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1 juni | Eden, Het Eerste Thuis 
 

"En de HEERE God bouwde de ribbe ... tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. ... 
Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven; en zij zullen 

tot één vlees zijn." Genesis 2: 22, 24 
 

 God sloot het eerste huwelijk. Dus heeft deze instelling als oorsprong de Schepper 
van het heelal. "Het huwelijk is eerlijk." (Hebreeën 13: 4) Het was één van de eerste gaven 

van God aan de mens. En het is één van de twee instellingen die Adam na de val meenam tot 
buiten de poorten van het paradijs. Wanneer de Goddelijke beginselen in deze relatie worden 
erkend en gehoorzaamd, dan is het huwelijk een zegen. Het bewaart de reinheid en het geluk 
van ons geslacht, het voorziet in de behoefte van de mens aan sociaal contact, en het brengt 

onze lichamelijke, verstandelijke en zedelijke natuur op een hoger plan.  
 

 Het thuis van onze eerste voorouders moest het voorbeeld vormen voor andere, 
wanneer hun kinderen de aarde steeds meer zouden vervullen. Dat thuis, verfraaid door de 
hand van God Zelf, was geen verheven paleis. ... God plaatste Adam in een tuin. Dat was 

zijn woonplaats. ... Rondom dit heilige paar ligt een les voor alle tijden - dat waar geluk niet 
gelegen is in een overdaad aan luxe en eer, maar in de gemeenschap met God via de dingen 

die door Hem zijn geschapen. Als mensen minder aandacht zouden besteden aan wat 
kunstmatig is, en meer eenvoud ten toon zouden spreiden, dan zouden zij veel meer aan het 

doel beantwoorden waarvoor God hen heeft geschapen. Trots en eerzucht zijn nooit 
bevredigend, maar zij die werkelijk wijs zijn, vinden werkelijk en verheven genot in de 

bronnen van vreugde die God binnen ieders bereik heeft geplaatst. 
 

 Aan hen die in Eden woonden werd de zorg voor de tuin opgedragen: "om dien te 
bouwen en dien te bewaren." (Genesis 2:15) Zij hadden daar geen vermoeiende bezigheid 
aan, maar het werk was plezierig en gaf vitaliteit. De door God opgedragen taak was een 

zegen voor de mens, om zijn gedachten bezig te houden, zijn lichaam kracht te geven, en zijn 
talenten te kunnen ontwikkelen. In het lichamelijk en verstandelijk actief zijn vond Adam 
één van de hoogste vormen van genot in zijn heilig bestaan. ... Het heilige paar was niet 
alleen een stel kinderen onder de vaderzorg van God, maar ze waren ook leerlingen die 
onderwijs kregen van de alwijze Schepper. ... De orde en de harmonie van de schepping 

sprak tot hen over oneindige wijsheid en macht. Steeds ontdekten zij iets wat hen aantrok, 
wat hun hart vulde met nog warmere liefde, en telkens nieuwe uitroepen van dankbaarheid 

ontlokte.  
 

 Zolang zij loyaal bleven aan de Goddelijke wet zou hun vermogen tot kennen, tot 
genieten, en tot liefhebben voortdurend blijven toenemen. Ze zouden steeds opnieuw 

schatten van kennis vergaren, nieuwe bronnen van geluk ontdekken, en een steeds helderder 
besef krijgen van de onmetelijke, onwankelbare liefde van God. - Patriarchen en Profeten, 

blz. 46 – 51 
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2 juni | De invloed van een Christelijk Thuis 
 

"die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben." 
Johannes 8: 12 

 
 Onze tijd, onze kracht en onze energie behoren God toe. En wanneer die dingen 

worden gewijd aan het dienen van Hem, zal ons licht schijnen. Het zal in de eerste plaats 
heel sterk degenen in ons eigen huis beïnvloeden, met wie wij een heel intieme band hebben. 
Maar dat licht zal ook buiten ons huis schijnen, zelfs in "de wereld". Voor velen zal het een 

geur van leven tot leven zijn; maar er zullen er ook zijn, die zullen weigeren het licht te zien, 
of erin te wandelen. Zij behoren tot die groep waarvan onze Heiland sprak, toen Hij zei: "En 
dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis 

liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos." (Johannes 3: 19) Zij bevinden zich 
in een heel gevaarlijke situatie; maar hun handelwijze geeft niemand van ons het excuus, ons 

licht niet te laten schijnen. 
 

 Stel u voor, dat omdat één of ander schip zijn waarschuwingsbaken had genegeerd, 
en op de rotsen te pletter was geslagen, dat de vuurtorenwachter dan zijn lichten zou doven 

en zeggen: "Nu besteed ik geen aandacht meer aan de vuurtoren." Wat zouden dan de 
gevolgen zijn? Maar zo doet hij niet. Hij houdt zijn lichten de hele nacht brandend, en laat 
hun stralen doordringen in de duisternis, ter wille van iedere zeeman die in de buurt van de 
gevaarlijke rotsen en klippen komt. Als een schip zou vergaan omdat de lichten uitgegaan 

waren, dan zou over de hele wereld getelegrafeerd worden, dat op die en die nacht, op die en 
die plaats, een schip op de rotsen is vergaan, omdat er geen licht in de toren brandde. Maar 

wanneer schepen vergaan, omdat zij niet op het licht letten, is de vuurtorenwachter 
gevrijwaard. Ze waren gewaarschuwd, maar ze gaven er geen aandacht aan. 

 
 Wat zou er gebeuren wanneer het licht bij ons thuis uit zou gaan? Dan zou iedereen 
in huis in het donker zitten. En het gevolg zou net zo desastreus zijn als wanneer het licht in 

de vuurtoren gedoofd zou worden. Zielen letten op u, medechristenen, en kijken of u 
dronken bent van de zorgen van dit leven, of dat u uw voorbereidingen treft op het 

toekomstige, onsterfelijke leven. Ze zullen letten op wat voor invloed uw leven heeft, en of u 
thuis ware zendelingen bent, die hun kinderen voorbereiden op de hemel.  

 
De eerste plicht van een Christen is thuis. Vaders en moeders, er rust een grote 

verantwoordelijkheid op u. U bereidt uw kinderen voor op het leven of op de dood. oefent 
uw kinderen in het wonen hier op aarde, in het bevredigen van het ik in dit leven; óf in het 

onsterfelijk leven, om God voor eeuwig te kunnen prijzen. Wat zal het zijn? Het behoort uw 
levensopdracht te zijn, dat elk kind dat God u heeft toevertrouwd Goddelijke vorming 

ontvangt. - Signs of the Times, 14 januari 1886. 
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3 juni | Een Argument dat Ongelovigen Niet Kunnen Weerleggen 
 

"Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn." 
Johannes 12: 36 

 
 Een goed geordend christelijk huishouden is een argument dat een ongelovige niet 
kan weerleggen. Hij kan niets vinden om kritiek op te hebben. En de kinderen in zo'n huis 
zijn in staat de spitsvondigheden van het ongeloof te weerleggen. Zij hebben de Bijbel als 
basis voor hun geloof aangenomen, en zij hebben een vast fundament, dat niet kan worden 

weggespoeld door de opkomende vloed van de scepsis. 
 

 Christus sprak: "Gij zijt het licht der wereld." (Mattheüs 5: 14) Hij heeft ons talenten 
toevertrouwd. Wat doen we met de gaven die Hij ons gegeven heeft? Laten wij ons licht 

schijnen, doordat wij die gaven tot Zijn eer en tot welzijn van onze medemens gebruiken, of 
benutten we ze alleen voor onze eigen zelfzuchtige belangen? Velen gebruiken ze egoïstisch. 

Ze schijnen niet te beseffen, dat we allemaal voor het oordeel komen te staan, en weldra 
rekenschap zullen moeten geven van hoe we onze door God gegeven mogelijkheden tot goed 
doen hebben gebruikt. Maar wat voor excuus hebben ze op die grote dag voor het feit, dat zij 
hun vaardigheden, hun opleiding, hun tact, hun volharding en ijver niet gebruikt hebben voor 

de zaak van God? 
 

 Wij hebben Goddelijke hulp nodig, om onze lampen brandend te houden. Maar Jezus 
stierf om hierin te voorzien. Hij doet de uitnodiging: "Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, 
hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken." (Jesaja 27: 5) Grijp die Oneindig 

Machtige arm; dan zal Hij kostbaar zijn voor uw ziel, en de gehele hemel zal u ter 
beschikking staan. "Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is" (I Johannes 1: 
7), zullen we met engelen omgang hebben. Tot de hogepriester Jozua werd gezegd: "Zo zegt 

de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn 
wacht zult waarnemen. ... en Ik zal u wandelingen geven  onder dezen die hier staan." 

(Zacharia 3: 7) En wie zijn dezen "die hier staan"? Het zijn Gods engelen. Jozua moest elke 
dag een levend vertrouwen vol overgave in God hebben. Dan zouden de engelen met hem 

wandelen, en zou de kracht van God op hem en geheel zijn werk rusten. 
 

Zo dan, Christenvrienden, vaders en moeders, laat u uw licht verflauwen? Nee, nooit! Laat u 
uw het hart in de schoenen zinken, of uw handen slap worden? Nee, nooit! Stukje bij beetje 

zullen de poorten van de hemelse stad zich voor u openen. En dan mag u uzelf en uw 
kinderen voor de troon stellen en zeggen: "Hier ben ik, en de kinderen die U mij gegeven 

hebt." En wat een beloning voor trouw zal dat zijn, te zien dat uw kinderen in die mooie stad 
van God gekroond worden met onsterfelijk leven! - Signs of the Times, 14 januari 1886. 
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4 juni | De Machtige in de Hemel Aangrijpen 
 

"De liefelijkheid des HEEREN onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer 
handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat." Psalm 90: 17 

 
 UW kinderen moeten leren, hun humeur te beheersen en een liefdevolle geest te 

ontwikkelen, die lijkt op Christus. Leidt hen zó, dat zij de dienst aan God zullen liefhebben, 
zodat zij meer plezier hebben in het gaan naar het huis van aanbidding, dan naar plaatsen van 

vertier. Leer hun, dat godsdienst een levend beginsel is. Zou ik zijn opgevoed met het idee 
dat godsdienst louter een gevoel is, dan zou mijn leven zinloos zijn geweest. Maar ik laat 

nooit gevoelens komen tussen de Hemel en mijn ziel. Wat mijn gevoelens ook mogen zijn, ik 
zal God zoeken aan het begin van de dag, 's middags en 's avonds, opdat ik kracht mag 

putten uit de levende Bron van kracht. 
 

 [Moeders], is [Uw tijd] ... niet gegeven, om de geest van jullie kinderen te verfraaien, 
en een liefelijk karakter te vormen? Zou die tijd niet moeten worden besteed aan het 

aangrijpen van de Machtige in de hemel, en het zoeken van Hem om wijsheid en kracht, om 
uw kinderen te oefenen voor hun plaats in Zijn Koninkrijk, om voor hen een leven veilig te 

stellen dat even lang zal duren als de troon van de Heer?  
 

 Misschien zit moeder avond aan avond aan haar werk, terwijl de kinderen zonder 
gebed of nachtzoen naar bed gaan. Zij bindt hun tere hart niet met koorden van liefde aan het 

hare; want zij heeft het "te druk".  
 

 Sommigen vragen zich misschien af, waarom we zoveel spreken over huisgodsdienst 
en over de kinderen. Dat komt doordat velen hun huiselijke plichten zo vreselijk 

verwaarlozen. Ouders, u bent als dienaren van God verantwoordelijk voor de kinderen die 
aan u zorg zijn toevertrouwd. Velen van hen groeien op zonder eerbied, zonder zorg en 

zonder geloof, ondankbaar en onheilig. Als deze kinderen op de juiste manier waren 
geoefend en onder tucht gehouden, als zij waren opgevoed in zorg en in de vermaning van de 

Heere, dan zouden er hemelse engelen in uw huis zijn. Als u ware zendelingen in huis 
zouden zijn, ... dan zou u ... uw kinderen geschikt maken om naast u te staan, als doelmatige 
arbeidskrachten voor Gods zaak. Wat maakt het indruk op de samenleving, een gezin te zien 

dat samen in het werk voor en de dienst aan de Heere staat. Zo'n gezin is een machtig 
argument voor de Waarheid van het Christendom. Anderen zien dat er in het gezin een 

invloed werkzaam is, die de kinderen raakt, en dat de God van Abraham met hen is. En wat 
zo'n krachtige invloed heeft op de kinderen, wordt buitenshuis ervaren en raakt het leven van 

anderen. Als in de huizen van belijdende Christenen een juiste godsdienstige vorming zou 
worden toegepast, dan zouden ze een geweldige invloed ten goede uitoefenen. Zij zouden 

inderdaad "het licht van de wereld" zijn. - Signs of the Times, 14 januari 1886. 
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5 juni | Christus Schenkt de Genadegaven Die U Nodig Heeft 
 

"Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters 
als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis." Psalm 144: 12 

 
 De eerste en dringendste plicht, die een moeder aan haar Schepper verschuldigd is, is 

het voor Hem opvoeden van de kinderen die Hij haar gegeven heeft. ... Hoe voorzichtig 
moeten dan haar woorden en gedrag in aanwezigheid van deze kleine leerlingen zijn.  

