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PROJECTEN ZENDING 3E KWARTAAL 2016:
CENTRAAL-OOST AFRIKAANSE DIVISIE
1. Slaapzalen en cafetaria voor ECD Medical School, Kigali, Rwanda
2. Kinderproject: lammerkooi in Juba, S. Sudan
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BLIJVEN GROEIEN
Ik vroeg me heel lang af wat Jezus bedoelde
toen hij zei in Lucas 18:17: ‘Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan’. Hoe zou ik dan moeten zijn, als
volwassene, om weer de mentaliteit van
een kind te hebben. Wanneer ik mensen
ernaar vroeg, zeiden ze ‘je moet het vertrouwen hebben van een kind’. Anderen zeiden
‘blind vertrouwen’. Weer anderen zeiden
dat je gehoorzaam moet zijn als een kind.
Sommigen vonden zelfs dat kinderen van
nature nederig zijn.
U snapt het natuurlijk al. Sommige kinderen
zijn vol vertrouwen maar lang niet allemaal.
Sommige kinderen zijn gehoorzaam, maar
lang niet allemaal. Sommige kinderen zijn
nederig, maar niet allemaal. Hoe meer ik
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erover nadacht, hoe des te minder bevredigend ik deze antwoorden vond. Het moest
iets anders zijn, maar wat? Welke eigenschap
is universeel en onweerlegbaar altijd van
toepassing op kinderen?
Toen drong het tot me door. Kinderlijk eenvoudig en toch heel diep. Haast schokkerend
simpel, maar met een diepe, confronterende
betekenis. Groei. Het is groei. Alle kinderen
groeien, of men het nu wil of niet. Groei van
de hersenen, groei van het lichaam, groei
in kennis en vaardigheden, groei in begrip
van emotie. Het is zo simpel. Het kenmerk
dat alle gezonde kinderen bindt, is dat zij
groeien. Onstopbaar, niet tegen te houden,
zichtbaar of onzichtbaar, gewenst of ongewenst. Kinderen groeien.

INLEIDING | DIALOOG

Maar wat betekent Jezus’ vergelijking van
gelovigen met kinderen? Wat betekent het
als Jezus zegt: ‘Als je niet het koninkrijk
aanneemt zoals kinderen dat doen, kun
je er niet binnengaan.’ Moeten gelovigen
mensen worden die weer gaan groeien?
Moeten wij in ons leven zoeken naar groei?
Mensen boven de 25 groeien niet meer, die
zijn juist bezig dingen voor zichzelf zeker te
stellen. Een zoeken naar veiligheid met allerlei
verzekeringen om te voorkomen dat je wat
je bereikt hebt niet weer kwijt raakt. Hoe kun
je dan als volwassene in hemelsnaam weer
gaan groeien?
Wat bedoelt Jezus dan met het groeien
van zijn kinderen? Ik denk dat de houding
van gelovigen een lerende houding zou
moeten zijn. Een nederige houding, want
wat je vandaag weet is niet alles wat er is.
Wat je vandaag begrijpt is maar een klein
deeltje van alles. Als mens moet je dus niet
denken dat je de waarheid in pacht hebt.
Niet voor niets zegt Jezus dat de waarheid
niet een setje door mensen bedachte regels
is, maar dat hijzelf de waarheid is.1
Wat betekent het nog meer? Als kind begreep ik veel dingen, op mijn niveau. Later
bleek dat het anders in elkaar stak. Als ge-

lovige moet je accepteren dat wat je nu
begrijpt misschien wel eens heel anders kan
zijn dan hoe het echt is. Sommige mensen
zullen daar boos van worden. ‘Ik ken de
waarheid’, zeggen zij. Misschien helpt het
om eens anderen te vragen hoe hun denken
veranderde tijdens hun leven. Bijvoorbeeld
over hun beeld van God. Paulus zegt het zo
in 1 Korintiërs 13:12: ‘Nu kijken we nog in
een wazige spiegel, maar straks staan we
oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben.’
In 1 Korintiërs 2:9 zegt Paulus: ‘Wat het oog
niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem
liefheeft.’ Het koninkrijk is anders dan we
denken. Met alle verklaringsmodellen die we
nu hebben kunnen we het niet beschrijven.
Adventisten hebben een traditie van bijbelstudie. U wordt ook dit kwartaal uitgenodigd
om Gods woord te bestuderen. Wees bereid
om te groeien. Wees bereid om te veranderen. Wees bereid om het koninkrijk binnen
te gaan.

¹ Johannes 14:6
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HET HELE
EVANGELIE
Gaspar en May-Ellen Colón
Een predikant hield zijn Bijbel omhoog voor
zijn gemeente. Hij was aan flarden en vol
gaten. Tijdens zijn studie had hij samen met
zijn klasgenoten de Bijbel doorgelezen en
hadden ze alle gedeelten onderstreept die
spraken over gerechtigheid, armoede, rijkdom
en verdrukking. Daarna hadden ze alle verzen
uitgeknipt die over deze thema’s handelden.
Toen ze klaar waren, was zijn Bijbel een puinhoop. Deze thema’s staan zo centraal in de
geschriften, dat er veel gemist wordt in de
Bijbel wanneer ze worden weggelaten. Het
verhaal over de gehavende Bijbel spreekt
luid en duidelijk over de zaken waar God
veel om geeft.
Wat zou dit verhaal ons, als zevendedagsadventisten, moeten zeggen? Het zou ons
veel moeten zeggen. Uit onderzoek blijkt

