de zaken die mensen doen. 
De hand van God kan voorspoed geven of zich terugtrekken. En Hij trekt Zijn hand vaak van 

de één terug, terwijl Hij een ander voorspoed lijkt te geven. Dit is allemaal om de mens te 
toetsen en te laten zien wat in zijn hart is. De ene broeder laat Hij ongeluk overkomen, 

terwijl Hij anderen voorspoed geeft, om te zien of degenen die Hij begunstigt Hem vrezen. 
Zullen zij hun plicht doen, zoals hun in Zijn Woord is opgelegd, om hun naaste lief te 

hebben als zichzelf, en hun armere broeder helpen uit liefde voor het goede? Royaal en 
weldadig handelen zijn door God bedoeld, om het hart van de mensenkinderen zacht en 
meelevend te houden, en om in hen belangstelling en liefde voor elkaar te wekken. Dat 
navolging van onze Meester, die voor ons arm werd, zodat wij door Zijn armoede rijk 
zouden worden. De wet van de tienden is gebaseerd op een altijd durend beginsel en is 

bedoeld als zegen voor de mens. 
 

Het systeem van weldadigheid is opgezet om dat grote kwaad, begeerte, tegen te gaan. - 
Testimonies, deel 3, blz. 546, 547. 

 
De kleine stroompjes weldadigheid moeten steeds in de schatkist blijven vloeien. Gods 

voorzienigheid is ons ver vooruit, en werkt veel sneller dan onze vrijgevigheid. - Welfare 
Ministry, blz. 268.  

 
Wanneer de genade van Christus tot uitdrukking komt in de woorden en daden van 

gelovigen, dan schijnt er licht op hen die in duisternis zijn. Want terwijl de lippen spreken tot 
eer van God, zal men weldadig de hand uitstrekken om verlorenen te helpen.  

 
We lezen, dat op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest neerdaalde op de discipelen, niemand 

zei, dat wat hij in enig opzicht bezat het zijne was. Alles wat zij bezaten, was beschikbaar 
voor het doorvoeren van die geweldige hervorming. En er werden duizenden op één dag 

bekeerd. Wanneer dezelfde geest vandaag gelovigen in beweging brengt, en wanneer zij met 
dezelfde vrijgevigheid aan God teruggeven wat van Hem is, dan kan een omvangrijk en 

verreikend werk worden gedaan. - Welfare Ministry, blz. 271. 
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14 september | Wees Eerlijk en Oprecht Als Daniël 
 

"De oprechtheid der oprechten leidt hen." Spreuken 11: 3 
 

Het voorbeeld van Daniël, dat heel beknopt met een profetische pen is beschreven, bevat een 
les voor ons allemaal. Het laat ons zien, dat een beleidsmaker niet persé hard en sluw hoeft te 

zijn. Het kan een mens zijn, die zich bij elke stap door God laat leiden. Daniël was, terwijl 
hij de eerste minister van het koninkrijk Babylon was, een profeet van God, die hemels 

geïnspireerd licht ontving. ... 
 

Wij hebben vooral beleidsmakers nodig, geen ongodsdienstige beleidsmakers, maar mensen 
die de grote en belangrijke beginselen van de Waarheid in hun hele beleid verweven. 

Mensen die gekwalificeerd zijn voor het werk, dienen hun talenten door een grondige studie 
en opleiding te oefenen en te vervolmaken. Geen enkele beleidsmaker in het werk mag een 
beginneling zijn. Als het op één onderdeel van het werk noodzakelijk is, dat mensen hun 

mogelijkheden vergroten, om verstandige en efficiënte beleidsmakers te kunnen zijn, dan is 
het wel voor hen die hun talent inzetten voor het opbouwen van het Koninkrijk van God in 

onze wereld.  
 

Iedereen moet de lessen voor de tegenwoordige tijd ter harte nemen, maar er bestaat maar 
weinig waardering voor. Het werk moet grondiger worden gedaan. Er moet waakzamer 

worden gewacht, waakzamer worden gebeden en uitgezien, en waakzamer worden gewerkt, 
gezien de gebeurtenissen die nu plaatsvinden, en die enorm in belang zullen toenemen, 

naarmate we het einde van de geschiedenis van deze aarde naderen. De menselijke 
vertegenwoordigers moeten naar volmaaktheid streven, ideale Christenen willen zijn, 

volmaakt in Christus. 
 

Mensen die op beleidsposten zijn, moeten alle voorzorgen nemen tegen dwaling door 
verkeerde beginselen of methodes. Hun staat van dienst moet lijken op die van Daniël aan 
het hof van Babylon. Ook al werd hij nog zo nauwgezet in de gaten gehouden, er kon in al 
zijn beleidsdaden niets verkeerds worden gevonden. Hij was een voorbeeld van wat iedere 
beleidsmaker kan zijn. Maar het hart moet bekeerd en toegewijd zijn. De motieven moeten 
voor God zuiver zijn. De innerlijke lamp moet gevoed worden met de olie die van de ware 

boodschappers uit de hemel via de gouden buizen in de gouden houder vloeit. Dan komen de 
woorden van de Heere nooit tevergeefs tot de mens.  

 
God neemt zelfs het schitterendste dienstwerk niet aan, tenzij het eigen ik op het altaar is 
gelegd, als een levend, Gode welgevallig offer. De wortel moet heilig zijn, anders kan er 

geen zuivere, gezonde vrucht zijn, hetgeen alleen voor God acceptabel is. … Terwijl 
wereldse ambitie en wereldse projecten, en de grootste plannen en bedoelingen van mensen 
als gras zullen vergaan, geldt: "De leraars zullen blinken als de glans des uitspansels, en die 

er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk." (Daniël 12: 3). - Special 
Testimonies, serie A, nr. 9, blz. 65, 66. 
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15 september | Een Christen Moet Gekenmerkt Worden Door Strikte Integriteit 
 

"Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij zult een volkomen en gerechte 
efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geven 

zal." Deuteronomium 25: 15. 
 

Christenen moeten op alle onderdelen van hun leven strikt integer zijn. Niet de beginselen 
die de wereld regeren; want daar is satan heer en meester, en heersen zijn beginselen van 
misleiding en verdrukking. Maar Christenen dienen een andere Meester, en hun handelen 
moeten in God worden gedaan. Zij moeten alle verlangen naar eigen gewin opzij zetten. 

 
Voor sommigen kan het lijken, alsof het afwijken van volstrekte eerlijkheid in zaken iets 

kleins is, maar zo kijkt onze Heiland er niet tegen aan. Op dit punt zijn Zijn woorden helder 
en duidelijk: "Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het 

minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig." (Lucas 16: 10). Iemand die 
in iets kleins bedrog pleegt, zal, wanneer hij in verleiding komt, ook in een grotere zaak 

bedrog plegen. 
 

De volgelingen van Christus zijn verplicht om in zaken min of meer met de wereld om te 
gaan. De Heiland zegt in Zijn gebed voor hen: "Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld 

wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze." (Johannes 17: 15). Christenen moeten 
kopen en verkopen in het besef, dat het oog van God op hen rust. Zij mogen nooit een 

bedrieglijke weegschaal of valse gewichten gebruiken. (zie Spreuken 11: 1; Micha 6: 11).  
 