 
 Moeders, ontwaak en zie het feit onder ogen, dat uw voorbeeld en invloed effect 

heeft op het karakter en de bestemming van uw kinderen. Ontwikkel dan ook met het oog op 
uw verantwoordelijkheid een evenwichtige geest en een zuiver karakter, dat alleen het ware, 

goede en schone weerspiegelt. 
 

 Uw barmhartige Verlosser ziet u met liefde en medeleven aan, is bereid om uw 
gebeden te verhoren, en u de hulp te bieden die u nodig heeft. Hij kent de lasten van het hart, 
die iedere moeder met zich meedraagt, en Hij is haar beste Vriend in elke noodsituatie. Zijn 
eeuwige armen ondersteunen de Godvrezende en gelovige moeder. Toen Hij op aarde was, 

had Hij een moeder die worstelde met armoede, die veel bange zorg kende en momenten van 
verwarring. En Hij leeft mee met iedere Christelijke moeder in haar zorgen en angst. De 

Heiland die een lange reis ondernam, om het angstige hart te verlichten van een vrouw, van 
wie de dochter door een boze geest was bezeten, zal ook de gebeden van iedere moeder 

verhoren, en haar kinderen zegenen. 
 

 Hij Die aan een weduwe haar enige zoon teruggaf, toen deze naar het graf werd 
gedragen, wordt geraakt door het grote verdriet van een diepbedroefde moeder. Hij Die 

tranen van medeleven huilde bij het graf van Lazarus, en Martha en Maria hun broer teruggaf 
die al was begraven. Hij Die Maria Magdalena vergaf. Hij Die Zijn moeder gedacht terwijl 
hij in doodstrijd aan het kruis hing. Hij Die aan de wenende vrouwen verscheen, en hen tot 

Zijn boodschappers maakte, om de eerste blijde berichten van een opgestane Heiland te 
verspreiden. Hij is ook vandaag de beste Vriend voor iedere vrouw, en Hij staat klaar om 

haar in alle verbanden van het leven bij te staan.  
 

 Onze Heiland, Die de strijd van ons hart begrijpt, en de zwakheid van onze natuur 
kent, en in ziekte met ons meeleeft, ons onze fouten vergeeft, en ons de genadegaven schenkt 

die wij ernstig verlangen. Blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, trouw en 
zachtmoedigheid vormen onderdeel van het Christelijk karakter. Deze kostbare genadegaven 

zijn de vruchten van de Geest, en de kroon en het schild van de Christen. Waar deze 
genadegaven in huis regeren, zijn de zonen “als planten, welke groot geworden zijn in hun 
jeugd”, en de dochters “als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis.". 
Deze hemelse gevolgen hangen niet af van de omstandigheden, of van de wil van de mens 

met een onvolmaakt beoordelingsvermogen. Niets kan volmaaktere voldoening en 
tevredenheid geven dan het ontwikkelen van een Christelijk karakter. De meest verheven 

aspiraties kunnen geen hoger doel stellen. - Signs of the Times, 9 september 1886. 
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6 juni | Christus Verlicht de Lasten van Ouders 
 

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Neemt Mijn 
juk op u en leert van Mij, ... en gij zult rust vinden voor uw zielen." Mattheüs 11: 28, 29 

 
 Geen werk is zo verantwoordelijk als dat van een Christelijke moeder. Zij neemt haar 
taak op zich, omdat ze weet wat het is, haar kinderen in de koesterende zorg en de vermaning 

van de Heere groot te brengen. Hoe vaak heeft zij niet het gevoel, dat haar last zwaarder is 
dan zij kan dragen; maar ook hoe kostbaar het voorrecht is, dit alles in gebed tot de Heiland 
te brengen Die met haar meeleeft. Zij mag haar last aan Zijn voeten neerleggen, en vindt in 
Zijn aanwezigheid een kracht die haar ondersteunt, en haar opgewektheid, hoop, moed en 

wijsheid geeft in uren van de grootste beproeving. Hoe zoet is dit kennen van een Vriend in 
al haar moeilijkheden voor de door zorgen verteerde moeder. Als moeders vaker tot Christus 

zouden gaan, en Hem nog volkomener zouden vertrouwen, dan zouden hun lasten lichter 
worden, en ze zouden rust vinden voor hun ziel.  

 
 Jezus houdt van kinderen. De belangrijke verantwoordelijkheid van het oefenen van 

haar kinderen moet niet alleen op moeder rusten. ... Vader moet moeder bemoedigen en 
ondersteunen in haar zorgtaken door zijn opgewekte blik en vriendelijke woorden. ... Haar 

kinderen hebben haar tijd en aandacht nodig. ... Dit oefenen van kinderen om aan de Bijbelse 
maatstaven te voldoen, vereist tijd, volharding en gebed. Dit vraagt om voorrang, ook al 

wordt het huishouden hier en daar verwaarloosd.  
 

 Vele keren per dag wordt de roep: 'Moeder, Moeder' gehoord, eerst van het ene 
kleine benepen stemmetje, en dan van een ander. In antwoord op het geroep, moet moeder 
eerst hier en dan daar aandacht geven om aan hun verlangens tegemoet te komen. ... Een 
woord van goedkeuring brengt urenlang zonneschijn in het hart. Moeder kan nu hier, dan 

daar vele kostbare stralen van licht en blijheid laten schijnen onder haar kostbare kleintjes. 
Hoe nauw kan zij die dierbare kinderen aan haar hart binden, zodat haar aanwezigheid die 

plek voor hen tot de zonnigste plek ter wereld maakt.  
 

 Maar vaak wordt het geduld van moeder op de proef gesteld door de talrijke kleine 
beproevingen, die op zich de aandacht nauwelijks waard lijken. ... Af en toe vergeet ze 

zichzelf bijna, maar een stil gebed tot haar medelijdende Verlosser brengt haar zenuwen tot 
kalmte, en ze wordt in staat gesteld om met stille waardigheid de teugels van de 

zelfbeheersing strak te houden. Zij spreekt met rustige stem, maar het heeft haar inspanning 
gekost, om strenge woorden binnen te houden en boze gevoelens te onderdrukken. Die 

hadden, wanneer ze waren geuit, haar invloed schade gedaan; en het had weer tijd gekost om 
die terug te winnen. ... Zoals ouders wensen, dat God met hen omgaat, zó moeten zij met hun 

kinderen omgaan.  
 

 Onze kinderen zijn alleen maar jongere leden van het gezin van de Heere. Zij zijn ons 
toevertrouwd om met wijsheid op te voeden, om met geduld onder tucht te houden, zodat zij 
een Christelijk karakter kunnen vormen, en geschikt zullen zijn om anderen in dit leven tot 

zegen te zijn, en van het toekomstige leven te kunnen genieten. - Signs of the Times, 13 
september 1877. 
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7 juni | Ouders Moeten Gehoorzaamheid Bijbrengen 
 

"Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere; want dit is recht." Efeze 6: 1 
 

 Kinderen moeten leren, dat hun capaciteiten hun gegeven zijn tot eer en heerlijkheid 
van God. Hierom moeten zij leren gehoorzamen; want alleen door een leven van 

bereidwillige gehoorzaamheid kunnen zij God naar Zijn eis dienen. Voordat een kind oud 
genoeg is om te redeneren, moet het geleerd worden te gehoorzamen. Deze gewoonte dient 

door zachte en volhardende inspanning te worden gevormd.  
 

 Laat kinderen inzien, dat zij ware eerbied tonen door gehoorzaam te zijn. God heeft 
niets bevolen, wat niet essentieel is, en je kunt Hem niet passender eerbied betonen, dan te 

gehoorzamen aan hetgeen Hij gesproken heeft. 
 

 Moeder is de koningin van het huis, en de kinderen zijn haar onderdanen. Zij moet 
haar huishouden met wijsheid besturen, met de waardigheid van het moederschap. ... Vertel 

uw kinderen precies, wat u van hen verwacht. Maak hen dan duidelijk, dat uw woord 
gehoorzaamd moet worden. Zo oefent u hen, de geboden van God te respecteren, die 

duidelijk spreken van "Gij zult" en "Gij zult niet".  
 

 Er zijn maar weinig ouders die vroeg genoeg beginnen met het aan hun kinderen 
leren van gehoorzaamheid. Een kind krijgt gewoonlijk twee of drie jaar de tijd van zijn 

ouders, die tucht in die tijd nalaten, omdat ze denken dat het te jong is om te leren 
gehoorzamen. Maar al die tijd wordt het eigen ik van het kleine wezentje sterker, en elke dag 

wordt het moeilijker voor de ouders om het kind onder controle te krijgen. Op heel vroege 
leeftijd kunnen kinderen hetgeen hen duidelijk en eenvoudig uitgelegd wordt begrijpen, en 

kan hen met vriendelijk en verstandig beleid geleerd worden te gehoorzamen. Nooit mag hen 
worden toegestaan, hun ouders respectloos te behandelen. Eigenzinnigheid mag nooit 

ongecorrigeerd blijven. De toekomst van het kind vereist vriendelijke, liefdevolle, maar 
strakke discipline. ... 

 
 Wijze ouders zullen niet tegen hun kinderen zeggen: "Volg jullie eigen keus maar; ga 
maar waar jullie zelf heen willen, en doe maar wat je wilt"; maar: "Luister naar de lessen van 
de Heere." Men moet wijze regels en voorschriften maken en die afdwingen, zodat het mooie 

leven thuis niet bedorven wordt. ...  
 

 Kinderen zullen gelukkiger zijn, veel gelukkiger, wanneer ze onder de juiste tucht 
worden gehouden, dan wanneer ze mogen doen wat hun onbegrensde impulsen hen ingeven. 
De werkelijke genadegaven van een kind bestaan in bescheidenheid en gehoorzaamheid - in 
oren die bereid zijn richtlijnen te horen, in gewillige handen en voeten om te werken en te 

wandelen op de weg van de plicht.  
 

 Ouders moeten boven alles hun kinderen omgeven met een sfeer van opgewektheid, 
beleefdheid en liefde. Een thuis waar liefde woont en waar deze tot uiting komt in blikken, in 

woorden, in daden, dat is een plaats waar engelen met graagte willen wonen. - Counsels to 
Parents and Teachers, blz. 111 – 115. 
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8 juni | Christus, de Kracht van de Echtgenote en Moeder 
 

"Haar kinderen staan op en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar." 
Spreuken 31: 28 

 
 Het is waar, dat de raderen van de gezinsmachine niet altijd soepel lopen. Er is veel 
dat ons geduld op de proef stelt en onze krachten uitput. Moeders zijn niet verantwoordelijk 

voor omstandigheden die zij niet in de hand hebben, en omstandigheden maken groot 
verschil voor moeders die hun levenstaak moeten verrichten. Maar het is te veroordelen, als 
de omstandigheden alles mogen bepalen en hun beginselen opzij mogen zetten, wanneer zij 

moe worden van en ontrouw aan hun hoge roeping, en de hun bekende plicht gaan 
verwaarlozen. 

 
 De echtgenote en moeder die op nobele wijze moeilijkheden overwint, waaronder 
anderen bezwijken uit gebrek aan geduld en uithoudingsvermogen, wordt niet alleen zelf 

sterk in het doen van haar plicht, maar haar ervaring in het overwinnen van verzoekingen en 
obstakels stelt haar in staat, anderen door haar voorbeeld en haar woorden te helpen. Velen 
die het in gunstige omstandigheden goed doen, lijken in tegenslag en beproeving wel een 

verandering van karakter te ondergaan. Ze gaan door hun problemen achteruit. Het is nooit 
Gods bedoeling geweest, dat wij de speelbal van de omstandigheden zouden zijn.  

 
 [De ware echtgenote en moeder] verricht haar taak waardig en opgewekt, en ziet het 
niet als vernederend, alles wat noodzakelijk is voor een welgeordend huishouden met haar 

eigen handen te doen. Als zij op God ziet voor troost en kracht, en probeert haar taak te doen 
in Zijn wijsheid en door Hem te vrezen, dan zal zij haar man aan haar hart binden, en ziet ze 
haar kinderen tot rijpheid komen als eerbare mannen en vrouwen, die zedelijke weerbaarheid 

bezitten om het voorbeeld van hun moeder te volgen. 
 