dat ongeveer 30% van alle zevendedagsadventisten betrokken is bij het voorzien in
de behoeften van de mensen in de bredere
samenleving. Hoe zit het met de overige
70%? Jezus roept zijn kerk in de eindtijd op
om het volledige ’eeuwige evangelie’1 te
verkondigen en om ernaar te leven.
Wat is het hele evanglie? De missie en het
zendingswerk van Jezus, zoals beschreven in
Lucas 4:16-21 laten zien dat het hele evangelie meer is dan het prediken over de waarheid
van redding door geloof, hoe fundamenteel
dat ook is voor alles wat we doen. Jezus laat
ons zien dat het prediken van het evangelie
ook gepaard gaat met reële uitdrukkingen
van liefde en erbarmen voor de arme, de
hongerige, de zieke, de ontroostbare, de
onderdrukte, de verschoppeling en de gevangene. Het draait om bijbelse rechtvaardigheid
en het ongedaan maken van wat de duivel
heeft veroorzaakt, op zijn minst zoveel als
we op dit moment kunnen. Intussen kijken
we uit naar Jezus’ uiteindelijke overwinning
over het kwaad aan het eind der tijden.
Dit kwartaal zullen we deze ’volledige wereldbeeld’ visie van het eeuwige evangelie
onderzoeken en zullen we de rol van de kerk
bestuderen met betrekking tot de invloed
van dit evangelie op de gemeenschap waar
die zich bevindt. We bepalen ’kerk’ als een
gemeenschap van mensen die, als eenheid,
niet voor zichzelf leven, maar die geroepen zijn om het eeuwige evangelie, zoals
Jezus dat deed tijdens zijn bediening, uit
te leven en te verkondigen. Dit betekent
niet alleen het verkondigen van het evangelie, maar het uitleven ervan door het
lenigen van de noden van de mensen die
tot onze lokale gemeenschappen horen.
1
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Openbaring 14:6
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Hoe zorgt uw lokale kerk, organisatorisch
gezien, voor de hulpbehoevenden? Alle departementen binnen de kerk (bijvoorbeeld
gezondheid, familie, jeugd, sabbatschool,
diaconie, etcetera) zijn er om in onderlinge
samenwerking zowel de kerkleden als de
bredere samenleving te dienen. Adventist
Community Services (ACS) units of centra
werken vanuit de kerk om’ het evangelie
in werking’ te laten zien en de weg voor
te bereiden zodat mensen het woord van
God willen horen. In sommige delen van de
wereld staat ACS ook wel bekend als Dorcas,
als Adventist Men, of wordt er nog een andere naam gebruikt. Een andere belangrijke
organisatie is ADRA (Adventist Development
and Relief Agency), de humanitaire organisatie
van de Zevende-dags Adventisten die in Nederland een NRO (niet regeringsorganisatie)
en in België een NGO (niet gouvernementele
organisatie) status heeft. Ook al werkt deze
organisatie niet vanuit de lokale kerken, het
is een belangrijke organisatie om de hulpbehoevenden te bereiken.

thomas koch/Shutterstock.com

Hoe uit u persoonlijk uw waardering voor
wat God voor u heeft gedaan door Christus? Een kerklid zei hier het volgende over:
Op straat zag ik een klein meisje,
In haar dunne jurkje trilde ze van de kou,
met weinig hoop op een goede maaltijd.
Ik werd boos en zei tegen God:
’Waarom hebt u dit toegestaan?
Waarom doet u er niet iets aan?’
Een tijd lang zei God niets.
Diezelfde avond antwoordde hij opeens:
’Ik heb er echt wel iets aan gedaan.
Ik heb jou gemaakt.’2
Ten tijde van het schrijven van deze bijbelstudie voor volwassenen, was Gaspar Colón
hoofd van het departement van Religie
aan de Washington Adventist University in
Takoma Park, Maryland, Verenigde Staten.
May-Ellen Colón is assistent van de directeur
van de Generale Conferentie Sabbatschool
en Personal Ministries Department en directeur van Adventist Community Services
International. Ze hebben 9 jaar als zendelingen in Afrika en in de vroegere Sovjet
Unie gewerkt. Ze hebben twee volwassen
kinderen en twee kleinkinderen.

Foto via: www.ttm.nl
ADRA Nederland startte de actie Kinderen helpen
kinderen. Kinderen in Nederland pakken een kerstdoos in voor een leeftijdsgenootje in Oost Europa.