De ware Christen is in al zijn handelen precies datgene, wat hij verlangt dat anderen van hem 
zullen denken. Hij laat zich door Waarheid en oprechtheid leiden. Hij maakt geen plannetjes; 
en daarom heeft hij niets waarover men kwaad kan spreken. Men kan kritiek op hem hebben, 

hij kan op de proef worden gesteld; maar door dit alles heen blinkt zijn onbuigzame 
integriteit als zuiver goud. Hij is een vriend en weldoener voor ieder met wie hij in contact 

komt. En zijn medemensen stellen vertrouwen in hem, want hij is betrouwbaar. 
 

Maakt hij gebruik van arbeiders om zijn oogst binnen te halen? Hij houdt hun zuurverdiende 
geld niet achter. Heeft hij middelen die hij niet direct kan gebruiken? Hij verlicht de noden 
van zijn minder fortuinlijke broeders. Hij probeert zijn bezit niet te vergroten door voordeel 
te halen uit de tegenslagen van zijn naaste. Hij neemt alleen een eerlijke prijs aan voor wat 
hij verkoopt. Als er gebreken zitten in de aan de dingen die hij verkoopt, dan vertelt hij het 
eerlijk aan de koper, ook al lijkt hij door zo te doen zijn eigen financiële belangen tegen te 

werken.  
 

Een mens hoeft geen aangenaam uiterlijk te hebben. Maar wanneer hij bekend staat om zijn 
eerlijk handelen, recht door zee, dan wordt hij gerespecteerd. ... Iemand die standvastig aan 

de Waarheid vasthoudt, wint ieders vertrouwen. Niet alleen Christenen vertrouwen hem, ook 
mensen uit de wereld worden gedrongen, zijn waardevolle karakter te erkennen. - Signs of 

the Times, 19 februari 1902. 
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16 september | Levende Stenen, Gloeiend van Wonderbaar Licht 
 

"Tot Welken komende als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij 
God uitverkoren en dierbaar, Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een 

geestelijk huis,  …. die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus." 1 Petrus 2: 4, 5 
 

Wanneer het heilig werk van God gereinigd zal zijn van alle troep die zich jarenlang heeft 
opgestapeld, dan zal de Naam van God in uw midden worden verheerlijkt. Als de Heilige 

Geest de menselijke instrumenten zal controleren, dan zal er niets meer ondershands 
geregeld worden, zoals dat de gewoonte was. Eerlijkheid, waarheid, en de bereidheid om aan 

iedereen te laten zien hoe er gewerkt wordt, zullen dan zichtbaar worden. Het karakter van 
de werkers zal dan uit zuiver en solide timmerhout worden opgebouwd. Oprechtheid van 

handelen zal dan in heel het volk van God, dat Zijn geboden bewaart, te zien zijn. Elke draad 
van het web zal door de Heere worden aangereikt, en iedere werker zal zijn draad in het web 
weven, om het patroon te helpen vormen. Het patroon is afkomstig van het ontwerp van het 

volmaakte weefgetouw. 
 

David stelde drieduizend jaar geleden de vraag: "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver 
houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord." (Psalm 119: 9). Zielen, die nog onrein zijn, 

moeten gereinigd, gezuiverd en geheiligd worden. Dan kan men getuigen: "Want God, Die 
gezegd heeft, dat het licht uit het duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten 

geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht 
van Jezus Christus." (2 Korinthe 4: 6)  

 
Wij moeten in deze wereld stralen door het doen van goede werken. De Heere verlangt van 

Zijn volk, dat met heilige dingen omgaat, dat zij alleen met God zullen zijn, dat zij de 
hemelse beginselen in al hun zaken weerspiegelen, dat zij het licht van Gods karakter en 

Gods liefde weerspiegelen, zoals Christus die weerspiegelde. [Door te zien op] Jezus zal heel 
ons leven gloeien van dat wonderbare licht. Alles van ons dient licht te zijn. Dan zal licht 

van ons naar anderen weerspiegeld worden, waarheen wij ook gaan. ... 
 

De vrucht van de geest - wat is dat? Somberheid, verdriet, geweeklaag en tranen? Nee, nee. 
De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Deze genadegaven zijn in elke steen te 
zien, die meehelpt de tempel van God te bouwen. Niet alle stenen hebben dezelfde vorm of 

afmeting, maar elke steen heeft zijn plaats in de tempel.  
 

Er is geen enkele misvormde steen in de tempel. Elke steen is volmaakt. Er is eenheid in 
verscheidenheid, die alles tot een volmaakt geheel vormt. Eén ding is zeker: elke steen is een 
levende steen, een steen die licht uitstraalt. Het is nu de tijd om de stenen uit de steengroeve 

van de wereld naar de werkplaats van God te brengen, en om die te behouwen, recht te 
maken en te polijsten, zodat ze gaan glanzen. - Special Instruction Regarding Royalties, blz. 

20 – 21. 
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17 september | Gehoorzaamheid, Vrucht van Geloof 
 

"Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult 
gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijne." Exodus 19: 5 

 
Gehoorzaamheid - de dienst en de trouw van de liefde - is het ware teken van discipelschap. 
Zo zegt de Schrift: "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren." (1 Johannes 
5: 3). "Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in 
dien is de waarheid niet." (1 Johannes 2: 4). In plaats van de mens van gehoorzaamheid vrij 
te maken, is het geloof en alleen geloof, dat ons deel geeft aan de genade van Christus, die 

ons in staat stelt gehoorzaam te zijn. 
 

Wij verdienen ons behoud niet door onze gehoorzaamheid, want behoud is de vrije gave van 
God, die in geloof wordt aangenomen. Maar gehoorzaamheid is de vrucht van ons geloof. 

"En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is 
in Hem. Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet." (1 Johannes 3: 5-6). Dat is de ware 
toetssteen. Als wij in Christus blijven, als de liefde van God in ons woont, dan zullen onze 
gevoelens, onze gedachten, onze bedoelingen en ons handelen in harmonie zijn met de wil 
van God, zoals tot uitdrukking komt in de voorschriften van Zijn heilige wet. "Kinderkens, 

dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij 
rechtvaardig is." (vs. 7). Gerechtigheid wordt afgemeten aan de maatstaven van Gods heilige 

wet, zoals in de Tien Woorden, die op de Sinaï gegeven zijn, tot uitdrukking komt. 
 

Dat zogenaamde geloof in Christus, dat beweert mensen te bevrijden van de verplichting om 
God te gehoorzamen, is geen geloof, maar aanmatiging. "Want uit genade zijt gij zalig 
geworden door het geloof." (Efeze 2: 8). Maar "geloof, indien het de werken niet heeft, is bij 
zichzelf dood." (Jacobus 2: 17). Jezus sprak van Zichzelf, voordat Hij op aarde kwam: "Ik 
heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns 
ingewands." (Psalm 40: 9). En vlak voor Hij weer naar de hemel ging, zei Hij: "gelijkerwijs 
Ik de geboden van Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde." (Johannes 15: 10). De 
Schrift zegt: "En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden 
bewaren." (1 Johannes 2: 3). … 
 

De voorwaarde voor het eeuwige leven is nu, wat ze altijd is geweest - precies zoals in het 
paradijs voor de val van onze eerste voorouders - volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van 
God, volmaakte gerechtigheid. Als het eeuwige leven op enig punt aan deze voorwaarde niet 
zou voldoen, dan zou het geluk van het hele heelal in gevaar komen. De weg zou openliggen 
voor de zonde, met de hele stoet van ellende en verdriet die daarbij hoort, om onsterfelijk te 

worden. ... 
 