 Ons werk in dit leven berust niet op toeval. De oogst zal uitmaken, wat de aard van 
het zaad is, dat gezaaid werd. ...  

 
 Moeders, u ontwikkelt karakters. Uw meevoelende Verlosser kijkt in liefde en 

medeleven op u neer. Hij staat klaar om uw gebeden te verhoren, en u de hulp te bieden die u 
voor uw levenstaak nodig heeft. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
trouw en zachtmoedigheid vormen de elementen van een karakter dat op Christus lijkt. Deze 
kostbare genadegaven zijn de vruchten van de Geest. Ze vormen de kroon en het schild van 
de Christen. De verhevenste dagdromen en de hoogste aspiraties kunnen niet verder reiken. 

Niets kan volkomener voldoening en bevrediging geven.  
 

 Deze hemelse verworvenheden zijn niet afhankelijk van de omstandigheden, noch 
van de wil of het onvolmaakte oordeel van de mens. De kostbare Heiland, Die de worsteling 
van ons hart en de zwakheden van onze natuur begrijpt, heeft ontferming over onze fouten, 

en vergeeft ze. En Hij schenkt ons de genadegaven die we ernstig verlangen. - Health 
Reformer, augustus 1877. 
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9 juni | Vaders Moeten Tijd aan Hun Kinderen Besteden 
 

"En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren." Efeze 6:4 

 
 Nu we hebben stilgestaan bij het belang van de taak en opdracht van de moeder, 
kunnen we niet lichtvaardig heen stappen over de plicht en verantwoordelijkheid van de 

echtgenoot en vader bij de opvoeding van zijn kinderen. Zijn inspanningen dienen in 
harmonie te zijn met die van de Godvrezende moeder. Hij dient liefde en respect te tonen 

voor haar als de vrouw die hij heeft verkozen en als de moeder van zijn kinderen. ...  
 

 Vaders moeten ... te midden van hun kinderen zijn, met hen meeleven in hun kleine 
zorgen, hen aan zijn hart binden met de sterke banden van de liefde, en dusdanige invloed op 

hun zich ontwikkelende geest verkrijgen, dat zijn raad aan hen als heilig zal worden 
beschouwd. ... 

 
 Wanneer hij van zijn werk thuis komt, moet hij er plezier in scheppen om een tijdje 
met zijn kinderen op te trekken. Hij kan ze meenemen naar de tuin en hen de knoppen laten 

zien die opengaan, en de verschillende kleuren van de bloemen die bloeien. Met deze 
middelen kan hij hen de belangrijkste lessen over de Schepper leren, doordat hij voor hen het 

grote boek van de natuur opendoet, waarin de liefde van God in elke boom, bloem en 
grassprietje tot uiting komt. Hij kan in hun geest inprenten, dat als God zoveel geeft om de 

bomen en de bloemen, dat Hij nog veel meer zal houden van de schepsels die naar Zijn beeld 
zijn geformeerd. Hij kan hen vroeg doen begrijpen, dat God wil dat kinderen liefelijk zijn, 

niet met kunstmatige versiering, maar met een goed karakter, charmant door hun 
vriendelijkheid en aanhankelijkheid, die hun hart doet overlopen van blijdschap en geluk. 

 
 Ouders kunnen veel doen om hun kinderen met God te verbinden, door hen aan te 

moedigen van de dingen in de natuur te houden, die Hij hun gegeven heeft, en de hand van 
de Gever te herkennen in alles wat zij ontvangen. De bodem van hun hart kan zo vroegtijdig 
worden voorbereid om kostbare zaden van de Waarheid te ontvangen, die op hun tijd zullen 
ontspruiten en een rijke oogst zullen opleveren. Vaders, de gouden uren die u kunt besteden 
aan het grondig leren kennen van het temperament en het karakter van uw kinderen, en aan 
het leren kennen van de beste manier om met hun jonge geest om te gaan, zijn ... kostbaar. –  

The Signs of the Times, 6 december 1877.  
 

 De plicht van een vader tegenover zijn kinderen dient één van zijn hoogste 
prioriteiten te zijn. Die mag niet worden opzij gezet voor het verkrijgen van een vermogen, 
of om een hoge positie in de wereld te bereiken. Feitelijk is het zo, dat juist omstandigheden 
van rijkdom en eer een man vaak van zijn gezin scheiden, en zijn invloed over hen meer dan 
wat ook afsnijdt. Als een vader wil, dat zijn kinderen een evenwichtig karakter ontwikkelen, 

en hem tot eer en de wereld tot zegen zullen strekken, dan heeft hij een bijzondere taak te 
vervullen. - The Signs of the Times, 20 december 1877. 
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10 juni | Vaders Moeten Hun Kinderen over Godsdienst Voorlichten 
 

"Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan." 
Psalm 127: 1 

 
 Wat kunnen we zeggen om het zedelijk bewustzijn van vaders op te wekken, zodat 

zij hun plicht tegenover hun nageslacht zullen inzien en op zich nemen? ... We willen vaders 
- en ook moeders - plechtig de zware verantwoordelijkheid voorhouden, die zij op zich 
genomen hebben door kinderen ter wereld te brengen. Het is een verantwoordelijkheid 

waarvan alleen de dood hen kan bevrijden. Het is waar, de voornaamste zorg en taak rust 
gedurende de eerste jaren van het leven van hun kinderen op de moeder. Maar zelfs dan dient 

de vader haar steun en toeverlaat te zijn, die haar aanmoedigt, te steunen op zijn grote 
toewijding, en die haar zoveel mogelijk helpt. ... 

 
 Op de dag van de grote afrekening zal hem gevraagd worden: Waar zijn de kinderen 
die Ik aan uw zorg heb toevertrouwd, zodat ze voor Mij opgevoed zouden worden, zodat hun 

lippen Mijn lof zouden verkondigen, zodat hun leven een prachtige kroon voor de wereld 
zou zijn, en zodat zij leven en Mij voor eeuwig zullen eren?  

 
 In sommige kinderen staan de zedelijke vermogens sterk op de voorgrond. Zij hebben 
wilskracht om hun geest en hun daden te beheersen. In anderen zijn de dierlijke hartstochten 

bijna niet te weerstaan. Om met deze verschillende temperamenten, die vaak in hetzelfde 
gezin voorkomen, om te kunnen gaan, hebben vaders net als moeders geduld en wijsheid van 

de Goddelijke Helper nodig. ...  
 

 Een vader moet zijn kinderen dikwijls om zich heen verzamelen, en hun geest leiden 
langs banen van zedelijk en godsdienstig licht. Hij moet hun verschillende neigingen 
bestuderen, en waarvoor ze ontvankelijk zijn, om hen op de beste manier te kunnen 

benaderen. Sommige kinderen kunnen het best benaderd worden via het vereren en vrezen 
van God. Andere door het tonen van Zijn welwillendheid en wijze zorg, die hen tot diepe 
dankbaarheid brengt. Weer anderen raken misschien dieper onder de indruk wanneer voor 
hen de wonderen en geheimen van de natuur in al haar fijne harmonie en schoonheid voor 
hen worden ontvouwd. Die spreken tot hun ziel van Hem Die de Schepper van hemel en 

aarde is, en van alle mooie dingen die er te vinden zijn. 
 

 Kinderen die de gave bezitten van muzikaal talent of muzikale voorkeur kunnen 
levenslange indrukken ontvangen, door oordeelkundig gebruik te maken van die 

ontvankelijkheid als medium voor godsdienstige opvoeding. ... Velen kunnen het best bereikt 
worden door heilige afbeeldingen over gebeurtenissen in het leven en werk van Christus. ...  

 
 Hoewel er eenheid moet zijn in de tucht binnen het gezin, dient die gevarieerd te 

worden naar wat ieder gezinslid nodig heeft. De ouders dienen te bestuderen ... hoe zij hun 
het verlangen kunnen ingeven naar de hoogste intelligentie en volmaaktheid van karakter. - 

Signs of the Times, 20 december 1877. 
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11 juni | Het Werk van Beide Ouders is Belangrijk 
 

"De woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen." Spreuken 3: 33 
 

 Het Woord van God moet oordeelkundig worden overgedragen op ... jonge geesten, 
zodat het hun maatstaf voor rechtschapenheid is, het hun fouten corrigeert en hun denken 
verlicht en leidt. Dat is veel effectiever in het beteugelen en beheersen van een impulsief 

temperament dan strenge woorden, die boosheid oproepen. ...  
 

 Een zonnig gezicht en vrolijke, bemoedigende woorden klaren het armste huis op, en 
werken als gelukbrenger die vader en de kinderen behoedt voor de vele verleidingen die hen 

weglokken van de liefde van thuis. … 
 

 Maar de taak om het huis tot een gelukkig thuis te maken rust niet op moeder alleen. 
De heer des huizes is de huis-bewaarder van de schatten van het gezin. Door zijn sterke, 

oprechte en toegewijde liefde bindt hij de leden van het gezin, moeder en kinderen, samen in 
de sterkste eenheidsband. Het is zijn taak om met opgewekte woorden de inspanningen van 

de moeder in het grootbrengen van de kinderen aan te moedigen. 
 

 Moeder waardeert haar eigen werk zelden, en heeft vaak zo'n lage dunk van haar 
arbeid, dat ze het als huisslavenarbeid beschouwt. Zij voert dag in dag uit, week in week uit, 
hetzelfde programma uit, zonder dat ze merkbare resultaten ziet. Ze kan aan het einde van de 
dag niet vertellen hoeveel kleine dingen zij tot stand heeft gebracht. Vergeleken met wat haar 

man gepresteerd heeft, voelt zij zich alsof ze niets noemenswaardig gedaan heeft.  
 

 Vader komt vaak binnen met een zelfverzekerde houding, en noemt trots op wat hij 
de afgelopen dag bereikt heeft. ... Zij heeft niet veel gedaan buiten de zorg voor de kinderen, 

het koken van de maaltijden, en het op orde houden van het huis. Zij is niet als koopman 
opgetreden, heeft niets gekocht of verkocht. Zij is geen boer geweest die het land heeft 
bewerkt. Ze is geen technicus geweest - daarom heeft ze niets gedaan wat haar moe zou 

kunnen maken.  
 

 Maar als de sluier zou worden weggetrokken, en vader en moeder naar hun werk van 
die dag zouden kunnen zien zoals God ze  ziet, en als zij zouden kunnen zien hoe Zijn 

oneindige ogen het werk van de één vergelijkt met dat van de ander, dan zouden ze verstomd 
staan over wat de hemel dan zou onthullen. Vader zou zijn arbeid in een bescheidener licht 

zien, terwijl moeder nieuwe moed en energie zou krijgen om haar werk met wijsheid, 
volharding en geduld voort te zetten. Nu kent ze daar de waarde van. Terwijl vader bezig is 

geweest met de dingen die voorbijgaan en geen eeuwigheidswaarde hebben, is moeder bezig 
geweest met het ontwikkelen van geest en karakter. Zij heeft niet alleen voor tijd, maar ook 

voor eeuwigheid gewerkt. Haar werk zal, als het in trouw aan God wordt gedaan, onsterfelijk 
worden. - Signs of the Times, 13 september 1877. 
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12 juni | Kinderen Moeten een Uitgebalanceerd Karakter Ontwikkelen 
 

"De HEERE is verheven, want Hij woont in de hoogte. ... En het zal geschieden, dat de 
vastigheid  uwer tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis; de vreze 

des HEEREN zal zijn schat zijn." Jesaja 33: 5, 6 
 

 Bescherm uw kinderen zoveel mogelijk tegen elke verwerpelijke invloed. Want in 
hun kindertijd zijn ze vatbaarder voor indrukken, zowel van zedelijke waardigheid, reinheid, 
en een liefelijk karakter; maar ook van egoïsme, onreinheid en ongehoorzaamheid. Wanneer 

ze eenmaal beïnvloed worden door de geest van gemor, van trots, ijdelheid en onreinheid, 
dan kan de smet hiervan even onuitwisbaar zijn als het leven zelf.  

 
 Het komt door de gebrekkige opvoeding thuis dat jongeren zo onwillig zijn om zich 

aan het bevoegde gezag te onderwerpen. Ik ben moeder, ik weet waarvan ik spreek als ik 
zeg, dat kinderen en jongeren niet alleen veiliger, maar ook gelukkiger zijn met gezonde 

beperkingen, in plaats van dat zij hun eigen ingevingen volgen. - The Adventist Home, blz. 
469, 470. 