2

Uit Dwight Nelson, Pursuing the Passion of
Jesus (Nampa, Idaho: Pacific Press® Publishing Association, 2005), p. 78.
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01
LEZEN:
Genesis 1:26, 27, Deuteronomium 6:5, Genesis 3:18-19, Jakobus 4:4, Galaten 4:19,
Marcus 2:1-12, Johannes 10:10.
KERNTEKST:
’God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij
hem,mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’

ALLES WORDT WEER
NIEUW
Je hoeft maar om je heen te kijken, naar de wereld, naar je wijk, naar jezelf, om het te
zien. En wat is ’het’ dan wel? Dat er iets verschrikkelijk mis is. Dit wordt aangeduid als
de zondeval, als zonde, als opstand, als het grote conflict.
Toch is er goed nieuws, namelijk dat het niet blijvend is. Het zal niet voor eeuwig voortduren. Jezus kwam naar deze wereld, stierf voor de zonden van de wereld, en beloofde
om weer terug te komen. En wanneer hij komt, zal er niets van deze wereld blijven
bestaan. In plaats daarvan zal er een nieuw koninkrijk beginnen, Gods eeuwig koninkrijk. ’… ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen
dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die
koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan’.1
Wat een herstel!
Maar we wachten niet tot de wederkomst om met het herstel te beginnen. Zij die in
Christus zijn, zijn nu al een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17) en we zijn voorbestemd
om nu al gelijkvormig te worden aan Jezus (Romeinen 8:29). Ook roept hij
ons op en stelt hij ons, zijn kerk, in staat om ook te kunnen werken aan
het herstel van anderen.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
2 JULI
1

Daniël 2:44
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HET EVENBEELD
VAN GOD
01

Lees Genesis 1:26, 27. Hoe legt de Bijbel uit wat het betekent om geschapen te zijn naar
Gods beeld? Zie ook Genesis 1:31, Deuteronomium 6:5 en 1 Tessalonicenzen 5:23.

In de Bijbel staat dat de mensheid oorspronkelijk was geschapen naar het ’evenbeeld’van
God. 2 Een beeld kan tweedimensionaal zijn, zoals een spiegelreflectie of een foto, of
driedimensionaal, zoals een standbeeld of een hologram. Een beeld kan ook virtueel zijn,
zoals een inbeelding, een idee dat we in ons hoofd hebben. Wat bedoelt de Bijbel precies?
Met het scheppen van onze eerste ouders, stelde God een nieuwe norm in voor het leven
op aarde: man en vrouw. Van alle schepselen die toen werden geschapen, waren alleen zij
geschapen naar Gods beeld. Ze waren geen geëvolueerde apen. Als mensen, zijn zij en wij
radicaal anders dan alle andere levensvormen op aarde, en elke religie die dit verschil niet
benadrukt, degradeert de mensheid. ’Toen Adam uit de hand van de Schepper kwam, droeg
hij in zijn lichamelijke, verstandelijke en geestelijke natuur een gelijkenis met zijn Maker’3
Het Hebreeuwse woord voor ’beeld’ is tselem; het woord voor gelijkenis is demuth. Deze
woorden kunnen geassocieerd worden met het fysieke of lichamelijke (tselem) en het
innerlijke (demuth), wat de spirituele en mentale aspecten van de menselijkheid inhoudt.
Ellen G. White bevestigt dit wanneer ze zegt dat de mens gemaakt was naar Gods beeld,
’beide in gestalte en karakter’ (Patriarchen en Profeten, hoofdstuk ’De Schepping’, blz. 31).
Waarom is het belangrijk dat we dit onderscheid tussen mens en dier altijd in gedachten
houden?

2
3

Genesis 1:27
E.G. White, Karaktervorming, Hoofdstuk 1:
’Bron en doel van ware opvoeding’, blz. 15
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Genesis 1:26,27; 1:31
Deuteronomium 6:5
Wat betekent het om naar Gods
beeld geschapen te zijn?
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DE ZONDEVAL
EN ZIJN GEVOLGEN

De Bijbel spreekt niet over hoeveel tijd er tussen de afgeronde scheppingsweek en de
zondeval zit. Het zouden dagen kunnen zijn, of weken, of jaren. We weten het simpelweg
niet. Wat we wel weten, is dat er een zondeval heeft plaatsgevonden, en dat de gevolgen
ervan onmiddellijk en zichtbaar waren.
Het eerste gevolg dat genoemd wordt met betrekking tot het eten van de boom van
kennis van goed en kwaad, is dat Adam en Eva zich plotseling realiseerden dat ze naakt
waren (Genesis 3:7). Ze wilden zich verbergen voor Gods aangezicht. Hun kleren van
licht waren nu verdwenen.4 Hun intimiteit met God werd verstoord door hun net ontdekte intimiteit met het egocentrisme van het kwaad. God wilde toen het eerste mensenpaar onderwijzen over de gevolgen die hun zonde voor hen met zich mee bracht.
Lees de volgende verzen en benoem de directe gevolgen van Adams en Eva’s zonde
zoals getoond in elk tekstgedeelte. Op welke manier worden deze gevolgen vandaag
de dag geopenbaard?
Genesis 3:8–10
Genesis 3:12
Genesis 3:13
Genesis 3:16
Genesis 3:17–19

Zonder twijfel was de zondeval werkelijk, was de zondeval hard en had de zondeval verschrikkelijke gevolgen voor de mensheid. Het lange verdrietige verhaal van de menselijke
geschiedenis, tot aan de huidige gebeurtenissen, toont de tragische gevolgen van de
zonde. Wij mogen heel dankbaar zijn voor de belofte dat op een dag de tragedie van de
zonde voorgoed voorbij zal zijn, en nooit herhaald zal worden.
Op welke manier leven wij elke dag met de gevolgen van onze eigen zonden?