Hoe meer onze nood ons tot Hem en tot het Woord van God drijft, hoe verhevener zicht wij 
zullen hebben op Zijn karakter, en hoe voller we Zijn beeld zullen weerspiegelen. - Schreden 

naar Christus, blz. 57 – 61. 
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18 september | De Basis Voor Vergeving 
 

"De HEERE is verre van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij horen." 
Spreuken 15: 29 

 
Wij hebben alles te danken aan de vrije genade van God. De genade in het verbond bepaalt 
onze aanneming. De genade in de Heiland bewerkt onze verlossing, onze wedergeboorte, en 

onze verheffing tot het met Christus erfgenaam zijn. Laat deze genade aan anderen zien.  
 

Geef dwalenden niet de gelegenheid, ontmoedigd te raken. Laat geen Farizese hardheid in u 
toe, zodat uw broeder gekwetst wordt. Laat geen bittere hatelijkheid in uw hart of uw 

gedachten opkomen. Laat geen zweem van hoon in uw stem doorklinken. Als u uit uzelf iets 
zegt, als u een onverschillige houding aanneemt, of achterdocht of wantrouwen toont, dan 
kan een ziel verloren gaan. Zij hebben een broeder nodig, die het meelevend hart van de 

Oudere Broeder heeft, dat hun menselijk hart aanraakt. Laat hen de krachtige greep van een 
meelevende hand voelen, en luister naar het gefluisterde: Laat ons bidden. God zal u samen 

een rijke ervaring geven.  
 

Het gebed verbindt ons met elkaar en met God. Het gebed brengt Jezus aan onze zijde, en 
geeft nieuwe kracht aan de verwarde en uitgeputte ziel om de wereld, het vlees en de duivel 

te overwinnen. Het gebed slaat de aanvallen van satan af.  
 

Als men zich van menselijke onvolmaaktheden afkeert om Jezus te aanschouwen, dan vindt 
er een Goddelijke verandering plaats in ons karakter. De Geest van Christus, Die aan ons 

hart werkt, verandert dit naar Zijn beeld. Span u daarom in, om Jezus te verhogen. Laat uw 
gedachten gericht zijn op "het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt." (Johannes 1: 

29). En wanneer u dit werk begint, "Die wete, dat degene die een zondaar van de dwaling 
zins wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken." 

(Jacobus 5: 20). 
 

"Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden 
niet vergeven." (Mattheüs 6: 15). Niets kan een geest, die niet bereid is tot vergeven, 

rechtvaardigen. Hij die onbarmhartig voor anderen is, toont aan dat hij zelf geen deel heeft 
aan Gods vergevende genade. In Gods vergeving wordt het hart van degene die dwaalt, dicht 

aan het grote hart van de Oneindig Liefde getrokken. De stroom van Goddelijke 
barmhartigheid stroomt de ziel van de zondaar binnen, en via hem naar de ziel van anderen. 
De tederheid en genade die Christus in Zijn eigen kostbaar leven heeft geopenbaard, zal in 

hen die deel krijgen aan Zijn genade zichtbaar worden. ...  
 

Wij ontvangen geen vergeving omdat wij vergeven, maar zoals we vergeven. De basis voor 
alle vergeving is te vinden in de onverdiende liefde van God. Maar door onze houding 

tegenover anderen laten we zien, of wij ons die liefde hebben eigen gemaakt. - Lessen uit het 
Leven van Alledag, blz. 147, 148. 
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19 september | Moedig een Geest van Vriendelijkheid Aan 
 

"Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid 
bewijzende jegens aan alle mensen." Titus 3: 2 

 
Hoeveel bruikbare en geëerde werkers voor Gods zaak hebben niet een opleiding ontvangen 

vanuit de nederige plichten van de laagste baantjes in het leven! Mozes was de beoogde 
heerser over Egypte, maar God kon hem niet vanuit het koninklijk hof nemen voor het werk 
dat Hij voor hem bestemd had. Pas toen hij veertig jaar lang trouw herder was geweest, werd 

hij gezonden om zijn volk te bevrijden. Gideon werd van de dorsvloer genomen, om 
werktuig in Gods hand te zijn voor de bevrijding van de legerscharen van Israël. Elisa werd 
geroepen, de ploeg achter te laten en de wil van God te doen. Amos was een man van het 

land, die de grond bewerkte, toen God hem een boodschap te verkondigen gaf. 
Iedereen die medearbeider van Christus wordt, krijgt een flinke portie zwaar, onaangenaam 
werk te verrichten. En de lessen die ze krijgen moeten met wijsheid worden gekozen, en aan 
de eigenaardigheden van hun karakter worden aangepast, en aan het werk wat zij gaan doen.  

De Heere heeft mij op velerlei manieren en op verschillende tijdstippen uiteengezet, hoe 
voorzichtig wij met de jeugd moeten omgaan - dat er het fijnste onderscheidingsvermogen 
voor nodig is om met hun geest om te gaan. Iedereen die bij de opvoeding en opleiding van 
jongeren betrokken is, dient heel dicht bij de Grote Leraar te leven, om Zijn geest en Zijn 

manier van werken te kunnen navolgen. Er moet zó les worden gegeven, dat het hun karakter 
en hun levenswerk zal vormen. 

Zij moeten leren, dat het Evangelie van Christus geen kastengeest toestaat, dat het geen 
ruimte biedt om over een ander onvriendelijk te oordelen. Dat leidt direct tot zelfverheffing. 
Het geloof van Jezus haalt degenen die het ontvangen niet neer, en maakt hen ook niet ruw 
en grof. Het doet hen niet onvriendelijk denken en voelen over degenen voor wie Christus 

stierf. ...  
Sommigen lopen het gevaar om uiterlijkheden tot het allerbelangrijkste te maken, om de 

waarde te overschatten van wat slechts gewoontes zijn. ...  
Alles wat onvriendelijke kritiek aanmoedigt, een houding die elk gebrek of elke fout opmerkt 

en aan de kaak stelt, is verkeerd. Het kweekt wantrouwen en achterdocht, die aan het 
karakter van Christus tegengesteld zijn, en is schadelijk voor de geest die zich hierin oefent. 

Zij die met dit werk bezig zijn, nemen langzaamaan afstand van de ware geest van het 
Christendom. 