 
 Het dient het doel van iedere ouder te zijn, het kind een uitgebalanceerd, symmetrisch 

karakter mee te geven. Die taak is niet klein of onbeduidend - ze vraagt net zoveel ernstig 
nadenken en gebed als geduldige en volhardende inspanning. Er moet een juist fundament 
worden gelegd. Een krachtig en stevig raamwerk moet worden opgericht. En dan moet er 
dagelijks gewerkt worden aan het bouwen, het polijsten en het volmaken. - Counsels to 

Parents and Teachers, blz. 107, 108.  
 

 De lichamelijke, verstandelijke en geestelijke capaciteiten moeten ontwikkeld 
worden om een goed uitgewogen karakter te kunnen vormen. Kinderen moeten worden 

geobserveerd, beschermd en onder tucht worden gehouden om dit met succes te volbrengen. 
Het vereist vaardigheid en geduldige inspanning om jonge mensen op de juiste manier te 
vormen. Bepaalde slechte neigingen dienen zorgvuldig te worden ingeperkt en zacht te 

worden berispt. Men moet de gedachten stimuleren in de richting van het goede. Het kind 
moet worden aangemoedigd, te proberen zichzelf te beheersen. Dit alles dient met beleid te 

gebeuren, anders wordt het beoogde doel niet gehaald. 
 

 Ouders kunnen zich met recht afvragen: "Wie is tot deze dingen bekwaam?" (2 
Korinthe 2: 16). God alleen kan hen bekwaamheid geven, en als ze Hem erbuiten laten, en 

Zijn raad en hulp niet zoeken, dan is hun taak inderdaad hopeloos. Maar door gebed, 
Bijbelstudie en oprechte ijver van hun kant kunnen zij op edele manier succes behalen bij het 

vervullen van deze belangrijke plicht, en zullen zij honderdvoudig terugontvangen voor al 
hun tijd en zorg. ...  

 
 De Bijbel, een boekwerk vol met richtlijnen, moet hun tekstboek zijn. ... Indrukken 

die op de geest van jonge mensen worden gemaakt zijn moeilijk uit te wissen. Hoe belangrijk 
is het dan, dat deze indrukken de juiste herkomst hebben, en de elastische eigenschappen van 

jongeren in de juiste richting buigen. - Testimonies, deel 4, blz. 197, 198. 
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13 juni | Vader als Priester; Moeder als Onderwijzeres 
 

"Mijn zoon, hoor de tucht van uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet." Spreuken 1: 
8 
 

 De liefde die in het hart van Christus was, dient in onze harten te zijn, zodat wij die 
aan hen die rondom ons zijn kunnen tonen. We hebben dagelijks nodig, dat de diepe liefde 

van God ons versterkt, en dat die liefde door schijnt naar de mensen om ons heen. ...  
 

 Ouders, u hebt thuis een gemeente, en God verlangt dat u in deze gemeente de 
onschatbare en onmeetbare hemelse genade brengt. U kunt deze genade en deze kracht 

bezitten, als u wilt. Maar u moet zich laten onderwijzen in overeenstemming met uw belofte 
bij de doop. Toen u deze geloften aflegde, beloofde u in de Naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest, dat u voor God zou leven, en u hebt niet het recht die gelofte te breken. De 

hulp van de drie grote Machten staat u ter beschikking. 
 

 Wanneer u in de Naam van Christus vraagt om de genade om te overwinnen, dan zal 
die u gegeven worden; want de belofte is: "Bidt, en u zal gegeven worden." (Mattheüs 7: 7) 
Ja, zoek God, en u zult hulp vinden. Als u in verwarring bent, ga dan niet naar uw naasten. 
Leer uw problemen bij God te brengen. Als u zoekt, zult u vinden; wanneer u klopt, zal u 

open gedaan worden. Maar dat betekent wel: geloof, geloof, geloof. Oefen in levend geloof 
in Christus. ...  

 
 Vader is de priester en huisbewaarder van het gezin. Moeder is de onderwijzeres van 

de kleintjes vanaf hun babytijd, en de koningin van het huishouden. Zij mag nooit 
geringschattend worden behandeld. Er mag tot haar nooit in het bijzijn van de kinderen 
onachtzaam, of onverschillig worden gesproken. Zij is hun onderwijzeres. In gedachte, 

woord en daad moet vader zijn Christelijk geloof tonen, zodat zijn kinderen duidelijk kunnen 
zien dat hij weet wat het betekent om Christen te zijn.  

 
 Wij mogen er in ons werk niet naar streven, uiterlijk indruk te maken. Wij moeten 

naar Christus kijken, en zien, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, “dat wij kinderen 
Gods genaamd zouden worden” (1 Johannes 3: 1). En welk een vreugde, en welk een kracht, 

zal met ons zijn wanneer we dat doen! Dat zal niet alleen een gevoel van opwinding zijn, 
maar een diepe, blijvende vreugde. Wij moeten de vaste Waarheden van het Woord van God 
uiteen zetten, zodat deze Waarheden de mensen in het hart gegrift worden, en dat mannen en 

vrouwen geleid mogen worden om in de voetstappen van de Verlosser te wandelen. ... 
 

 Ik bid dat uw ogen gezalfd mogen worden met hemelse ogenzalf, zodat u kunt 
onderscheiden wat waarheid en wat een dwaling is. Wij moeten de witte gewaden van de 

gerechtigheid van Christus aandoen. Wij moeten met God handelen en wandelen. - 
Manuscript 66, 1905. 
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14 juni | Predikanten Moeten Trouw Zijn aan Hun Gezin 
 

"Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs, als hij ook oud zal geworden 
zijn, zal hij daarvan niet afwijken." Spreuken 22: 6 

 
 Vader is de priester van het gezin. De zielen van zijn vrouw en kinderen, die Gods 

eigendom zijn, moeten voor hem van de hoogste waarde zijn. En hij dient trouw de vorming 
van hun karakter te begeleiden. De zorg voor zijn kinderen dient, vanaf het moment dat ze 

klein zijn, zijn hoogste aandacht te hebben. Want hun tijdelijk en eeuwig goed hangen ervan 
af, of zij een goed karakter ontwikkelen. Hij moet zijn woorden en daden zorgvuldig wegen, 

welke invloed en wat voor gevolgen die zullen hebben. 
 

 Hij die werkt in dienst van het Evangelie moet trouw zijn aan zijn gezin. Het is net zo 
essentieel dat hij als vader de talenten ontwikkelt, die hij van God heeft gekregen om zijn 
huis tot beeld van het hemels gezin te maken, als dat hij in zijn dienstwerk gebruik moet 
maken van de door God gegeven krachten om zielen voor de gemeente te winnen. Als 

priester van zijn gezin, en als gezant van Christus in de gemeente dient hij in zijn leven een 
voorbeeld te zijn van het karakter van Christus. Hij dient trouw over zielen te waken als 

iemand die rekenschap moet afleggen (zie Hebreeën 13: 17)  
 

 In dienst van Hem mag er geen slordigheid en onoplettendheid voorkomen. God zal 
niet instaan voor de zonden van mannen die geen helder begrip hebben van de heilige 

verantwoordelijkheid, die verbonden is aan het accepteren van een functie als pastor van een 
gemeente. Hij die er niet in slaagt, thuis een trouwe, opmerkzame herder te zijn, zal er zeker 
niet in slagen, een trouwe herder te zijn van Gods kudde in de gemeente. - Manuscript 42, 

1903. 
 

 Elk gezin is een gemeente, met de ouders aan het hoofd. Het eerste aandachtspunt 
van de ouders dient te zijn, te werken voor het behoud van hun kinderen. Als vader en 

moeder als priester en onderwijzeres van het gezin volledig aan de zijde van Christus gaan 
staan, dan heerst er een goede invloed in huis. En deze geheiligde invloed zal in de gemeente 
merkbaar zijn en door iedere gelovige herkend worden. Gods werk wordt enorm gehinderd 

door het grote gebrek aan vroomheid en heiligheid in het gezin. Niemand kan in de gemeente 
een goede invloed hebben, wanneer hij die thuis en in zijn zakelijke contacten niet uitoefent.   

 
 Gods engelen, die de erfgenamen van het heil dienen, zullen u helpen, uw gezin te 

vormen naar het model van het hemels gezin. Laat er thuis vrede heersen, en er zal vrede in 
de gemeente zijn. Wanneer deze kostbare ervaring binnen de gemeente wordt gebracht, 

wordt hierdoor een onderling vriendelijke sfeer gecreëerd. Ruzies zullen ophouden. Er zal 
tussen gemeenteleden ware Christelijke vriendelijkheid te zien zijn. De wereld zal 

ontdekken, dat zij met Jezus zijn geweest en van Hem geleerd hebben. Wat een indruk zou 
de gemeente op de wereld maken, als al haar leden een Christelijk leven zouden leiden. - 

Hoe leidt ik mijn kind, blz. 549. 
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15 juni | Ouders Moeten Hun Kinderen Raad Geven 
 

"Indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet." Spreuken 1: 10 
 

 Ouders dienen hun kinderen aan te moedigen om hen in vertrouwen te nemen, en 
datgene wat hun hart bezwaart, hun dagelijkse kleine klachten en beproevingen, met hen te 

delen. Wanneer ze dit doen, kunnen ouders leren met hun kinderen mee te leven, en met hen 
en voor hen te bidden, dat God hen wil leiden en beschermen. Zij moeten hen wijzen op hun 

Vriend en Raadsman, Die hen nooit in de steek laat, en Die aangedaan is wanneer zij zich 
zwak voelen. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, maar zonder te zondigen. 

(zie Hebreeën 4: 15)  
 

 Satan verleidt kinderen ertoe om tegenover hun ouders terughoudend te zijn, en hun 
jonge en onervaren kameraden tot vertrouwelingen te kiezen; en die kunnen hen niet helpen 

of goede raad geven.  
 

 Kinderen zou veel kwaad bespaard blijven, als zij vertrouwelijker met hun ouders 
zouden omgaan. Ouders moeten in hun kinderen een open en vrije houding jegens hen 

aanmoedigen, zodat ze met hun moeilijkheden bij hen komen. En wanneer zij niet weten wat 
zij moeten doen, hun mening aan hun ouders voorleggen, en hen om advies vragen.  

 
 Wie zijn er beter op berekend om de gevaren die ze lopen goed in te zien en uit te 
leggen als godvruchtige ouders? Wie kan het eigenaardige temperament van hun kinderen 

beter begrijpen dan zij? Een moeder die elke gedachtekronkel heeft gevolgd vanaf de tijd dat 
de kinderen klein waren, en die op de hoogte is van hun natuurlijke omstandigheden, is het 

best geschikt om haar kinderen raad te geven. Wie kan beter bepalen, welke karaktertrekken 
moeten worden gecontroleerd en beteugeld, als een moeder, daarbij geholpen door de vader? 

 
 Kinderen die Christen zijn zullen de liefde en goedkeuring van hun Godvrezende 
ouders verkiezen boven elke aardse zegen. Zij zullen hun ouders liefhebben en eren. Dat 

moet één van de voornaamste studieonderwerpen in hun leven zijn: hoe kan ik mijn ouders 
gelukkig maken? Kinderen die niet onder tucht zijn gehouden en niet het juiste onderricht 

hebben ontvangen, hebben maar weinig weet van hun verplichtingen tegenover hun ouders. 
...  
 

 Actieve handen en hoofden hebben geen tijd om toe te geven aan allerlei verleiding 
die door de vijand wordt ingefluisterd. Maar handen en hersenen die niets doen zijn maar al 

te bereid om zich door satan te laten beheersen. Ouders moeten hun kinderen leren, dat 
nietsdoen zonde is. - Signs of the Times, 6 juni 1878.  

 
 De Heere eist volmaaktheid van Zijn verlost gezin. Hij vraagt om het vormen van een 

volmaakt karakter. Vooral vaders en moeders moeten de beste methodes kennen om 
kinderen te oefenen, zodat zij Gods medearbeiders kunnen zijn. Mannen en vrouwen, 

kinderen en jongeren, worden, wat betreft het gezinsleven dat zij laten zien, gemeten naar 
hemelse maatstaven. Een Christen thuis is overal een Christen. Als er geloof in het gezin 

komt, heeft dat een onmetelijke invloed. - The SDA Bible Commentary, deel 5, blz. 1085; 
ZDA Bijbelcommentaar blz. 315 
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16 juni | Bestudeer Tijdens de Wijding de Goddelijke Studiegids 
 

"Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd 
wordt, die  het woord der waarheid recht snijdt." 2 Timotheüs 2: 15 

 
 De Bijbel is een studiegids bij het leiden van kinderen. Hierin kunnen ouders, als zij 

dat wensen, de koers uitgezet vinden voor de opvoeding van en het onderwijs aan hun 
kinderen, zodat zij geen blunders hoeven te begaan. ... Wanneer deze Studiegids wordt 

gevolgd, dan zullen ouders, in plaats van hun kinderen onbeperkt de ruimte te geven, vaker 
de tuchtroede gebruiken. In plaats van blind te zijn voor hun fouten, hun ontaarde humeur, en 

alleen oog te hebben voor hun deugden, zullen zij een helder onderscheidingsvermogen 
hebben en deze dingen in het licht van de Bijbel bezien. Zij zullen weten, dat zij hun 

kinderen op de juiste manier bevelen moeten geven. - Hoe leid ik mijn kind?, blz. 301. 
 