4

zie Ellen G. White, Patriarchen en Profeten,
hoofdstuk 3: ’De verleiding en de val’, blz. 31

Genesis 3: 8-19
Wat zijn de gevolgen van de
zondeval?
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VIJANDSCHAP
EN VERZOENING
01

Lees Genesis 3:14, 15. Wat bedoelt God wanneer hij tegen Satan zegt: ’Vijandschap
sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare’? Welke hoop kunnen
we hierin voor onszelf vinden?

Het Hebreeuwse woord voor vijandschap deelt de stam met de Hebreeuwse woorden
voor ’haat’ en ’vijand’. Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad werd het
mensenpaar, en door hen de hele mensheid, vijand van God.5 Gods belofte hier houdt in dat
hij zijn plan in beweging zal zetten om de mensheid naar zich terug te trekken en daardoor
hun vijandschap te verschuiven naar Satan. Dus, door de vijandschap te verschuiven van
zichzelf naar Satan, zou God een weg bouwen waarlangs hij de mensheid kan redden,
zonder de principes van zijn goddelijke regering te overtreden. Dit is wat bekend staat als
’verzoening’, wat God heeft gedaan en nog steeds doet om uiteindelijk te herstellen wat
er tijdens de zondeval verloren is gegaan.
Wat zeggen de volgende teksten over verzoening?
Leviticus 1:3, 4
1 Korintiërs 5:7
1 Johannes 1:9

Theologen gebruiken soms het word boetedoening wanneer ze uitleggen hoe deze
verzoening werkt. De Latijnse stam van dit woord, expiare, betekent ’boeten voor’, en het
idee is dat er een verkeerde daad hersteld wordt. Iemand heeft iets slechts gedaan, een
wet overtreden en de rechtvaardigheid eist dat er boete gedaan wordt voor deze fout.
Er wordt ook wel eens gezegd dat de schuldige een ’schuld aan de samenleving’ heeft
vanwege wat hij of zij heeft gedaan.
Wij hebben gezondigd, maar door het verlossingsplan, de verzoening en de offerdood van
Christus, zijn we bevrijd van de wettelijke gevolgen van onze zonden. In plaats daarvan heeft
Christus zelf voor ons de straf betaald. De straf die legaal gezien voor ons had moeten zijn,
was aan Jezus gegeven. Op die manier is aan de eisen van de gerechtigheid voldaan - door
middel van Jezus, niet door middel van ons. Ook al zijn we zondaars en hebben we slechte
dingen gedaan, we worden door God beschouwd als vergeven en rechtvaardige mensen.
Dit is de beslissende en fundamentele stap in het herstel van alles (Handelingen 3:21).

5

zie verder Romeinen 5:10, Kolossenzen 1:21 en
Jakobus 4:4

16

3E KWARTAAL 2016 / DIALOOG

Leviticus 1:3,4, 1 Korintiërs 5:7,
1 Johannes 1:9 Wat zeggen deze
teksten over verzoening?

BIJBELLES | WOENSDAG 29 JUNI

HERSTEL IN JEZUS
We waren oorspronkelijk geschapen als perfecte en complete wezens in een perfecte en
complete wereld. Het verlossingsplan was opgesteld om deze wereld weer terug te brengen
naar de oorspronkelijke perfecte wereld die het was. Christus kwam om te herwinnen wat
er bij de zondeval verloren was gegaan.
’In den beginne schiep God de mens naar zijn beeld. Hij gaf hem edele eigenschappen. Zijn
verstand was in verhouding ontwikkeld, en tussen al de krachten van zijn bestaan bestond
harmonie. Maar ten gevolge van de (zonde-)val zijn die eigenschappen ontaard. De zonde
heeft het beeld van God in de mens geschonden. Om dit beeld weer te herstellen werd het
verlossingsplan uitgedacht, zodat de weg weer geopend zou zijn voor de mens om Gods
beelddrager te zijn. Het grote levensdoel is de mens terug te leiden naar de volmaaktheid
waarin hij was geschapen.’6
Ook al zal dit herstel pas voltooid worden wanneer de nieuwe hemel en aarde geschapen
worden, het proces is nu al in ons begonnen!
Lees Galaten 4:19. Ongeacht zijn directe bezorgdheden, welk belangrijk geestelijk
argument brengt Paulus hier naar voren?

In Hebreeën 1:3 wordt Christus zelf voorgesteld als het evenbeeld van God – ’hij is zijn
evenbeeld’.7 Hij wil zich graag met ons verenigen om Gods beeld in ons te herstellen. Als
we er mee instemmen, dan kan Christus, het beeld van God, in ons zijn: ’Christus is in u,
hij is uw hoop op goddelijke luister.’8
De voltooiing van het herstel naar Gods beeld zal plaatsvinden tijdens de wederkomst (zie
1 Korintiërs 15:49, 1 Johannes 3:2). Echter, wanneer Christus in ons is, en wij in hem zijn, dan
begint het proces van herstel naar Gods beeld al aan deze kant van de hemel. Wanneer dat
plaatsvindt, zullen we er naar verlangen om ook anderen naar hem te brengen.
Ook al begint het herstelwerk nu al in ons, waarom moeten we altijd onthouden dat het
pas volledig zal zijn met de wederkomst van Jezus?