De meest noodzakelijke en langst durende opleiding is er één, die de meer nobele kwaliteiten 
ontwikkelt, die een geest van vriendelijkheid jegens allen aanmoedigt, die de jeugd ertoe 

brengt van de ander geen kwaad te denken, zodat zij motieven niet verkeerd zullen 
beoordelen, en woorden en daden niet verkeerd interpreteren. De tijd die aan dit soort 

onderwijs besteed wordt draagt vrucht tot het eeuwige leven. - Gospel Workers, blz. 332 – 
334. 
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20 september | Houd Christus In Het Oog 
 

"Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde, 
die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechterhand van den troon Gods." Hebreeën 12: 2 
 

Wanneer verdachtmakingen, naijver, jaloezie of boze vermoedens worden gekoesterd, dan 
sluiten die de zegen van God buiten, want Jezus kan niet wonen in een hart, waarin deze 
dingen worden gekoesterd. De tempel van onze ziel moet van alle bezoedeling gereinigd 

worden. … 
 

Christus voorzag het gevaar van al deze dingen, en vlak voordat Hij Zijn leven voor de 
wereld zou geven, bad Hij tot Zijn Vader, dat Zijn discipelen één met Christus zouden 

mogen zijn, zoals Hij één was met de Vader. … Niets kan de Geest van God meer bedroeven 
dan onenigheid onder degenen die als arbeiders in Zijn wijngaard bezig zijn, omdat dezelfde 

geest die door hen gevoed wordt, in de gemeenten verspreid wordt. Dergelijk zaad is, 
wanneer het eenmaal is gezaaid, moeilijk uit te roeien. Het kost tijd en moeite en zielenstrijd 
om dingen recht te zetten, en een toestand van vrede en harmonie te bereiken. De hele hemel 
spant zich in voor de eenheid van de gemeente, en zij die belijden volgelingen van Christus 
te zijn, werken met aan God tegengestelde bedoelingen, omdat zij Zijn aanwijzingen niet 

opvolgen, maar onenigheid binnen brengen. ...  
 

Iemand die aan een wedloop deelneemt, zal de overwinning zeker mislopen, als hij maar 
achterom en opzij blijft kijken, om te zien of zijn medelopers hem inhalen. Hij moet lopen 
om de krans van onsterfelijke heerlijkheid te behalen, ziende op Jezus, Die de Leidsman en 

Voleinder van zijn geloof is. 
 

Dit werk waarin wij betrokken zijn, is een groot, een heilig en een gewijd werk. Wij kunnen 
geen moment zonder op onze hoede te zijn. De kroon, de kroon, de onvergankelijke kroon 

die gewonnen moet worden, moet degene die de wedloop loopt, voorgehouden worden. 
Loop, opdat gij die mag verkrijgen. ... Zie niet op de mens. U bent verantwoording schuldig 

aan God, en Hij zal ieder mens vergelden naar zijn werken. ... Wij zien, en vangen de heldere 
stralen van het gezicht van Jezus Christus op. Wij ontvangen zoveel als we kunnen dragen. 
Laten we niet stilstaan om ruzie te maken over bijkomstigheden, maar houd Christus in het 
oog. Door de veranderende kracht van de Heilige Geest worden we gelijk gemaakt aan het 

Beeld van de Gezegende die we aanschouwen. 
 

Mor niet en vit niet. ... Het beeld van Christus is in onze ziel [die op Jezus ziet] gegrift, en 
wordt weerspiegeld in onze geest, in woorden, in het werkelijk dienen van onze 

medemensen. De vreugde van Christus is in ons hart, en onze vreugde is volkomen. Dat is 
waar geloof. Laten wij ervoor zorgen dat we dat krijgen, en dat we vriendelijk en hoffelijk 

zijn, dat we liefde in onze ziel dragen - het soort liefde dat stroomt en zich uit in goede 
werken, dat als een licht in de wereld schijnt, en dat onze vreugde volkomen maakt. - 

Manuscript 26, 1889. 
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21 september | Jezus Liet Ons Vrede Na 
 

"Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. 
Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd." Johannes 14: 27 

 
Voordat onze Heere Zijn doodstrijd aan het kruis aanging, maakte Hij Zijn testament. Hij 

had geen zilver, of goud, of huizen, om aan Zijn discipelen na te laten. Hij was een arm man, 
voor zover het aardse bezittingen betrof. Er waren weinig mensen in Jeruzalem zo arm als 

Hij. Maar Hij liet Zijn discipelen een rijker geschenk na dan enig aardse vorst aan zijn 
onderdanen zou kunnen geven. "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u", zei Hij, "niet 

gelijkerwijs de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet 
versaagd." 

 
Hij liet hen de vrede na, die Hij had bezeten tijdens Zijn leven op aarde, die Hem was 

bijgebleven temidden van armoede, strijd en vervolging, en die Hem bij zou blijven tijdens 
Zijn doodstrijd in Gethsémané en aan het wrede kruis.  

 
Het leven van de Heiland op aarde was, hoewel doorleefd temidden van strijd, een leven van 
vrede. Terwijl boze vijanden Hem constant vervolgden, zei Hij: "Die Mij gezonden heeft, is 
met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaaglijk is." 

(Johannes 8: 29). Geen storm van satanische woede kon de kalmte van die volmaakte 
gemeenschap met God verstoren. En Hij zegt tot ons: "Mijn vrede geef Ik u."  

 
Zij die Christus op Zijn woord geloven, en hun ziel aan Zijn hoede toevertrouwen, en hun 

leven aan Zijn bevelen, zullen vrede en rust vinden. Niets ter wereld kan hen treurig maken, 
als Jezus hen blij maakt door Zijn aanwezigheid. In volledige overgave ligt volmaakte rust. 
De Heere zegt: "Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men 

heeft op U vertrouwd." (Jesaja 26: 3) ... 
 

De ervaring van ieder mens getuigt, hoe waar de woorden uit de Schrift zijn: "Doch de 
goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten." (Jesaja 57: 20). ... De 
zonde heeft onze rust verstoord. ... Geen menselijke kracht kan de heersende hartstochten 

controleren. Op dit punt zijn we even hulpeloos als de discipelen, om de woedende storm tot 
rust te brengen. Maar Hij Die vrede sprak tot de golven van Galilea, heeft ook het 

vredeswoord over iedere ziel uitgesproken. Hoe woest ook de storm, zij die zich tot Jezus 
wenden met de roep: "Heere, behoed ons", zullen verlossing vinden. Zijn genade, die onze 
ziel met God verzoent, brengt de aandrift van menselijke hartstocht tot stilte, en ons hart 

vindt rust in Zijn liefde. "Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. ... en dat 
Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft." (Psalm 107: 29,30) …. 

 
 Het hart dat in harmonie is met God, heeft deel aan de vrede van de hemel, en zal zijn 

gezegende invloed overal in het rond verspreiden. De geest van vrede zal als dauw rusten op 
harten die vermoeid en belast zijn vanwege de aardse strijd. - Signs of the Times, 27 

december 1905. 
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22 september | Discipline Bereidt de Jeugd Voor Op Haar Hoge Bestemming 
 

"Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn, 
Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden." 

Spreuken 2: 10-11 
 

Nu moet, net als in de dagen van Israël, iedere jongere onderricht ontvangen in de plichten 
van het praktische leven. Iedereen dient zich kennis te verwerven van het één of andere 

handwerk, waarin hij, mocht dit nodig zijn, in zijn levensonderhoud kan voorzien. Dat is 
essentieel, niet alleen als veiligheidsmaatregel tegen de wisselvalligheid van het leven, maar 

ook vanwege de invloed die het heeft op de lichamelijke, verstandelijke en morele 
ontwikkeling. Zelfs al zou het zeker zijn, dat iemand voor zijn onderhoud nooit zijn 

toevlucht tot handwerk hoeft te nemen, dan moet hij nog leren werken. Zonder 
lichaamsbeweging kan niemand een gezond gestel en een sterke gezondheid hebben. En de 

discipline van vast en regelmatig werk is net zo essentieel voor het vormen van een sterke en 
actieve geest en een nobel karakter. ... 