 Het Woord van God staat vol met algemene beginselen over het vormen van de juiste 
leefgewoontes, en de algemene en persoonlijke getuigenissen zijn bedoeld om de aandacht 

vooral op deze beginselen te vestigen. - Testimonies, deel 4, blz. 323.  
 

 Bij het opwekken en versterken van liefde voor Bijbelstudie hangt veel af van hoe het 
wijdingsuur gebruikt wordt. De morgen- en avondwijding moeten de plezierigste en nuttigste 

momenten van de dag zijn. Denk er om, dat tijdens deze momenten geen bezorgde, 
onvriendelijke gedachten mogen binnendringen. Bedenk, dat ouders en kinderen 

bijeenkomen om Jezus te ontmoeten, om heilige engelen uit te nodigen om in huis aanwezig 
te zijn. Houdt diensten kort en levendig, aangepast aan de gelegenheid, en varieer van tijd tot 

tijd. 
 

 Laat iedereen meedoen met het lezen van de Bijbel. Leer Gods wet en herhaal die 
vaak. Het draagt bij aan de aandacht van de kinderen, wanneer zij soms de lezing mogen 

kiezen. Ondervraag hen erover, en laat hen ook vragen stellen. Noem iets dat helpt de 
betekenis van de lezing duidelijk te maken. Als de dienst op die manier niet te lang wordt, 

laat de kleintjes dan ook deelnemen aan het gebed, en laat hen meezingen, al is het maar een 
enkel vers. ...  

 
 Ouders moeten dagelijks tijd nemen om met hun kinderen aan Bijbelstudie te doen. 
Het kost ongetwijfeld moeite om dat voor elkaar te krijgen, en ook planning en bepaalde 
offers, maar de inspanning wordt dubbel en dwars beloond. Het is Gods bevel, dat Zijn 

voorschriften in het hart van de ouders geborgen zullen zijn. Hij zegt: "En deze woorden die 
Ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen" 

(Deuteronomium 6: 6-7). Om onze kinderen in de Bijbel te interesseren, moeten we er zelf in 
geïnteresseerd zijn. Om in hen liefde tot studie op te wekken, moeten wij zelf ervan houden. 

... Wij moeten alles gehoorzamen, wat het Woord van God opdraagt. Alles wat het aan 
beloften inhoudt, mogen wij opeisen. - Karaktervorming, blz. 184 – 186. 
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17 juni | De Bijbel Is De Stem Van God Voor het Gezin 
 

"Zie, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN." Psalm 127: 3 
 

 Ouders moeten zich hervormen; predikanten moeten zich hervormen; zij hebben God 
in hun gezin nodig. Willen zij veranderingen tot stand brengen, dan dienen ze Zijn Woord in 
hun gezin te brengen en tot hun Raadsman te maken. Zij moeten hun kinderen leren, dat het 
de stem van God is die tot hen spreekt, en dat die om die reden moet worden gehoorzaamd. 
Zij moeten hun kinderen geduldig onderrichten, en hen vriendelijk en onvermoeibaar leren, 
hoe zij moeten leven om God te behagen. Kinderen uit zo'n gezin worden voorbereid om de 
spitsvondigheden van het ongeloof te weerstaan. Zij hebben de Bijbel als grondslag van hun 
geloof aangenomen, en ze hebben een fundament dat niet kan worden weggespoeld door het 

opkomend getij van het scepticisme. 
 

 Het gebed wordt in te veel huishoudens verwaarloosd. Ouders vinden dat zij geen tijd 
hebben voor de morgen- en avondwijding. Zij kunnen niet een paar ogenblikken missen, om 
God te danken voor zijn overvloedige barmhartigheid - voor de zegenrijke zonneschijn en de 
regenbuien, die ervoor zorgen dat de planten groeien, en voor de bescherming door heilige 

engelen. Ze hebben geen tijd om te bidden om Goddelijke hulp en leiding, en om de 
blijvende aanwezigheid van Jezus in huis. Ze gaan naar hun werk ... zonder één enkele 

gedachte aan God of aan de hemel. Zij hebben zielen die zó kostbaar zijn, dat de Zoon van 
God liever Zijn leven als losprijs voor hen gaf, dan dat Hij zou toelaten dat zij hopeloos 

verloren gaan.  
 

 Net als de vroegere aartsvaders moeten zij die belijden God lief te hebben een altaar 
voor de Heere oprichten, overal waar zij hun tent opslaan. Als er ooit een tijd geweest is 
waarin elk huis een huis van gebed zou moeten zijn, dan is het nu. Vaders en moeders 

moeten vaak hun hart tot God opheffen, om nederig smeekbeden te doen voor henzelf en hun 
kinderen. Laat vader als priester van het gezin het morgen- en avondoffer op het altaar van 

God leggen, terwijl zijn vrouw en de kinderen zich verenigen in gebed en lofprijzing. In zo'n 
gezin vertoeft Jezus graag.  

 
 Vanuit elk Christelijk huis dient een heilig licht te schijnen. Liefde moet in daden 

getoond worden. Die liefde moet stromen door alle omgang binnenshuis, en zichtbaar 
worden in aandacht en vriendelijkheid, en in tedere, onbaatzuchtige hoffelijkheid. Er zijn 
gezinnen waar dit grondbeginsel in praktijk wordt gebracht - gezinnen waar God wordt 

aanbeden en waar de meest oprechte liefde regeert. Uit deze gezinnen stijgen het morgen- en 
avondgebed als zoete wierook op tot God, en Zijn barmhartigheden en zegeningen dalen als 

morgendauw neer op de smekelingen. - Patriarchen en Profeten, blz. 115, 116  
 

 Dat wat een karakter thuis liefelijk maakt, maakt het ook liefelijk in de woningen in 
de hemel. - Hoe leid ik mijn kind, blz. 569. 
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18 juni | Verwaarloos in het Gezin de Wijding Niet 
 

"Hoop ... op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten." 1 
Timotheüs 6: 17 

 
 Wij zouden veel gelukkiger en veel bruikbaarder zijn, als wij ons in ons gezinsleven 

en onze sociale contacten zouden laten leiden door de principes van het Christelijk geloof, en 
blijk geven van de zachtmoedigheid en de eenvoud van Christus. ... Toon bezoekers, dat wij 

proberen om ieder in onze omgeving gelukkig te maken door onze opgewektheid, ons 
medeleven en onze liefde.  

 Laten wij, wanneer we ons best doen om onze gasten op hun gemak te stellen en hun 
geluk te zoeken, onze plicht tegenover God niet over het hoofd zien. Het gebedsuur mag om 
geen enkele reden worden verwaarloosd. ... Draag uw smeekbeden op en verhef uw stem in 
blijde en dankbare lofprijzing aan het begin van de avond, als u zonder haast en begrijpelijk 
uw gebeden kunt doen. Laat ieder die bij Christenen op bezoek komt zien, dat het gebedsuur 

het heiligste, kostbaarste, en gelukkigste moment van de dag is. Zo'n voorbeeld blijft niet 
zonder uitwerking. 

 Deze ogenblikken van aanbidding hebben een verfijnende en verheffende invloed op 
iedereen die eraan deelneemt. Goede gedachten en nieuwe en betere verlangens worden 

gewekt, zelfs in de harten van de meest onverschillige mensen. Het gebedsuur brengt een 
vrede en rust die aangenaam is voor een vermoeide geest; want de atmosfeer van een 

Christelijk gezin is juist vredig en vol rust.  
 Een Christen moet in elke handeling trachten een gezant van zijn Meester te zijn, 

zodat de dienst aan Hem aantrekkelijk overkomt.   
 Negentig procent van de beproeving en van de verwarring waarover zovelen tobben, 
zijn ofwel ingebeeld, ofwel heeft men ze door eigen verkeerd gedrag over zich heen gehaald. 
Men moet ophouden over deze beproevingen te praten en ze op te blazen. De Christen mag 

elke zorg en alles waarover hij zich ongerust maakt aan God opdragen. Voor onze 
barmhartige Heiland is niets te klein om op te merken, en niets te groot, dat Hij het niet zou 

kunnen dragen. 
 Laat ons daarom ons hart en ons huis op orde maken. Laten wij onze kinderen leren, 
dat “de vreze des HEEREN het beginsel der wijsheid” is. (Spreuken 9:10) En laten wij door 
een opgewekt, gelukkig en wel geordend leven onze dankbaarheid en liefde aan Hem tonen 

"Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten". Maar laten we boven alles onze 
gedachten, en wat ons hart beweegt, richten op de dierbare Heiland, Die voor schuldige 

mensen heeft geleden, en zo de hemel voor ons heeft opengesteld.  
 Liefde tot Jezus kan niet verborgen blijven, maar is te zien en te voelen. Het maakt 
hem die verlegen is vrijmoedig, hem die slordig is vlijtig en de onwetende wijs. Het maakt 
de stamelende tong welsprekend, en wekt het slapende verstand tot nieuw leven en nieuwe 
vitaliteit. Het maakt de wanhopige hoopvol, de sombere blij. Liefde tot Christus brengt zijn 
bezitter tot het op zich nemen van verantwoordelijkheid en zorg voor Zijn zaak, en helpt ze 

in Zijn kracht te dragen. - Signs of the Times, 17 december 1885. 
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19 juni | Het Vroeg Vormen van Kinderen Bepaalt Hun Toekomstig Leven 
 

"Eer uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte) , Opdat het u welga 
en dat gij lang leeft op de aarde." Efeze 6: 2-3 

 
 Weinig ouders nemen de tijd om na te denken over hoeveel er afhangt van de 

opvoeding en vorming die een kind ontvangt tijdens de eerste jaren van zijn leven. In deze 
tijd wordt het fundament van het karakter van een kind gelegd. …  

 
  Moeders, vergeet niet, dat God van u verlangt dat u voortdurend liefdevolle zorg 

besteedt aan uw kinderen. Hij wil niet dat jullie de slavin van jullie kinderen zijn, maar Hij 
wil, dat u hen leert om voor Hem te leven. Leer ze dag in dag uit lessen die hen erop 

voorbereiden, dat zij in de toekomst bruikbaar zullen zijn. Een les die u telkens weer moet 
herhalen is het leren van gehoorzaamheid. Leer uw kinderen dat zij niet de dienst uitmaken, 

dat zij uw wensen moeten respecteren, en moeten buigen voor uw gezag. Zo leert u hen 
zelfbeheersing. ... 

 
 Als kinderen hun zelfbeheersing verliezen en vol hartstocht praten, dan moeten de 

ouders  even tijd stil zijn, geen verwijten maken en niet veroordelen. Op zulke momenten is 
zwijgen goud, en zal meer helpen om tot inkeer te brengen dan welke woorden ook. Satan is 

heel tevreden als ouders hun kinderen prikkelen door strenge en boze woorden. Paulus 
waarschuwt op dit punt: "Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos 

worden." (Kolossenzen 3: 21) Misschien zijn ze wel heel verkeerd, maar u kunt ze niet op de 
goede weg leiden door uw geduld met hen te verliezen. Laat uw kalmte meehelpen om hen 

tot het juiste inzicht te leiden.  
 

 Jezus houdt van kinderen en jongeren. Hij verheugt zich wanneer Hij satan ziet 
afgewezen in zijn pogingen hen te overwinnen. Menig jongere verkeert door talloze 

verlokkingen in dreigend gevaar, maar de Heiland is vol tedere sympathie voor hem, en 
zendt Zijn engelen om hem te bewaken en te beschermen. Hij is de Goede Herder, steeds 

bereid om de wildernis in te trekken om het verloren en verdwaalde schaap te zoeken.  
 

 Moeders, verlangt u naar een terrein om aan zending te doen? U heeft een 
zendingsveld bij u thuis, waar u kunt werken met onuitputtelijke energie en met een nooit 

aflatende ijver, omdat u weet dat de resultaten van uw werk de eeuwigheid lang zullen duren. 
... Het werk van een moeder die een nauwe band met Christus heeft, is van oneindige 

waarde. Haar liefdedienst maakt haar huis tot een Bethel. Christus werkt met haar samen en 
verandert het gewone water van het leven tot hemelse wijn.  