6

Ellen G. White, Patriarchen en Profeten,
hoofdstuk: ’De scholen der profeten’, blz. 546, 547

7

Hebreeën 1:3, vergelijk Johannes 14:9,
2 Korintiërs 4:4, Kolossenzen 1:15

8

Kolossenzen 1:27

Galaten 4:19
Welk belangrijk argument geeft
Paulus hier aan?
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BIJBELLES | DONDERDAG 30 JUNI

ROL VAN DE KERK IN HET
HERSTELLINGSWERK
01

God heeft ons niet overgelaten aan wat ons lot zou zijn geweest. In plaats daarvan was het
reddingsplan al ontworpen voordat de wereld bestond (zie 1 Petrus 1:2) en kwam Jezus,
met de hoogst mogelijke kosten voor hem, naar deze wereld, leed hij aan het kruis en
beloofde hij om terug te komen. En wanneer alles voorbij is en de zonde vernietigd is, zal
deze verloren wereld volledig hersteld worden. Wat geweldig is, is dat God ons, zijn kerk,
nu al roept om deel te nemen aan dit herstel.
Lees in Marcus 2:1-12 het verhaal van hoe een aantal vrienden volhardend samenwerkten om een verlamde naar Jezus te brengen. Hoe laat dit verhaal de rol van de
kerk zien met betrekking tot het genezen en herstellen van mensen?

Het huis was vol met mensen omdat Jezus daar was. Zijn liefde voor mensen trok hele
menigten aan. De vier mannen maakten een heel groot gat in het dak om de zieke man naar
Jezus te brengen. Jezus genas hem door hem zijn zonden te vergeven, hem gemoedsrust
te geven en door hem te gebieden om op te staan en te lopen. Jezus liet zien dat niemand
echt genezen is, tenzij hij of zij in alle aspecten hersteld is.
Wat is volgens Johannes de reden dat Christus naar deze wereld kwam? Welke hoop
kunnen we trekken uit deze beloften? Lees Johannes 10:10 en 1 Johannes 3:8.

Het is weleens gezegd dat Johannes 10:10 de Zevende-dags Adventistische boodschap in
een notendop is. Het was duidelijk Christus’ mission statement. Het lichaam van Christus,
zijn kerk, heeft de taak om in zijn voetstappen te lopen en het werk van de duivel ongedaan te maken door dood te vervangen door overvloedig leven (zie Handelingen 10:38
en 1 Johannes 2:6). De kerk wordt opgeroepen om met Christus samen te werken, zodat
mensen hersteld kunnen worden naar Gods beeld – lichamelijk, mentaal en geestelijk.
Welke mensen hebben op dit moment uw hulp nodig, hulp waar u specifiek toegerust
voor bent om te bieden?

1 Korintiërs 15:49, 1 Johannes 3:2
Hoe en wanneer vindt er
herstel plaats?
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VERDERE
STUDIE
Voor verdere studie volgen hier tekstgedeelten die spreken over het herstel van
Gods beeld: Romeinen 8:29, Kolossenzen
1:15, 3:9-11, 2 Korintiërs 3:18, 5:17. Lees Ellen
G. White, ’De schepping’, ’De verleiding
en de val’ en ’Het verlossingsplan’, blz.
19 - 44 in Patriarchen en Profeten.
God heeft ons als volk geroepen om voor
anderen te werken, voor het welzijn van
anderen en om anderen te wijzen op de
beloften van hoop en herstel die Jezus ons
heeft gegeven. Sommige kerken bieden
de mensen in hun buurtgemeenschap
lichamelijk herstel aan door middel van
gezondheidsprogramma’s en diensten.
Ook het kerkelijk systeem van ziekenhuizen
en klinieken streeft naar ditzelfde doel.
Mentaal herstel en verrijking kunnen bereikt
worden door het aanbieden van lessen of
cursussen die leden van de gemeenschap
helpen om in hun levensnoden te voorzien.
Kerken kunnen ook lokale scholen opzetten of verbeteren, beroepsvaardigheden
aanleren, alfabetiseringsprogramma’s
aanbieden, mentorbegeleiding geven
en psychologische hulp, etcetera. Terwijl ze hun zoektocht naar herstel en een
overvloedig leven voortzetten, zullen veel
mensen uit de gemeenschap beseffen dat
zij ook spiritueel en mentaal herstel nodig
hebben, ook al dachten ze eerst van niet.
Dit is een kernaspect van het herstel naar
Gods beeld (zie Efeziërs 4:22-24).

BIJBELLES | VRIJDAG 1 JULI

01
GESPREKSVRAGEN
Geef voorbeelden van wat uw
kerk nu doet voor het lichamelijke,
mentale en geestelijke herstel
van mensen in uw gemeenschap.
Wat doet uw kerk op dit gebied?
Deel uw ideeën met uw groep om
het herstelwerk van de kerk uit te
breiden in de gemeenschap.
Hoe kunnen we dit idee van
lichamelijk herstel begrijpen?
Want ondanks het werk dat we
kunnen doen zodat anderen hun
gezondheid kunnen verbeteren,
zullen voor de terugkomst van
Jezus veel mensen bezwijken aan
ziektes en de verwoestingen van
ouderdom. Waarom is dit verder
bewijs dat het volledig herstel pas
komt na Jezus’ wederkomst?
Bespreek het idee van wat het
betekent om nu al hersteld te
worden naar Gods beeld. Hoe
werkt dat? Hoe kunnen we weten
of we hierin voortgang boeken?
Hoe kunnen we leren om niet op
te geven vanwege teleurstelling
wanneer we niet de voortgang zien
die we dachten te hebben bereikt?