 
Laat de jeugd het doel waartoe zij geschapen zijn, inzien, door God te eren en hun 

medemensen te zegenen. Laat hun de tedere liefde zien, die de hemelse Vader hun betoond 
heeft, en de hoge bestemming, waarvoor de discipline in dit leven hen moet voorbereiden. 
Laat hun de eer en de waardigheid zien waartoe zij geroepen zijn, om kinderen van God te 

worden. Dan zouden duizenden zich vol minachting en walging afkeren van de lage en 
zelfzuchtige doelen, en van de frivole pleziertjes, die hen tot nog toe in beslag hebben 

genomen. Ze zouden leren de zonde te haten en te mijden, niet alleen in de hoop op beloning 
of uit vrees voor straf, maar omdat ze weten hoe vals ze van binnen is, omdat het een 

neerhalen van hun van God gekregen talenten zou zijn, een smet op hun mens zijn naar Gods 
gelijkenis. ...  

 
De elementen van een karakter, dat een mens succesvol en geëerd maken onder de mensen - 

het niet te onderdrukken verlangen naar een hoger goed, een onbedwingbare wil, een 
krachtig streven, een onvermoeibare volharding - mogen niet worden uitgewist. Ze moeten 

door de genade van God geleid worden tot doelen, die zoveel hoger liggen dan louter 
zelfzuchtige en tijdelijke belangen, als de hemelen hoger zijn dan de aarde. 

 
En de opvoeding die in dit leven begonnen is, zal in het toekomstige leven worden 

voortgezet. Dag aan dag zullen de wonderlijke werken van God, de bewijzen van Zijn 
wijsheid en macht bij het scheppen en onderhouden van het heelal, het oneindige geheimenis 

van liefde en wijsheid in het verlossingsplan, in nieuwe schoonheid aan ons verstand 
ontvouwd worden. ... Zelfs in dit leven kunnen we glimpjes van Zijn aanwezigheid 

opvangen, en kunnen we de vreugde proeven van de gemeenschap met de hemel. Maar de 
volheid van haar vreugde en zegen zal in het hiernamaals bereikt worden. Alleen de 

eeuwigheid kan de heerlijke bestemming onthullen, die de mens, hersteld naar het beeld van 
God, kan bereiken. - Patriarchen en Profeten, blz. 550, 551. 
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23 september | Teder Ontzag Voor Oudere Werkers 
 

"Voor het grauwe haar zult gij opstaan en zult het aangezicht des ouden vereren; en gij zult 
vrezen voor uw God: Ik ben de HEERE." Leviticus 19: 32 

 
De geschiedenis van Johannes biedt een treffende illustratie van de manier waarop God oude 

werkers kan gebruiken. Toen Johannes naar het eiland Patmos werd verbannen, dachten 
velen dat het met zijn dienstwerk gedaan was, een oude en geknakte riet, dat ieder moment 
kon vallen. Maar de Heere dacht het goed om hem nog te gebruiken. Hoewel hij verbannen 
was van de plaatsen waar hij vroeger werkte, hield hij niet op van de Waarheid te getuigen. 

Zelfs op Patmos maakte hij vrienden en bekeerlingen. Hij bracht een vreugdevolle 
boodschap, verkondigde een opgestane Heiland Die in de hoge voorbede doet voor Zijn 

volk, totdat Hij terugkomt om hen tot Zich te nemen. En het was pas toen hij in de dienst van 
zijn Heere oud geworden was, dat hij meer boodschappen uit de hemel ontving, dan hij 

gedurende alle vroegere jaren van zijn leven ontvangen had. 
 

Men moet het tederste ontzag koesteren voor hen die hun leven verbonden hebben aan Gods 
werk. Deze werkers op leeftijd hebben temidden van storm en beproeving trouw hun dienst 
verricht. Ze kunnen zwak zijn, maar ze bezitten nog steeds talenten die hen recht geven op 

een plaats in de dienst voor Gods zaak. Hoewel versleten en niet in staat om zwaardere lasten 
te dragen, die jongere mensen kunnen en moeten dragen, kan de raad die zij geven van de 

hoogste waarde zijn.  
 

Het kan zijn, dat zij fouten hebben gemaakt, maar van hun fouten hebben ze geleerd om 
dwaling en gevaren uit de weg te gaan. ... Zij hebben verzoekingen en beproevingen 

doorstaan, en hoewel zij een deel van hun kracht hebben verloren, stelt de Heere hen niet 
terzijde. Hij geeft hun bijzondere wijsheid en genade. 

 
Zij die hun Meester hebben gediend hebben toen het werk zwaar werd, die armoede hebben 

gedragen en trouw bleven toen er weinigen waren die voor de Waarheid stonden, moeten 
worden geëerd en gerespecteerd. ... Laat jongere mensen beseffen, dat zij erg begunstigd 

zijn, dat zij zulke werkers bij zich hebben. Laten zij hun een ereplaats in hun vergaderingen 
geven.  

 
Naarmate degenen die hun leven in dienst van Christus hebben doorgebracht, het einde van 

hun aardse dienst naderen, zullen zij door de Heilige Geest worden opgewekt, om hun 
ervaringen in dienst van God nog eens te overzien. De verslagen over hoe wonderlijk Hij met 

Zijn volk heeft gehandeld, over Zijn grote goedheid bij de uitredding uit beproevingen, 
moeten opnieuw worden verteld aan hen die pas tot geloof gekomen zijn. God verlangt, dat 
de oude en beproefde arbeiders op hun post blijven, en hun aandeel leveren, om mannen en 

vrouwen te redden uit de machtige maalstroom van het kwaad, die hen naar beneden wil 
slepen. Hij verlangt dat zij de wapenrusting blijven dragen, totdat Hij hen vraagt die neer te 

leggen. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 418, 419. 
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24 september | Wanneer Zwakte Komt, Vertrouw Dan Op God 
 

"… want de HEERE HEERE is mijn Sterkte en Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. En 
gijlieden  zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils." Jesaja 12: 2-3 

 
Wanneer u nu niet langer actief kunt zijn, en zwakheden u tot last worden, dan is alles wat 
God van u verlangt dat u op Hem vertrouwd. Vertrouw het bewaren van uw ziel aan Hem 

toe. Hij is uw trouwe Schepper. U kunt op Zijn genadegaven rekenen. Zijn verbond is 
eeuwig. Welzalig de mens die zijn hoop op de Heere zijn God stelt, die trouw houdt tot in 
eeuwigheid. Grijp u met uw verstand vast aan de beloften, en houdt ze vast. Als u zich de 

rijke verzekering, die in de kostbare beloften zit, niet zo makkelijk te binnen kunt brengen, 
luister er dan naar via de lippen van een ander. Welk een volheid, wat een liefde en een 
verzekering zijn te vinden in deze woorden van de lippen van God Zelf, waarin Hij Zijn 

liefde, Zijn medeleven en Zijn belangstelling verklaart voor de kinderen die aan Zijn zorg 
zijn toevertrouwd: 

 
"HEERE HEERE, God, barmhartig en genadig; lankmoedig en groot van weldadigheid en 

waarheid, Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid en 
overtreding en zonde vergeeft.” (Exodus 34; 6-7).  