 
 Christelijke ouders, u draagt de verantwoordelijkheid om aan de wereld te tonen, dat 

uw geloofsleven thuis krachtig en uitmuntend is. Laat u door principes leiden, niet door 
impulsen. Werk vanuit het bewustzijn dat God uw Helper is. ... Met Hem als Gids zullen uw 

kinderen opgroeien en u zegenen en eren, in dit leven en in het toekomstige. - Review & 
Herald, 24 januari 1907. 
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20 juni | Gezinnen Moeten de Goedheid van God Weerspiegelen 
 

"Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die 
Hem vrezen." Psalm 103: 13 

 
 Breng hemelse zonneschijn in uw gesprekken. Door woorden te spreken die 

bemoedigen en opvrolijken, toont u dat de zonneschijn van de gerechtigheid van Christus in 
uw ziel woont. Kinderen hebben aangename woorden nodig. Het is essentieel voor hun geluk 
dat zij goedkeuring ervaren. Streef ernaar een strenge manier van uitdrukken te overwinnen, 

en oefen u in zachte klanken. Haal de schoonheid eruit, die in de lessen van Gods Woord 
staan, en koester die als essentieel voor het geluk en het succes van uw gezinsleven. 
Kinderen ontwikkelen in een gelukkig omgeving een aangename en zonnige aard. 

 
 Ware schoonheid van karakter is niet iets wat alleen uitstraalt bij bijzondere 

gelegenheden. De genadegave dat Christus in onze ziel woont, is onder alle omstandigheden 
zichtbaar. Hij die deze genadegave als iets blijvends in zijn leven koestert, zal een mooi 

karakter vertonen, zowel in makkelijke als moeilijke omstandigheden. Thuis, in de wereld en 
in de gemeente moeten we het leven van Christus leven. Overal om ons heen zijn zielen die 

bekering nodig hebben. Wanneer de wet van God in ons hart gegrift is, en wanneer een heilig 
karakter daarvan getuigt, dan zullen zij die de kracht van de genade van Christus niet kennen 

ertoe gebracht worden om daarnaar te gaan verlangen, en dan zullen zij zich bekeren. 
 

 In de hemelse gerechtshoven vindt nu een plechtig onderzoek plaats. De gedachte aan 
de beslissingen, die nu in de hemel genomen worden, zou ouders ertoe moeten dringen, om 
hun kinderen ijverig te oefenen in de vreze van en de liefde tot God. Het belangrijkste wordt 
niet bereikt door strenge woorden en straf voor verkeerde daden, maar door oplettendheid en 

gebed, opdat zij niet in de strikken van de vijand vallen. ... 
 

 Elk gezin dat de Waarheid voor deze tijd kent, moet die aan anderen bekend maken. 
Het volk van de Heere moeten zich klaarmaken voor een speciale taak. Zowel de kinderen 
als de oudere leden van het gezin dienen deel te nemen aan de pogingen, hen die verloren 

gaan te redden. Christus beïnvloedde van Zijn jeugd af aan ieder met wie Hij omging, zodat 
zij tot hogere dingen werden getrokken. Zo kan de jeugd van vandaag een kracht ten goede 

uitoefenen, die zielen tot God trekt.  
 

 Ouders moeten de verantwoordelijkheid en de eer die God hen verleend heeft, door 
hen ten opzichte van het kind tot Zijn vertegenwoordigers te maken, ten volle beseffen. Het 

karakter dat men in het dagelijks contact toont, zal aan het kind, ten goede of ten kwade, 
deze woorden van God van een uitleg voorzien:  

 "Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over 
degenen die Hem vrezen."  (Psalm 103:13) "Als één, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u 

troosten." (Jesaja 66: 13) - Signs of the Times, 14 november 1911. 
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21 juni | Zachtmoedigheid en Geduld In Het Gezin 
 

"Als één, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten."  Jesaja 66: 13 
 

 Het gezin is de plaats waar elke hemelse genadegave tot ontwikkeling kan komen. De 
Heere woont graag bij die gezinnen die geloof thuis tot bloei brengen, en waar de geest van 

lofprijzing en opgewektheid heerst. Zijn volk dient de beginselen te begrijpen, die ten 
grondslag liggen aan het geloof in Christus. En zij moeten bestuderen hoe zij deze 

beginselen tot leidraad van hun leven kunnen maken. Dat vervult het gezin met zonneschijn. 
De vruchten van het geloof worden in ware dienst aan Christus zichtbaar.  

 
 Als mensen die belijden de zachtmoedige en nederige Jezus te volgen, mogen 
Christelijke ouders nooit toestaan, dat hun humeur hen de baas wordt. Zij mogen hun 

kinderen nooit overhaast of in boosheid slaan. Als zij iets verkeerd hebben gedaan, en u 
vindt dat zij gecorrigeerd moeten worden, breng de kwestie dan in gebed tot God. Vertel, 

geknield voor de Heere, uw Vader hoe bedroefd u bent, omdat de Geest van de Heere 
bedroefd is. Zoek Gods zegen en leiding bij het opvoeden van uw kinderen. ... Wanneer 

ouders er door de hulp van de Geest van God in slagen hun jonge harten tot Hem te keren, 
dan verheugen God en de engelen zich. 

 
 Laat ouders onthouden, dat het voorbeeld dat zij in het dagelijks leven tonen, door 

hun kinderen zal worden nagevolgd. ... Laat hen onthouden dat schelden niets uithaalt voor 
de vorming van een Christelijk karakter. Het zal nooit tot hervorming leiden, noch de jeugd 

het verlangen geven om uitverkorenen van Christus te zijn.  
 

 Probeer door zachtmoedigheid en geduld uw kinderen weg te trekken van dat wat 
verkeerd is. Zoek God om wijsheid in de opvoeding, zodat ze van u en van God zullen 

houden. Wanneer het nodig is, nee te zeggen tegen hun verlangens, toon dan op vriendelijke 
wijze aan, dat u door dit te doen hun hoogste goed nastreeft. Houd van uw kinderen en 

koester ze; maar laat hen niet hun eigen zin doen, want dat is de vloek van de eeuw waarin 
wij leven. Toon hen waar zij fouten maken, en leer hen, dat wanneer zij deze fouten niet 

verbeteren, zij nooit een plaats kunnen krijgen in de woningen die Jezus bereidt voor hen die 
Hem liefhebben. Op die manier kunt u hun liefde en vertrouwen behouden. ... 

 
 Kinderen en jongeren hebben de invloed van een opgewekt voorbeeld nodig. Ze 

hebben plezierig onderricht nodig. ... Door een voorbeeld te zijn van geduld en 
verdraagzaamheid dienen Christelijke ouders te leren, dat een slecht humeur en grofheid 

geen plaats hebben in het leven van iemand die in Christus gelooft, en dat deze 
eigenschappen God niet aangenaam zijn. Omdat uw kinderen zien, dat u de beginselen van 

de Waarheid in uw leven in praktijk brengt, zal dit hen ook motiveren, tegen verkeerde 
gewoontes en handelingen te vechten. En zij zullen samen met u de goedheid en liefde van 

God weerspiegelen. - Signs of the Times, 14 november 1911. 
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22 juni | Nuttige Bezigheid is Beter Dan Spel 
 

"Het is God, die mij met kracht omgordt, en Hij heeft mijn weg volkomen maakt." Psalm 18: 
33 
 

 Leer mannen en vrouwen hun kinderen vrij van valse en modieuze gewoontes groot 
te brengen, en hen te leren nuttig te zijn. Dochters moeten onder leiding van hun moeder 

leren nuttig werk te doen, niet alleen binnenshuis, maar ook buitenshuis. Moeders kunnen 
ook tot op zekere leeftijd zonen leren, zowel binnen als buiten nuttige dingen te doen.  

 
 Er zijn genoeg noodzakelijke en nuttige dingen te doen in onze wereld, zodat 

lichaamsbeweging door middel van plezier en amusement bijna volkomen overbodig is. 
Brein, botten en spieren krijgen stevigheid en kracht door ze doelgericht te gebruiken, stevig 

denkwerk te verrichten, en door het maken van plannen die hen [de jeugd] oefent in het 
ontwikkelen van hun intellectuele vermogens en de kracht van het organisme van hun 

lichaam. Daarmee kunnen zij hun door God gegeven talenten in praktijk brengen, om Hem 
daarmee te verheerlijken. 

 
 Voor ons gezondheidsinstituut en onze school is duidelijk uiteengezet, dat dit de 

voornaamste grondslag van hun bestaan in ons midden is. Maar het is in onze dagen net als 
in de dagen van Noach en Lot. Mensen hebben allerlei uitvluchten en hebben zich ver 

verwijderd van Gods weg en van Zijn bedoelingen.  
 

 Ik veroordeel lichaamsbeweging via een eenvoudig balspel niet. Maar zelfs in zijn 
eenvoud kan het overdreven worden. Ik deins altijd terug voor het bijna zekere gevolg, 

wanneer men aan dit vermaak begint. Het leidt tot een uitgave van middelen die besteed zou 
moeten worden aan het brengen van licht aan zielen die zonder Christus verloren gaan. Dit 
tijdverdrijf en de besteding van middelen voor eigen vermaak, die stap voor stap leiden tot 

zelfverheerlijking, en ook het aanleren van deze spelen, vormen liefde en hartstocht voor het 
spel. En dat is niet bevorderlijk voor het volmaken van een Christelijk karakter. ...  

 
 De lijdende mensheid heeft overal hulp nodig. Studenten kunnen de weg tot het hart 
vinden door gepaste woorden te spreken, en ook door karweitjes te doen voor hen die hulp 

nodig hebben bij lichamelijk werk. Zo worden zij zich bewust van Gods goedkeuring. Aan u 
zijn talenten toevertrouwd, om die op verstandige manier te ontwikkelen. Door zo te 

handelen is het net alsof u deze talenten naar de bankiers brengen. .. 
 

 Er zijn gezonde manieren van lichaamsbeweging te bedenken, die weldadig zijn voor 
zowel ziel als lichaam. ... Het is onze plicht om steeds te proberen goed te doen, wanneer 

jonge mensen de spieren en de hersenen die God hun gegeven heeft, gebruiken. Zo kunnen 
zij nuttig voor anderen zijn, hun werk verlichten, ... en de gedachten van studenten aftrekken 
van pret en dwaasheid, die hen vaak de waardigheid van mannen en vrouwen doet verliezen. 
... De Heere wil dat onze geest opgeheven wordt, en zoekt naar hogere en edeler manieren 

om nuttig te zijn. - Selected Messages, boek 2, blz. 321 – 324. 
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23 juni | Leer Kinderen Gods Medearbeiders te Zijn 
 

"Want des HEEREN wegen zijn recht; en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen." Hosea 
14: 10 

 
 In het leven van een Christen mogen de dingen van deze wereld, de afgoden van 

trots, overdaad en bevrediging van het eigen ik, geen plaats te hebben. God heeft onze ogen 
niet gemaakt voor zelfzuchtige doeleinden. Hij gaf ons het gezichtsvermogen, zodat wij de 
Heiland en Zijn werken konden aanschouwen en bewonderen, die Hij geschapen heeft voor 

ons genot.  
 Wanneer kinderen zich erop voorbereiden om één van onze scholen te bezoeken, dan 

zullen wijze ouders hen leren begrijpen, dat zij op school naar karaktervorming dienen te 
streven, dat hen geschikt maakt om met de ongevallen wezens van het heelal te verkeren. En 
zij kunnen dit alleen doen door de overwinnende kracht die Christus hen zal geven. Zonder 

Zijn genade kan niemand een karakter vormen dat lijkt op dat van Jezus. 
 Ouders, leer uw kinderen met u mee te werken in de gemeente. Voedt hen zó op, dat 

zij er plezier in hebben om Gods medearbeiders te zijn. Prent hen de gedachte in, dat zij, 
naarmate ze ouder worden, meer mogelijkheden tot dienen zullen hebben, en dat hun kracht 

en bekwaamheid evenredig zullen toenemen. Leer hen begrijpen, dat zij die zichzelf aan God 
geven tot kanalen van zegen zullen worden voor anderen die Hem niet kennen. Leer hen, hoe 

zij de kracht kunnen hebben om samen met God de overwinning te behalen. Als dit trouw 
door alle ouders zou worden gedaan, dan zouden we overal toegewijde werkers zien. - 

Manuscript 67, 1903.  
 

 Gemeenteleden, jong en oud, zouden opgeleid moeten worden, om uit te gaan en 
deze laatste boodschap aan de wereld te verkondigen. Wanneer zij nederig uitgaan zullen 

engelen van God met hen meegaan, en hen leren hoe zij hun stem kunnen verheffen in 
gebed, hoe zij hun stem bij het zingen kunnen gebruiken, en hoe zij de Evangelieboodschap 

voor deze tijd kunnen verkondigen. - Messages to Young People, p. 217; Boodschappen voor 
jonge mensen blz. 205. 