Marcus 2:1-12
Hoe kan ik bijdragen aan herstel?
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SABBAT 2 JULI | VERDIEPING

Herstel van alle dingen
Genesis 1:26-28
01

IJSBREKERVRAAG

Wat is voor u het kenmerkende van een gezin of van een familie? Hoe kunt u een kerk
vergelijken met een familie?

IK VERKEN

Genesis, Bereshit, begin—het is het boek van de geboortes. Het eerste boek van de Pentateuch
(de vijf boekrollen) werd, naar men in het algemeen aanneemt, geschreven door Mozes.
Voor ons mensen heeft alles een begin. In Genesis gaat het over de allereerste mensengemeenschap, van één mens, daarna twee, vier, vijf mensen en hun nageslacht. De
bijbelwetenschappers hebben gezien dat er twee verschillende verhalen zijn over de zeven
eerste dagen van de wereld. In het eerste verhaal (hoofdstuk 1) wordt God aangeduid met
de naam Elohim; in het tweede verhaal (hoofdstuk 2) wordt hij JHWH genoemd
Het eerste hoofdstuk van Genesis vertelt ons over de geboorte van de man en de vrouw—de
eerste mensengemeenschap. Maar op een subtiele en verbijsterende manier worden we
ook geconfronteerd met een goddelijk mysterie: de combinatie van eenheid en meervoudigheid. Het woord Elohim is een meervoudsvorm die we eigenlijk moeten vertalen
als Goden. Maar het werkwoord dat erbij aansluit blijft in het enkelvoud: ‘Goden schiep.’
Mozes vertelt ons hoe God zich richtte tot het eerste mensenpaar. Mozes gebruikte daarbij
niet het woord ‘gemeenschap’. Maar toch . . . God komt in de avond met hen praten en de
twee mensen werden samen tot ‘één vlees.’

IK BESTUDEER

Laat ons eerst de drie verzen enkele malen herlezen.
Op welk moment in het scheppingsverhaal worden deze woorden gesproken? Welke
redenen zijn er, denkt u, waarom dit moment werd gekozen?
De andere scheppingswoorden van God (Gen. 1:3, 6. 9, 14. 20, 24) zijn gericht tot de
wereld als geheel, terwijl deze wordt geschapen. Maar tot wie zijn de verzen 26 tot 28
gericht? Wat maakt u daaruit op? Wat is daarvan voor u de betekenis?
Wat zij de woorden of uitdrukkingen die in deze paar regels het vaakst voorkomen? Wat
betekent dat, volgens u, voor de plaats die de mens inneemt in de schepping?
Ziet u een verschil tussen ‘beeld’ çelem en ‘gelijkenis demouth? Vgl. Gen 5.1-3
Wie werd volgens vers 27 geschapen naar Gods beeld en gelijkenis? De man? De vrouw?
Alle twee? De twee samen? De gehele mensheid? Discussieer daarover met elkaar.
In de eerste twee hoofdstukken van Genesis vinden we drie zegeningen. Hoe definieert
u een zegen?
De zegeningen van de verzen 22 en 28 zijn
tot een groep gericht. Alle dieren samen.
Johannes 10:10, 1 Johannes 3:8
De man en de vrouw. En hoe staat dat met
Waarom kwam Christus maar
de sabbat? Kent u ook andere collectieve
deze wereld?
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VERDIEPING | SABBAT 2 JULI

01

zegeningen die door de Bijbel worden vermeld? Wat houdt dat in voor de band tussen
‘zegen’ en ‘gemeenschap’

IK PAS TOE

Wat verandert de bestudering van onze tekst over de manier waarop we ons verhouden tot:
- De gemeenschap van de gehele mensheid?
- Ons gezin of onze familie?
- Onze geloofsgemeenschap, de kerk?
- De spanning tussen ‘gelijkenis’ en diversiteit, eenheid en scheiding, gemeenschap en
identiteit, verschillende soorten identiteiten en verschillende groepen in de maatschappij?
Wat kunnen we, als we ook vers 29 voegen bij het verhaal over de schepping—zoals we
zouden moeten doen—zeggen over de houding van de mens ten opzichte van de dieren?
Bestaat er, volgens u, zoiets als ‘een gemeenschap van levende wezens’? En houdt dat dan
een verantwoordelijkheid van ons mensen in? En een verantwoordelijkheid van de kerk?
En voor u en mij? Wat kan ik doen om trouw te zijn (te worden, te blijven) aan deze
bedoeling van God voor de mens en de gehele schepping? Waarmee zou ik, zelfs op
heel kleine schaal, nu kunnen gaan beginnen?