 
De Heere is vol barmhartigheid voor de Zijnen die lijden. Welke zonden zijn te groot voor 

Zijn vergeving? Hij is vol genade, en daarom is Hij oneindig meer bereid, en heeft er 
oneindig meer behagen in, om te vergeven dan om te veroordelen. Hij is vol ontferming, 
zoekt niet naar het kwaad in ons. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Hij gedenkt, dat wij 

slechts stof zijn. In Zijn eindeloze barmhartigheid en genade geneest Hij al onze 
overtredingen, heeft ons vrijwillig lief, hoewel we nog zondaren zijn, en trekt Zijn licht niet 

terug, maar laat het om Christus' wil op ons schijnen. 
 

Zult u ... altijd op Jezus blijven vertrouwen, Die uw gerechtigheid is? De liefde van God 
wordt breeduit in uw hart gelegd door de Heilige Geest, Die u vol ontferming is gegeven. U 
bent één met Christus. Hij zal u de genade geven om geduld te hebben, Hij zal u de genade 

geven om te blijven vertrouwen, Hij zal u de genade geven om uw rusteloosheid te 
overwinnen, Hij zal uw hart verwarmen met Zijn eigen aangename Geest, Hij zal uw ziel in 

haar zwakheid doen herleven. Nog slechts enkele dagen langer als vreemdelingen en 
pelgrims in deze wereld, op zoek naar een beter, een hemels vaderland. Ons tehuis is in de 

hemel. Vestig daarom uw ziel vol vertrouwen op God. Wentel al wat u lasten op Hem. 
 

O, hoeveel keer is uw hart niet geraakt door de schoonheid van het gelaat van de Heiland, dat 
straalt van de liefelijkheid van Zijn karakter, en is getekend door de herinnering aan Zijn 

lijden. Hij wil dat u nu met uw hele gewicht op Hem leunt. ... "En te dien zelven dage zult gij 
zeggen: Ik dank U, HEERE, dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, 
en Gij troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen." (Jesaja 12: 1-2) - 

Selected Messages, boek 2, blz. 231, 232. 
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25 september | Ontwikkel Uw Spreektalent 
 

"Uw woord zij allen tijd aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij 
een iegelijk moet antwoorden." Kolossenzen 4: 6 

 
Het is de taak van ouders, hun kinderen te oefenen in juist spraakgebruik. De allerbeste 

school voor dit onderdeel is het leven thuis. Vanaf hun vroegste jaren moeten kinderen leren, 
respectvol en liefdevol tot hun ouders en tot elkaar te spreken. Zij moeten leren, dat alleen 

tedere, ware en reine woorden hun lippen mogen passeren. Laat ouders zelf dagelijks leerling 
zijn in de school van Christus. Dan kunnen zij hun kinderen in voorschrift en voorbeeld leren 

"zuiver te spreken, waarop niets valt aan te merken." (Titus 2: 8 KJV). Dit is een van hun 
voornaamste en meest verantwoordelijke taken. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 205, 

206. 
 

Het vermogen tot spreken is een talent dat vlijtig moet worden ontwikkeld. Van alle gaven 
die wij van God ontvangen hebben, kan er geen tot grotere zegen zijn dan deze. Met onze 

stem overtuigen wij en halen wij over, wij bieden er God onze gebeden en onze lofprijzingen 
mee aan, en we vertellen er anderen mee van de liefde van de Verlosser. Hoe belangrijk is 
het dan niet, dat dit vermogen zó geoefend wordt, dat het zo effectief mogelijk ten goede 

gebruikt kan worden. ...  
 

Door ernstige inspanning kan iedereen het vermogen verwerven om begrijpelijk te lezen, en 
om met een volle, heldere en ronde toon te spreken, op een manier die aandacht trekt en 

indruk maakt. Door dit te doen, kunnen we veel doelmatiger voor Christus werken. Iedere 
Christen is geroepen, aan anderen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken. 

... 
 

De juiste manier en het juiste gebruik van ons spraakvermogen heeft betrekking op elk 
onderdeel van het werk als Christen. Het speelt in ons leven thuis, en in alle onderlinge 

omgang. Wij moeten onszelf eraan wennen om op een aangename toon te spreken, om reine 
en correcte taal te gebruiken, en vriendelijke en hoffelijke woorden. Aangename, 

vriendelijke woorden zijn als dauw en zachte regen voor de ziel. De Schrift zegt van 
Christus, dat "genade is uitgestort in Uw lippen,"  “opdat ik wete met den moede een woord 
ter rechte tijd te spreken." (Psalm 45: 2; Jesaja 50: 4). En de Heere vraagt ons: "Uw woord 
zij allen tijd in aangenaamheid", "opdat zij genade geve dien ze horen." (Kolossenzen 4:6; 

Efeze 4: 29). 
 

Als we anderen proberen te corrigeren of te hervormen, dan moeten we voorzichtig zijn met 
onze woorden. ... Iedereen die de beginselen van de Waarheid wil verdedigen, moet de 
hemelse olie van de liefde ontvangen. Een berisping dient onder alle omstandigheden in 

liefde te worden uitgesproken. Dan zullen onze woorden tot hervorming leiden, en niet tot 
verbittering. Christus zal door Zijn Heilige Geest de kracht en het vermogen geven. Dat is 

Zijn werk. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 203 – 205. 
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26 september | Spreek Van Niemand Kwaad 
 

"Wee der wereld vanwege de ergernissen,  want het is noodzakelijk, dat de ergernissen 
komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt." Mattheüs 18: 7 

 
Verwijtende woorden hebben een weerslag op de eigen ziel. Oefening van onze tong moet 
bij ons persoonlijk beginnen. Laten wij van niemand kwaad spreken. “Indien uw hand u 
ergert, houw ze af; het is beter verminkt tot het leven in te gaat, dan dat de twee handen 
hebbende, heen te gaan in de hel, in het onblusselijk vuur. … En indien uw voet u ergert, 
houw hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, 

geworpen te worden in de hel, in het onblusselijk vuur;” (Marcus 9: 43, 45). 
 

Wij kunnen bepaalde verkeerde dingen koesteren, die ons naar het schijnt even dierbaar zijn 
als een hand of een voet. Die dingen moeten wij voorgoed van ons wegdoen. Nooit mogen 

onze eigen, ongeheiligde ideeën aan anderen worden opgedrongen. ...  
 

Er is door gemeenteleden een grote taak te vervullen. Velen die niet tot het openbare 
predikambt zijn geroepen, kunnen in hun eigen gemeente veel goed doen, door hun mond 

met overleg te gebruiken. Spreektalent moet gebruikt worden om God te verheerlijken. Maar 
al te vaak wordt het gebruikt om kwaad gerucht over te brengen. Dit bedroeft de Heilige 
Geest, waardoor Hij weggaat. Laten we bedenken, dat wij een Heiland hebben, die ons 

vraagt om met al wat ons bekommert tot Hem te komen. Hij zal ons vrede in ons hart geven. 
En Hij zal ook terecht brengen, hetgeen ons zo ingewikkeld en moeilijk toeschijnt. Hij pleit: 

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." 
(Mattheüs11: 28) . ... 