 
 Het idee om Bijbellezingen te gaan doen is in de hemel geboren, en het biedt de 

mogelijkheid om honderden jonge mannen en vrouwen het veld in te sturen om een 
belangrijk werk te doen, wat anders niet kon worden gedaan.  

 De Bijbel is niet met ketens gebonden. Hij kan bij iedereen aan huis worden gebracht, 
en zijn waarheden kunnen voor het geweten van ieder mens worden uiteengezet. Er zijn veel 

mensen die, net als de edele mensen van Berea (Handelingen 17:10-13), wanneer de 
Waarheid wordt uiteengezet, dagelijks voor zichzelf de Schriften zullen onderzoeken, om te 
zien of deze dingen werkelijk zo zijn. ... Jezus, de Verlosser van de wereld, vraagt mensen 
niet alleen de Schriften te lezen, maar "onderzoekt de Schriften" (Johannes 5:39). Dit is een 

grote en belangrijke taak, en hij is ons opgedragen. Door dit te doen ontvangen we groot 
voordeel; want gehoorzaamheid aan het bevel van Christus blijft niet zonder beloning. Hij 
zal deze loyale daad, door het volgen van het licht dat in Zijn Woord geopenbaard wordt, 

bekronen met Zijn speciale gunstbewijzen. - Messages to Young People p. 220; 
Boodschappen voor jonge mensen blz. 207-208 
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24 juni | Het Gezin Bijeen Gehouden Door Banden van Liefde 
 

"Zij doet haar mond open met wijsheid, en op haar tong is leer der goeddadigheid." 
Spreuken 31: 26 

 
 Wanneer een moeder iets kan zeggen, wat haar kinderen stimuleert zich goed te 

gedragen, dan moet ze dat doen. Ze moet ze aanmoedigen met goedkeurende woorden en 
door ze liefdevol aan te kijken. Dat werkt als zonneschijn op het hart van een kind en leidt 

tot de ontwikkeling van zelfrespect en een verheven karakter. … 
 

 Kinderen zijn lief en gevoelig van aard. Ze zijn gauw tevreden, maar ook snel 
verdrietig. Door vriendelijke discipline via woorden en liefdevolle behandeling kunnen 

moeders hun kinderen aan hun hart binden. Streng en veeleisend zijn tegenover kinderen is 
een grote vergissing. Krachtige eenheid en beheersing zonder hartstocht zijn noodzakelijk 
voor de tucht in elk gezin. Zeg rustig wat u bedoelt, treedt op met gevoel, en voer zonder 

uitzondering uit wat u zegt. 
 

 Het loont de moeite in uw omgang met kinderen met hen mee te voelen. Stoot ze niet 
af door een gebrek aan meeleven met hun kinderspel, hun vreugde en hun verdriet. - 

Testimonies, deel 3, p. 532.  
 

 Kleine kinderen zijn een spiegel voor hun moeder. Daarin kan ze haar eigen 
gewoontes en manieren weerspiegeld zien. Ze kan zelfs de toon van haar eigen stem 

terughoren. Hoe zorgvuldig moeten dan haar taal en gedrag in aanwezigheid van deze kleine 
leerlingen zijn, die haar als voorbeeld nemen. Als zij wil dat ze vriendelijke manieren hebben 

en volgzaam zijn, dan moet zij deze karaktertrekken in haarzelf ontwikkelen.  
 

 Wanneer kinderen van hun moeder houden, haar vertrouwen en aan haar gehoorzaam 
zijn geworden, dan hebben zij de eerste lessen om Christen te worden geleerd.  

 
 Gelet op de persoonlijke verantwoordelijkheid van moeders, dient iedere vrouw een 

evenwichtige geest en een zuiver karakter te ontwikkelen, waarbij ze alleen het ware, het 
goede en het schone weerspiegelt. Een echtgenote en moeder kan haar man en kinderen aan 

haar hart binden door een niet aflatende liefde, die zich uit in vriendelijke woorden en 
beleefde manieren. Hierin volgen haar kinderen haar als regel na.  

 
 Beleefdheid is goedkoop, maar het bezit de kracht om naturen te verzachten, die 

anders hard en ruw zouden worden. In elk gezin dient Christelijke beleefdheid te heersen. 
Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke hoffelijkheid, en de bereidheid om aan 

anderen te doen, zoals wij zouden willen dat men aan ons deed, zou de helft van alle kwalen 
in het leven wegnemen. Het beginsel, dat besloten ligt in het bevel: "Hebt elkander hartelijke 
lief met broederliefde" (Romeinen 12: 10), vormt de hoeksteen van ons Christelijk karakter. 
... Christelijke hoffelijkheid vormt de gouden gesp die de leden van het gezin in banden van 

liefde bijeen houdt, een band die elke dag hechter en nauwer wordt. - Health Reformer, 
augustus 1877. 
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25 juni | In Huis Dient Hoffelijkheid te Heersen 
 

"De liefde zij ongeveinsd. ... Hebt elkander hartelijke lief met broederliefde, met eer de één 
den  ander voorgaande." Romeinen 12: 9,10 

 
 Het beginsel dat besloten ligt in het bevel: "Hebt elkander hartelijke lief met 

broederliefde", ligt helemaal aan de basis van huiselijk geluk. In elk gezin dient Christelijke 
hoffelijkheid te heersen. ... Een echtgenote en moeder kan het hart van haar man en kinderen 

door de sterke banden van de liefde aan het hare binden, als zij in de omgang met hen niet 
aflatende liefde toont door vriendelijke woorden en hoffelijke manieren.  

 
 In hetzelfde gezin komen vaak grote verschillen in instelling en karakter voor; want 
het past in Gods orde dat mensen met verschillend temperament met elkaar leren omgaan. 
Wanneer dit het geval is, dan dient ieder gezinslid de gevoelens van de anderen heilig te 

ontzien en de rechten van de anderen te respecteren. Hierdoor wordt het met elkaar rekening 
houden ontwikkeld, vooroordelen worden verzacht en ruwe kanten van het karakter 
afgeslepen. De harmonie kan bewaard worden en het mengen van de verschillen in 

temperament kan voor iedereen een zegen zijn. ... 
 

 [De ware vrouw en moeder] vervult waardig en opgewekt haar taak, en beschouwt 
het niet als vernederend om met haar eigen handen al het noodzakelijke voor een goed 

geordend huishouden te doen.  
 

 Om een goede echtgenote te zijn, is het niet noodzakelijk, dat de natuur van een 
vrouw volledig opgaat in die van haar man. Iedere persoon heeft een leven, dat 

onderscheiden is van dat van alle anderen, en heeft een ervaring die noodzakelijk van die van 
anderen verschilt. Het is niet de bedoeling van onze Schepper dat onze persoonlijkheid in die 
van een ander oplost. Hij wil dat wij ons eigen karakter hebben, dat verzacht en geheiligd is 
door Zijn liefdevolle genade. Hij wil de woorden rechtstreeks uit ons eigen hart horen. Hij 

wil dat verlangens waar wij vol van zijn, en waarover wij oprecht roepen tot Hem, 
gekenmerkt worden door onze eigen persoonlijkheid. Niet iedereen heeft dezelfde oefening 
van geest, en God vraagt niet om tweedehands ervaring. Onze barmhartige Verlosser strekt 

Zijn helpende hand uit tot daar waar wij zijn. 
 

 Als een vrouw voor kracht en troost op God ziet, en in Zijn vrees haar dagelijks werk 
tracht te doen, dan wint zij het respect en vertrouwen van haar man, en dan ziet zij haar 
kinderen tot rijpheid komen als eerbare mannen en vrouwen, die de zedelijke veerkracht 

bezitten om het goede te doen.  
 

 Wanneer moeder het vertrouwen van haar kinderen heeft gewonnen, en hen heeft 
geleerd haar lief te hebben en te gehoorzamen, dan heeft zij hen de eerste lessen gegeven 

voor hun leven als Christen. Zij moeten hun Heiland liefhebben, vertrouwen en 
gehoorzamen, net zoals zij hun ouders liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. De liefde die 

ouders aan hun kinderen tonen in trouwe zorg en goede opvoeding is slechts een flauwe 
afspiegeling van de liefde van Jezus voor Zijn trouwe volk. - Signs of the Times, 9 

september 1886. 
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26 juni | Opgewektheid in Huis Bevordert Geluk 
 

"Lieflijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente." 
Spreuken 16: 24 

 
 Moeder dient een opgewekte, tevreden en gelukkige instelling te ontwikkelen. Elke 

inspanning in deze richting betaalt zich overvloedig terug, zowel in lichamelijk welzijn als in 
het zedelijk karakter van haar kinderen. Een opgewekte geest bevordert het geluk van haar 

gezin en verbetert in hoge mate haar eigen gezondheid.  
 

 Laat de echtgenoot zijn vrouw helpen door zijn meeleven en zijn trouwe liefde. Als 
hij haar fris en blijmoedig wil houden, zodat zij het zonnetje in huis is, laat hem haar helpen 

haar last te dragen. Zijn vriendelijkheid en liefdevolle hoffelijkheid zullen voor haar een 
kostbare bemoediging zijn, en het geluk dat hij geeft zullen zijn eigen hart vreugde en vrede 

brengen. ... 
 

 Groot is de eer en de verantwoordelijkheid die op vaders en moeders rust, omdat zij 
voor hun kinderen in Gods plaats moeten staan. Hun karakter, hun dagelijks leven, hun 

manier van opvoeden zal voor de kleintjes de uitleg van Zijn woorden betekenen. Door hun 
invloed zal het kind vertrouwen in de beloften van de Heere winnen of verliezen. Gelukkig 
zijn de ouders van wie het leven een werkelijke weerspiegeling van het Goddelijke is, zodat 

de beloften en geboden van God in het kind dankbaarheid en eerbied wekken.  
 

 Gelukkig zijn de ouders van wie de tederheid, rechtvaardigheid en lankmoedigheid 
aan het kind de tederheid, rechtvaardigheid en lankmoedigheid van God uitleggen. Gelukkig 

zijn de ouders, die door het kind te leren hen lief te hebben, te vertrouwen en te 
gehoorzamen, het leren om zijn Vader in de hemel lief te hebben, te vertrouwen en te 

gehoorzamen. Ouders die hun kind zo'n geschenk geven, hebben hem een schat geschonken 
die kostbaarder is dan alle rijkdom van de wereld - een schat die even duurzaam is als de 

eeuwigheid. 
 

 Elke moeder heeft in de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd een heilige 
opdracht van God. Hij zegt: "Neem deze zoon, deze dochter, voedt het voor Mij op. Geef het 

een karakter, “uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis” (Psalm 144: 12), zodat het 
voor altijd mag schitteren in de voorhoven van de Heere."   

 
 Er is een God in de hoge, en het licht en de heerlijkheid van Zijn troon rusten op de 
trouwe moeder, die tracht haar kinderen te leren weerstand te bieden aan de invloed van het 

kwaad. Geen andere taak kan de hare in belangrijkheid evenaren.  
 

 Een moeder die dit onderkent, zal haar mogelijkheden van onschatbare waarde 
achten. Zij zal er oprecht naar streven, om in haar eigen karakter, en door haar manier van 
opvoeden, haar kinderen het hoogste ideaal voor te houden. ... Ze zal ijverig Zijn Woord 

bestuderen. Zij zal haar oog gericht houden op Christus, zodat haar eigen dagelijks leven, in 
de nederige kringloop van zorg en plicht, werkelijk een weerspiegeling kan zijn van het ene 

ware Leven. - De Weg tot Gezondheid, blz. 312 – 315. 
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27 juni | Grote Waarheden Overgeleverd Van Vader Op Zoon 
 

"Hij [de koning] zette hem [Jozef] tot een heer over zijn huis, en tot een heerser over al zijn 
goed, Om zijn vorsten te binden naar zijn lust, en zijn oudsten te onderwijzen." Psalm 105: 

21-22 
 

 Aan Jozef was in zijn jeugd geleerd, God lief te hebben en Hem te vrezen. Vaak was 
aan hem in de tent van zijn vader, onder de Syrische sterren, het verhaal verteld van het 
nachtelijk visioen in Bethel, van de ladder die van de hemel tot de aarde reikte, van de 

neerdalende en opstijgende engelen, en van Hem Die van de troon in de hoge Zich aan Jacob 
openbaarde. Hem was het verhaal verteld van de worsteling aan de Jabbok, toen Jacob, door 

afstand te doen van door hem gekoesterde zonden, als overwinnaar uit de strijd kwam, en 
van God een vorstelijke titel ontving. 