IK BID …
Laten we bidden dat de Heer ons zal helpen om
beter te begrijpen waarin en hoe we zijn ‘beeld en
gelijkenis’ kunnen laten zien. En dat hij ons zal helpen
te begrijpen dat er alleen een ‘wij’ is wanneer een ‘ik’
een ‘u’ accepteert en verwelkomt. En laat ons bidden
dat deze bijbelteksten niet alleen vrome lectuur zullen
zijn, maar dat, door Gods genade, de invloed van de
heilige Geest onze gedachten, onze kijk op de dingen
en onze manier van leven zal veranderen.
DIALOOG / 3E KWARTAAL 2016
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SABBAT 2 JULI | JONGERENLES

EXTREME MAKEOVER
Openingsvraag

Waarom geloof jij in Jezus. Vertel in 1 minuut aan je groep waarom wel of waarom niet.
Lees samen Genesis 1:26-28

IJsbrekervraag

01

Waarin lijk je op je ouders, bijvoorbeeld met betrekking tot je uiterlijk, je manier
van doen en je karakter? Wat vind je daarvan? Waarom?

Inspiratie

‘God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken.’ (BGT, Genesis 1:26)

Behandel de tekst

Zondag: vers 26. Wetenschappers zeggen dat de wij-vorm slaat op een meervoud
van beslissingen. God heeft er behoorlijk over nagedacht. Het maken van mensen
was dus een heel serieuze zaak. Waarom denk je dat dat zo was? Waar zou God
allemaal aan hebben gedacht voordat hij mensen maakte? Welke argumenten
voor en welke argumenten tegens zou je kunnen bedenken? Noem er een aantal.
Maandag: vers 27. Van alle wezens die God maakt staat er alleen van de mensen
dat ze op hem lijken. Wat betekent dit voor jou? Wat is het verband tussen ‘lijken
op God’ en ‘de baas zijn over de wereld’? Wat gebeurt er als God regeert over
de wereld (zie vers 24-25)?
Dinsdag: vers 28. Wat betekent het dat man en vrouw samen op God lijken? Wat
vullen mannen en vrouwen bij elkaar aan? Leg uit en geef voorbeelden.

Toepassing

Woensdag. Stel dat God heel goed heeft overwogen voordat hij ‘kinderen’ nam,
dat wil zeggen, voordat hij de mensen maakte. Kun je je voorstellen dat mensen
vandaag ook moeten nadenken voordat ze kinderen nemen? Welke argumenten
zouden mensen vandaag kunnen hebben voor wel of geen kinderen? Leg uit.
Donderdag. Hoe zou jij met de natuur omgaan als je weet dat je op God lijkt?
Hoe zou je met andere mensen omgaan als je weet dat je op God lijkt? Helpt het
om jezelf hiervan bewust te zijn? Wat zou je kunnen doen om meer bewust te
zijn dat je God vertegenwoordigt op aarde?
Vrijdag. Welke dingen kunnen mannen en welke vrouwen beter? Hoe komt dat?
Wat vind je daarvan. Maak je soms ook bewust gebruik van de kracht van het
andere geslacht om iets voor elkaar te krijgen? Waarom wel of niet?
Sabbat. Wat is het verschil tussen ‘op God lijken’ of een geëvolueerd micro
organisme te zijn? Leg uit.

Opdracht

Bekijk de volgende videoclip: http://lifestyletv.se/on-demand/?program=763, en
vertel de groep volgende week wat je ervan vond.
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BIJBELLES | 3 – 9 JULI

LEZEN: Genesis 1:26-28; Psalm 8:3-8; Genesis 2:15; Romeinen 8:20-22;
Exodus 20:1-17; Romeinen 1:25; 2 Tessalonicenzen 3:10.

02

KERNTEKST: God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van
de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt”.
Genesis 1:26.

HET HERSTEL VAN DE
HEERSCHAPPIJ
Door de zondeval verloren onze eerste ouders meer dan alleen hun oorspronkelijke beeld
van God. ’Niet alleen de mens maar ook de aarde was door de zonde onder de controle
gekomen van het kwade en moest door het verlossingsplan worden hersteld. Bij zijn
schepping had Adam heerschappij gekregen over de aarde. Door echter toe te geven aan
verleiding plaatste hij zichzelf onder de macht van Satan en werd de heerschappij die hij
had ontvangen doorgegeven aan zijn overwinnaar. Op deze manier werd Satan ’de god
van deze wereld.’ Hij had de heerschappij toegeëigend die oorspronkelijk aan Adam was
gegeven. Christus zou echter door zijn offer waarmee hij de straf voor de zonde betaalde
niet alleen de mens verlossen, maar ook de heerschappij herwinnen die de mensheid had
verloren. Alles dat door de eerste Adam was verloren zal worden hersteld door de tweede
Adam.’—Ellen G. White, in Signs of the Times, November 4, 1908.
Na de zondeval verloor de mens ongetwijfeld zeer veel, inclusief de ’heerschappij’ die ons
oorspronkelijk was gegeven. Wat was deze verloren heerschappij? Hoewel het idee van
’heerschappij’ tegenwoordig vaak negatieve bijbetekenissen heeft, was dit niet het geval
in de hof van Eden. Wat betekende het toen de mens voor het eerst heerschappij over de
aarde ontving? Wat kan de kerk doen om mensen te helpen iets
terug te krijgen van dat wat verloren is gegaan na de tragische
zondeval van onze eerste ouders in de hof van Eden?
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
9 JULI
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ZONDAG 3 JULI | BIJBELLES