 
Zij die overvloedig hebben geklaagd en gekritiseerd, zullen ... plechtig beloven, dat zij van 

nu aan, met hulp van de Heere, niet meer van hun broeders en zusters kwaad zullen spreken, 
maar alles in gebed tot God zullen brengen. En dat zij de aanwijzingen zullen volgen, die Hij 

heeft gegeven over het aanwijzen van verkeerde dingen bij onze medemensen. Ieder 
gemeentelid kan in zijn dagelijks gedrag zó voorbeeldig zijn, zó voorzichtig en zorgvuldig in 
wat hij zegt, zó vriendelijk en meelevend, dat hij door iedereen geacht wordt als iemand die 
God vreest en liefheeft. Zo iemand heeft op iedereen met wie hij omgaat een goede invloed.  

 
Wij zijn feilbaar en hebben vele keren gedwaald. Laten wij berouwvol en onder 

schuldbelijdenis tot de Heere terugkeren. Wanneer wij bijeenkomen om deel te nemen aan de 
verordeningen over Gods huis, laten wij dan alles wat verkeerd is rechtzetten, voor zover dat 

van ons afhangt. Wanneer u voor een broeder buigt om zijn voeten te wassen, vraag uzelf 
dan af: "Heb ik in enig opzicht iets in mijn hart, wat mij van deze broeder scheidt? Heb ik 

iets gezegd of gedaan dat ons van elkaar vervreemdt?" Als dat zo is, neem het dan weg door 
van harte uw zonden te belijden. Zo wordt het ene hart samengesmeed met het andere, en 

wordt de zegen van God openbaar. - Manuscript 102, 1904. 
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27 september | De Vreugde Van Goed Gekozen Woorden 
 

"Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds, en hoe goed is een woord op zijn 
tijd!" Spreuken 15: 23 

 
"Hoe goed is een woord op zijn tijd!" Zielen gaan verloren, omdat er niet voor hen 

persoonlijk wordt gestreden. … 
Degenen die zich dagelijks aan God wijden, vertegenwoordigen de vrolijke en opgewekte 

zijde van de godsdienst. Wij mogen God niet onteren door een relatie vol beproevingen die 
als pijnlijk ervaren wordt. Alle beproevingen die worden ontvangen om ervan te leren, 

leveren vreugde op. Ons hele godsdienstig leven zal opgewekt, verheffend, veredelend zijn, 
en de sfeer ademen van goede woorden en goede werken. ... [God] verlangt dat iedere ziel 

triomfeert in de bewarende kracht van onze Verlosser. 
De psalmist zegt: ..."Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den HEERE in de 

heerlijkheid des heiligdoms" (Psalm 29: 2). …. "Psalmzingt den HEERE, ... en zegt lof ter 
gedachtenis Zijner heiligheid." (Psalm 30: 5).  

In de genaderijke zegeningen die onze hemelse Vader ons heeft geschonken, kunnen we 
ontelbare bewijzen vinden van een oneindige liefde, en van een tedere ontferming, die het 
hart van een moeder, dat in medelijden uitgaat naar haar eigenzinnige kind, te boven gaat. 

Als we in het licht van het kruis het Goddelijk karakter bestuderen, dan ontdekken we 
genade, tederheid en vergeving, die gemengd is met recht en billijkheid. We roepen dan uit 
met de woorden van Johannes: "Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk 

dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden." (1 Johannes 3: 1). 
In het midden van de troon zien we Eén, Die in Zijn handen, Zijn voeten en Zijn zijde de 

merktekenen draagt van het lijden, dat Hij heeft doorstaan om de mens met God te 
verzoenen, en God met de mens. Onvergelijkelijke genade openbaart ons een Vader, 

oneindig, wonend in een ontoegankelijk licht, die ons toch aanneemt door de verdiensten van 
Zijn Zoon. De wolk van wraak die alleen met ellende en wanhoop dreigde, onthult in het 
licht dat van het kruis weerspiegeld wordt het handschrift van God: "Leef, zondaar, leef! 

Berouwvolle en gelovige zielen, leef! Ik heb de losprijs betaald."  
Wij moeten samenkomen bij het kruis. De gekruisigde Christus moeten wij overdenken, 

daarover moeten wij spreken, en daarover moeten wij ons het meest verheugen. We zouden 
speciale diensten van lofprijzing moeten hebben, om alles wat we van God ontvangen vers in 

ons geheugen te houden, en om onze dankbaarheid te uiten voor Zijn grote liefde, en onze 
bereidheid om alles toe te vertrouwen aan de Handen Die voor ons aan het kruis genageld 

zijn. … Wij moeten de taal van Kanaän leren spreken en de liederen van Sion leren zingen. 
Door het geheimenis en de heerlijkheid van het kruis kunnen we de waarde van de mens 

leren waarderen. Dan zullen we ook het belang zien en voelen, om voor onze medemensen te 
werken, zodat zij verhoogd mogen worden tot de troon van God. - Southern Watchman, 7 

maart 1905. 
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28 september | Giet Lofprijzing en Dankzegging Uit 
 

"Ik zal Gods Naam prijzen met gezang en Hem met dankzegging grootmaken" Psalm 69: 30 
 

De stem is een prachtig orgaan. Het is een prachtige zegen. Laten we haar volledig voor 
Christus gebruiken, en niet de duivel prijzen door tegen de hemel te klagen over de moeilijke 
weg die we moeten gaan. Stel u voor, hoe wij een levend voorbeeld voor de wereld kunnen 
zijn van de schoonheid in het geloof en in Jezus Christus door de lofoffers die wij aan God 

brengen, door te spreken van Zijn goedheid en door te vertellen van Zijn macht.  
 

Als u in de stemming bent om te morren, laat die dan overgaan voordat u er adem aan geeft. 
Voedt uw tong en uw stem op. En wanneer u dan 's morgens uw ogen opendoet, dan zal het 
eerste zijn: "Ik dank de Heer. Hij heeft me deze nacht bewaard. Ik dank U, Jezus Christus, 

voor de vrede die in mijn hart is." En 's morgens, 's middags en 's avonds zult u dan een 
dankoffer brengen. Die stijgt als een liefelijke reuk op voor God. 

 
En Jezus zei, dat Hij ons de Trooster zou geven. Wie is de Trooster? Het is de Heilige Geest 

van God. Wie is de Heilige Geest? Hij is de Vertegenwoordiger van Christus, Hij is onze 
Advocaat die ons terzijde staat, en onze smeekbeden voor de Vader brengt, doortrokken van 
de geur van Zijn verdiensten. Daar neemt Hij de smeekbede van de nederigste heilige aan. 

Hij vraagt u niet, hoeveel geld u heeft, of hoe omvangrijk uw bezittingen zijn. Maar de 
allernederigste heilige die zijn smeekbede tot God brengt, van [hem] wordt het dankoffer 

doortrokken met de geur van de rijkdom van Zijn genade. En de Vader neemt het aan als uw 
offer, en de zegen komt over u, genade op genade. Naarmate u uw dankoffer uitgiet, wordt 

God verheerlijkt, en geeft Hij u meer.  
 

Naarmate u uw lofzang uitgiet, geeft Hij u meer vreugde. Wij leren God prijzen, van wie alle 
zegen komt. Zullen we niet hier en nu beginnen, de bladzijde omslaan, en ons gemor en 
geklaag en gevit vergeten, onze tong opvoeden om zachte, liefhebbende en meelevende 
woorden te spreken, en als Zijn kinderen tedere vriendelijkheid voor elkaar te hebben? 