 Een herdersjongen die de kudden van zijn vader weidde. Het reine en eenvoudige 
leven van Jozef hadden het tot ontwikkeling komen van zowel lichamelijke kracht als 

geestkracht bevorderd. Door gemeenschap met God via de natuur en het bestuderen van de 
grote Waarheden, die als een kostbare erfenis van vader op zoon waren overgeleverd, had hij 

een sterke geest en vaste beginselen verworven.  
 Tijdens de crisis in zijn leven, toen hij die verschrikkelijke reis maakte van het thuis 

van zijn jeugd in Kanaän naar de gevangenschap die hem in Egypte wachtte, toen hij voor de 
laatste keer naar de heuvels keek die de tenten van zijn familie herbergden, toen herinnerde 
Jozef zich de God van zijn vader. Hij dacht opnieuw aan de lessen uit zijn kindertijd, en zijn 
ziel sidderde toen hij het besluit nam om trouw te blijven - en steeds zó te handelen als het 

een onderdaan van de Koning van de hemel betaamt. 
 Tijdens het bittere leven van vreemdeling en slaaf, te midden van de aanblik en het 

geluid van zonde en verlokking van de heidense godsdienst, een godsdienst die omringd was 
met alle aanlokkelijkheid van rijkdom, cultuur en de pracht en praal van vorstelijke 

personen, bleef Jozef standvastig. Hij had de les geleerd, om te gehoorzamen aan zijn plicht. 
Trouw in alle omstandigheden, van de laagste positie tot de hoogste, oefende hij al zijn 

vermogens voor de allerhoogste dienst.  
 Toen hij naar het hof van Farao werd geroepen, was Egypte de belangrijkste van alle 
naties. In beschaving, kunst en geleerdheid had zij haar gelijke niet. Tijdens een periode van 
de grootste moeilijkheden en gevaren, regelde Jozef de aangelegenheden van het koninkrijk. 
En hij deed dit op zo'n manier, dat hij het vertrouwen van de koning en het volk won. Farao 
stelde hem "tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn goed, om zijn vorsten te binden 

naar zijn lust, en zijn oudsten te onderwijzen." (Psalm 105: 21-22)  
 Trouw aan God, geloof in de Ongeziene, was het anker voor Jozef. Hierin lag zijn 
verborgen kracht. "… de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van 

den Machtige Jacobs" (Genesis 49: 24) ...  
 Jozef en Daniël bewezen hun trouw aan de beginselen van hun vroegere opvoeding, 

trouw aan Hem, Wiens vertegenwoordigers zij waren. - Karaktervorming, blz. 51 – 55. 
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28 juni | Het Voorbeeld van Abraham als Vader 
 

"Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de 
weg des HEEREN  houden om te doen gerechtigheid en gericht; opdat de HEERE over 

Abraham brenge hetgeen Hij over hem gesproken heeft." Genesis 18: 19 
 

 Van Abraham staat geschreven: "hij is een vriend Gods genaamd geweest" (Jacobus 
2: 23), "een vader van allen, die geloven" (Romeinen 4: 11). Het getuigenis van God over 
deze aartsvader is: "dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden 
Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten" (Genesis 26: 5) ... Het was een 
grote eer waartoe Abraham geroepen werd, de vader te zijn van het volk, dat eeuwenlang de 
wachters en bewaarders van Gods Waarheid voor de wereld zou zijn - van het volk waardoor 

alle volken op aarde gezegend zouden worden door de komst van de beloofde Messias. 
 

 Maar Hij Die deze aartsvader riep, oordeelde hem waardig. God is aan het woord. Hij 
Die onze gedachten van verre kent, en mensen op hun juiste waarde schat, zegt: "Ik ken 
hem." Van Abrahams kant zou er geen verraad aan de Waarheid zijn vanuit zelfzuchtige 

motieven. Hij zou zich aan de wet houden en juist en rechtvaardig handelen. En hij zou niet 
alleen zelf de Heere vrezen, maar zou de dienst aan God in zijn huis ingang doen vinden. Hij 

zou zijn gezin onderwijzen in gerechtigheid. De wet van God zou de regel voor zijn 
huishouding zijn.  

 
 Abrahams huishouding omvatte meer dan duizend zielen. Zij die door zijn onderwijs 
ertoe werden gebracht de enige God te aanbidden vonden een thuis in zijn kampement. En 
hier ontvingen zij, net als op school, dusdanig onderricht, dat zij voorbereid werden om het 
ware geloof uit te dragen. Er rustte zo een grote verantwoordelijkheid op hem. Hij leidde 

familiehoofden op, en zijn manier van besturen zou worden doorgevoerd in de huishoudens 
waaraan zij leiding zouden gaan geven.  

 
 Abraham trachtte, met alle mogelijke middelen, de bewoners van zijn kamp te 

beschermen tegen vermenging met de heidenen en tegen het getuige zijn van de praktijken 
van hun afgoderij. Want hij wist dat verzwageren met het kwaad zou leiden tot het 

onmerkbaar bederf van beginselen. Er werd de grootste zorg besteed aan het buitensluiten 
van elke vorm van valse religie, en aan het in het hoofd prenten van de majesteit en 

heerlijkheid van de levende God als het ware voorwerp van aanbidding. ...  
 

 De genegenheid van Abraham voor zijn kinderen en zijn huishouden bracht hem 
ertoe hun godsdienstig geloof te beschermen, hen de verordeningen van God te leren kennen 
als de kostbaarste nalatenschap die hij hun kon geven, en via hen aan de wereld. Aan allen 
werd geleerd dat zij onder het gezag van de God van de hemel stonden. Van de kant van de 
ouders mocht er geen onderdrukking zijn, en geen ongehoorzaamheid van de kant van de 
kinderen. Gods wet wees ieder zijn plicht, en alleen in gehoorzaamheid daaraan kon ieder 

geluk of voorspoed verkrijgen. - Patriarchen en Profeten, blz. 113 – 114 
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29 juni | Abraham Gehoorzaamde Gods Stem 
 

"Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden Mijn bevel, 
Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten"  Genesis 26: 5 

 
 [Abrahams] eigen voorbeeld, de stille invloed die van zijn dagelijks leven uitging, 

was een constante les. Zijn rotsvaste integriteit, de welwillendheid en onzelfzuchtige 
hoffelijkheid, waarmee hij de bewondering van koningen had gewonnen, bracht hij thuis in 
praktijk. Er hing een geur rond zijn leven, een adel en een liefelijkheid van karakter, die aan 

allen liet zien dat hij met de Hemel verbonden was. Hij veronachtzaamde de ziel van zijn 
nederigste dienstknecht niet. In zijn huis gold niet de ene wet voor de meester en een andere 

voor de knecht; geen koninklijke weg voor de rijke en een andere voor de arme. Iedereen 
werd met rechtvaardigheid en mededogen behandeld, als mede-erfgenamen van de 

genadegave van het leven. 
 

 "… en zijn huis na hem zou bevelen... " (Genesis 18: 19). Er zou geen zondige 
nalatigheid zijn in het beteugelen van de verkeerde neigingen van zijn kinderen; geen zwak, 
onverstandig of toegeeflijk voortrekken; niet het afwijken van plichtsbesef aan de eisen van 
verkeerde genegenheid. Abraham zou niet alleen het juiste onderricht geven, maar hij zou 

het gezag van juiste en rechtvaardige wetsvoorschriften handhaven.  
 

 Hoe weinigen in onze tijd volgen zijn voorbeeld! Veel ouders kennen een blinde en 
egoïstische sentimentaliteit, verkeerd opgevatte liefde, die blijkt uit het overlaten van 

kinderen aan de controle van hun eigen wil, met alle nog niet gevormd oordeelsvermogen en 
ongetemde hartstochten van dien. Dat is pas ware wreedheid ten opzichte van de jeugd, en 
een groot kwaad voor de wereld. Toegeeflijkheid van ouders leidt tot wanorde binnen het 
gezin, maar ook in de maatschappij. Het bevestigt bij jonge mensen het verlangen om hun 
neigingen te volgen, in plaats van zich te onderwerpen aan de Goddelijke eisen. Zo groeien 

ze op met een hart vol weerzin om de wil van God te doen. En zij dragen hun 
ongodsdienstige, ondermijnende geest over op hun kinderen en kleinkinderen. Ouders 

moeten net als Abraham hun huishouden naar hun hand zetten. Onderwijs gehoorzaamheid 
aan het ouderlijk gezag, en dwing deze af, als eerste stap in gehoorzaamheid aan het gezag 

van God. ... 
 

 Zij die de eisen van Gods heilige wet trachten te verzachten, ondermijnen direct het 
fundament van het bestuur van het gezin en van de natie. Godsdienstige ouders, die weigeren 
in Zijn inzettingen te wandelen, bevelen hun gezin niet om de weg van de Heere te gaan. Zij 
maken de wet van God niet tot leefregel. De kinderen voelen, wanneer zij hun eigen gezin 

stichten, zich niet verplicht hun kinderen te leren wat zij zelf nooit hebben geleerd. En 
daarom zijn er zoveel gezinnen zonder God.  

 
 Pas wanneer ouders zelf met een volkomen hart wandelen volgens de wet van de 

Heere, zijn ze in staat hun kinderen te bevelen hen na te volgen. Op dit punt is een 
hervorming nodig - een hervorming die breed, en diep ingrijpend zal zijn. - Patriarchen en 

Profeten, blz. 114, 115 
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30 juni | Hanna en het Vroege Leven van Samuel 
 

"En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam beide bij den HEERE en ook 
bij de mensen." 1 Samuel 2: 26 

 
 De inlossing van de gelofte van Hanna, om haar kind aan de Heere te wijden, kon pas 
plaatsvinden, toen hij naar de tabernakel werd gebracht. Vanaf het eerste ontwaken van zijn 
verstand oefende zij zijn kleine kindergeest om God lief te hebben en te eerbiedigen, en om 

zichzelf als eigendom van de Heere te beschouwen. Via elk bekend voorwerp uit zijn 
omgeving trachtte zij zijn gedachten bij de Schepper te bepalen. 

 Toen zij van haar kind gescheiden was, hield de zorg van de trouwe moeder niet op. 
Hij was het voorwerp van haar gebeden. Elk jaar maakte ze voor hem een klein kleed, en 

wanneer ze met haar man kwam voor het jaarlijks offer, gaf ze het aan het kind als teken van 
haar liefde. Elke steek aan dat kleed was een zucht van het gebed dat hij rein, edel en 

waarachtig zou zijn. Ze vroeg niet of hij belangrijk zou worden, maar pleitte ernstig of hij 
goed zou mogen zijn. 

 Haar geloof en toewijding werden beloond. Zij zag haar zoon, met alle eenvoud van 
een kind, wandelen in de liefde tot en de vreze van God. Ze zag hem opgroeien tot een 

volwassen man, in de gunst bij God en mensen, nederig, eerbiedig, plichtsgetrouw en ernst 
makend met de dienst aan zijn Goddelijke Meester. ...  

 Zou maar iedere moeder zich realiseren, hoe belangrijk haar taak en haar 
verantwoordelijkheid zijn, en hoe groot de beloning is als men trouw is. De invloed die een 

moeder dagelijks heeft op haar kinderen bereidt hen voor op het eeuwige leven of op de 
eeuwige dood. Zij heeft in haar huis een veel beslissender invloed dan een predikant op de 

kansel, of zelfs een koning op zijn troon. De dag van God zal openbaren, hoeveel de wereld 
te danken heeft aan godvruchtige moeders van mensen, die de Waarheid en hervormingen 
onwankelbaar verdedigden - mensen die moedig dingen waagden en ondernamen, en die 

onwankelbaar staande bleven te midden van beproevingen en verleidingen; mensen die de 
heilige en verheven belangen van de Waarheid en de heerlijkheid van God verkozen boven 

de wereldse eer van het leven. 
 Wanneer de Oordeelszitting zal plaatsvinden, en de boeken geopend zullen worden; 
wanneer het "wel gedaan" van de grote Rechter zal worden uitgesproken, en de kroon van 

onsterfelijke heerlijkheid op het voorhoofd van de overwinnaars zal worden gezet, dan zullen 
velen hun kroon voor het oog van het verzamelde heelal opheffen, en wijzend op hun moeder 
zeggen: "Zij heeft me door de genade van God gemaakt tot alles wat ik ben. Haar onderwijs 

en haar gebeden zijn tot zegen voor mijn eeuwig heil geweest."  
 Samuel werd een groot man in de volle betekenis van het woord, zoals God het 

karakter beoordeelt... Jonge mensen moeten worden geoefend in het stand houden voor wat 
juist is, te midden van onrecht dat heerst; om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de 

opmars van de ondeugd te stuiten, en om deugd, reinheid en ware mannelijkheid te 
bevorderen. Indrukken op geest en karakter, die op jonge leeftijd worden opgedaan, zijn 

sterk en blijvend. - Signs of the Times, 3 november 1881. 
 