 
Laten wij Christus tonen, Die in ons vorm krijgt, de hoop van de heerlijkheid, door de 

vruchten die wij dragen. Zo kunnen wij de wereld bewijzen dat onze Heiland leeft. ... Hij is 
opgestaan. Hij brak de banden van het graf. In triomf verheft Hij zich boven het geleende 

graf van Jozef. "Ik ben de Opstanding en het Leven." (Johannes 11: 25). God zij de 
heerlijkheid. Ik prijs Hem, de opstanding en het leven. U hebt ... een levende Heiland.  

 
Hecht dan uw hulpeloze zielen aan Jezus Christus. Blijf in de Wijnstok, en draag vrucht tot 

Zijn heerlijkheid, en Zijn blijdschap zal in u zijn, en uw blijdschap zal volkomen zijn. ... 
Moge de Heilige Geest aan uw hart werken, en uw karakter de liefelijkheid van Jezus 

Christus laten zien, want u bent Zijn vertegenwoordigers. - Manuscript 43, 1894. 
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29 september | Wij Moeten Verstandig Met Onze Tijd Omgaan 
 

"Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere." Romeinen 12: 11 
 

Het talent tijd is kostbaar. Het wordt ons elke dag toevertrouwd, en we zullen geroepen 
worden om er aan God verantwoording over af te leggen. Zij moet tot Gods heerlijkheid 

gebruikt worden. En als we ons leven willen verlengen, als we het leven willen verwerven 
dat aan het leven van God afgemeten kan worden, dan moeten wij onze geest zuiver voedsel 

geven. Wij mogen geen tijd verspillen, die anders goed gebruikt had kunnen worden.  
 

Jezus Christus is onze geestelijke toetssteen. Hij openbaart de Vader. Wij mogen niets aan 
onze hersenen tot voedsel geven, dat ons denken benevelt ten opzichte van het Woord van 

God. Wij mogen niet zorgeloos nalaten de bodem van ons hart goed te bewerken. - 
Manuscript 15, 1898. 

 
Van de goede besteding van onze tijd hangt ons succes af, door het verkrijgen van kennis en 
geestelijke ontwikkeling. De ontwikkeling van ons verstand mag niet gehinderd worden door 

armoede, geringe afkomst, of ongunstige omstandigheden. Wees alleen zuinig op die 
kostbare momenten. Hier een paar momenten en daar een paar, die verspild worden aan 

doelloos gepraat; de morgenuren die zo vaak in bed worden doorgebracht; de tijd besteed aan 
het reizen met de tram of met de trein, of met wachten op het station; de tijd die voorbijgaat 

aan het wachten op maaltijden, het wachten op hen die nalatig zijn in het houden van 
afspraken - als men een boek bij zich zou hebben, en deze momenten zouden worden besteed 

aan studie, lezen, of zorgvuldig nadenken, wat zou er dan wel niet kunnen worden bereikt. 
Een vast doel, volhardende ijver, en zuinig omgaan met tijd zal mensen in staat stellen 
kennis en geestelijke discipline te verwerven die hen geschikt maken voor vrijwel elke 

invloedrijke en nuttige positie. 
 

Het is de plicht van iedere Christen om gewoontes van orde, grondigheid en volledigheid te 
ontwikkelen. ... Bepaal, hoe lang een gegeven taak moet duren, en stel dan alles in het werk 

om de taak binnen de gegeven tijd af te maken. De inzet van onze wilskracht doen onze 
handen vaardig bewegen. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 210.  

 
Het is verkeerd onze tijd te verspillen, verkeerd om ons denken te verspillen. We verliezen 

elk moment die we wijden aan het zoeken van ons eigen ik. Wanneer wij elk moment 
kostbaar zouden achten en goed zouden gebruiken, zouden we genoeg tijd hebben voor alles 
wat we moeten doen, voor onszelf of voor de wereld. Laat iedere Christen op God zien voor 
leiding in het gebruik van geld, tijd, kracht en mogelijkheden. - De Weg tot Gezondheid, blz. 

173, 174.  
 

God schenkt mensen de gave van tijd, om Zijn heerlijkheid te vergroten. - Counsels to 
Parents and Teachers, blz. 354. 
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30 september | Getuigen Door Ons Handelen 
 

"Doch laat ons goeddoende, niet vertragen; want ter zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet 
verslappen." Galaten 6: 9 

 
Keer op keer ontvang ik de opdracht, ons volk te wijzen op hun persoonlijke 

verantwoordelijkheid voor hun werk, hun geloof en hun gebed. Het aannemen van de 
Bijbelse Waarheid leidt tot voortdurende zelfverloochening. Want het bevredigen van het 
eigen ik is in een leven in navolging van Christus niet te vinden. Echt bekeerde mannen en 

vrouwen zullen het kruis van Golgotha in hun dagelijks leven laten zien. Er zijn veel 
Zevende Dags Adventisten die niet begrijpen, dat het op zich nemen van de zaak van 

Christus betekent: het kruis op zich nemen. De enige blijk die zij in hun leven geven van hun 
discipelschap is de naam die zij dragen. Maar de ware Christen beschouwt zijn 

rentmeesterschap als iets heiligs. Hij bestudeert het Woord met volharding, en geeft zijn 
leven over aan de dienst aan Christus. 

Er is ons een bemoedigend woord gegeven: "Laat ons goeddoende, niet vertragen", "… 
altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren." (1 Kor.inthe15: 58). Er is een wereld te 

redden, een taak te vervullen. Dat kan alleen door de verkondiging van de 
evangelieboodschap: "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). Moeten wij de Heere niet met hart en ziel danken voor Zijn 
onuitsprekelijk geschenk? Zijn we dan niet bereid, om al onze vermogens en talenten te 

besteden aan het brengen van Christus aan de wereld? ...  
"Goede werken" worden zichtbaar, wanneer doorleefd berouw en doorleefde bekering in ons 
leven komen. ... Door te ... laten zien, dat we in karakter veranderd zijn, door te geloven in 

de Waarheid, laten we anderen de veranderende kracht van de genade van God zien. - 
Review & Herald, 25 februari 1909. 

 
"En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengenen die hem 

onderwijst. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, zal hij ook 
maaien." (Galaten 6: 6-7). Wat een prachtige Waarheid! Het is een tweesnijdend zwaard, dat 
naar beide kanten snijdt. Deze kwestie van leven en dood geldt het hele menselijk geslacht. 

De keus die we voor dit leven maken, zal onze keus voor de hele eeuwigheid zijn. We 
ontvangen óf eeuwig leven, óf eeuwige dood. Er is geen grijs gebied, geen tweede proeftijd.  

Wij zijn geroepen in dit leven te overwinnen zoals Christus heeft overwonnen. De hemel 
heeft ons een overvloed aan mogelijkheden en voorrechten gegeven, zodat we kunnen 

overwinnen zoals Christus heeft overwonnen, en om met Hem op Zijn troon te zitten. Maar 
om overwinnaars te kunnen zijn, moeten wij de vleselijke begeerten in ons leven niet 

koesteren. Alle zelfzucht moet met wortel en tak worden uitgeroeid. ... Hoe meer ons hart in 
Christus wordt geborgen, hoe zekerder onze schat in de eeuwige wereld is. - ZDA 

Bijbelcommentaar, deel 6, blz. 532, 533. 
 

 