HET DOEL VAN DE MENS
02

Iemand schreef kortgeleden het volgende over een vriendin, een overtuigd atheïst. Ze werd
soms midden in de nacht wakker, verontrust door een stel diepe vragen: ’Is deze wereld
echt het resultaat van een toevallige kosmische Big Bang? Hoe zou er geen ontwerp kunnen
zijn, geen groot doel van ons bestaan en van het universum als geheel? Is het mogelijk
dat al het leven—inclusief dat van mij, dat van mijn man en mijn twee kinderen—totaal
irrelevant en betekenisloos is? Heeft mijn leven geen betekenis en doel?’
Na de zondeval verloor de mensheid zeer veel. Zoals het verhaal van de val laat zien werden
we niet alleen vervreemd van God maar ook van elkaar. Zelfs onze relatie ten opzichte van
de aarde veranderde. En zoals de door de vrouw gestelde vragen laat zien worstelen we ook
met onze identiteit en met wat het doel van ons leven is. Deze problemen worden daarnaast
voor veel mensen nog verergerd door het idee dat ons bestaan alleen het gevolg zou zijn
van toevalsprocessen, zonder vooruitzicht of ingebouwd doel door een scheppende God.
Lees Genesis 1:26-28; Psalm 8:3-8; Jesaja 43:6-7. Wat leren deze teksten over de
doeleinden van de schepping van de mensheid? Wat betekent ’geschapen tot mijn
heerlijkheid’?1 Hoe verhoudt ’Mijn [Gods] glorie’ zich tot heerschappij?

Zoals we kunnen zien in de verzen in Genesis, ongeacht welke andere redenen God had voor
het scheppen van Adam en Eva, waren ze ook geschapen om over de aarde te heersen.2 Het
eerste paar diende samen, als een reflectie van Gods heerlijkheid en karakter, een kanaal
te zijn, waardoor de aardse schepping verzorgd, onderhouden en beheerd zou worden.3
Wie weet hoe Gods heerlijkheid door hen en hun heerschappij over de aarde geopenbaard
zou zijn, als het niet vernietigd was door het ontstaan van de zonde.
Door geloof in Jezus en door ons leven in vertrouwen en gehoorzaamheid aan hem te
geven, kunnen we samen met David zeggen: ’De Heer zal mij altijd beschermen.’4 Wetende
dat God een doel heeft voor een ieder van ons, geeft ons zelfvertrouwen en blijdschap.
Als iemand u zou vragen wat het doel van uw leven als christen is, wat zou u dan
antwoorden en waarom?

Jesaja 43:7
Genesis 1:26-28
³ Openbaring 1:5-6
⁴ Psalm 138:8
1
2
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Genesis 1:26-28; Psalm 8:3-8;
Jesaja 43:6,7 Met welk doel is de
mens geschapen?

BIJBELLES | MAANDAG 4 JULI

HET VOORRECHT
VAN HEERSCHAPPIJ

Wat is de ’heerschappij’ die mensen over de aarde zouden uitoefenen zoals beschreven
staat in Genesis 1:26-28?

Het bijbelse woord heerschappij komt van het Hebreewse werkwoord radah. Dit woord
verwijst naar het recht en de verantwoordelijkheid om te heersen. Het behelst in deze
context een rangorde van macht en autoriteit, waarin de mensheid boven de rest van de
natuurlijke wereld is geplaatst. Het werkwoord radah, zoals het in de rest van het Oude
Testament wordt gebruikt, bepaalt niet op zich hoe deze heerschappij uitgeoefend moet
worden, ten goede of ten kwade. In een zondeloze en ongevallen schepping moet de
intentie van goede aard geweest zijn.
Op dezelfde manier wordt het ’onderwerpen’ van de aarde in Genesis 1:28 op een positieve
wijze is bedoeld. Het werkwoord ’onderwerpen’ van het Hebreewse kavash beschrijft een
relatie met een bepaalde rangorde waarin mensen boven de aarde zijn geplaatst en waarbij
ze macht en controle daarover uitoefenen. Op andere plaatsen in het Oude Testament is het
werkwoord kavash zelfs nog krachtiger dan radah. Het woord kavash is in deze gevallen een
aanduiding van de daadwerkelijke handeling van onderwerping, oftewel wanneer iemand
een ander persoon in een ondergeschikte positie dwingt.5 In veel van deze gevallen is er
duidelijk sprake van machtsmisbruik en drukt God zijn ongenoegen hierover uit. Wanneer
dit werkwoord echter wordt gebruikt in de context van het scheppingsverhaal, dan is het
verbonden aan een zondeloos paar, geschapen naar het beeld van God, om de aarde te
beheren. Het onderwerpen van de aarde kan daarom zeker niet worden beschouwd als een
vorm van uitbuiting, maar enkel als een goede dienst aan de schepping van de Schepper.
We ontdekken een extra dimensie van dit concept van heerschappij in Genesis 2:15, waar God
Adam in de tuin plaatst om deze te bewerken (abad—te werken, te dienen, te ploegen) en erover
te waken (shamar—beschermen, nauwkeurig in de gaten houden, observeren, onderhouden).
Met dit in gedachten ontdekken we dat heerschappij verwijst naar betrokken zijn en liefdevol
rentmeesterschap of beheer. Binnen hun relatie met God bezaten onze eerste voorouders
alle middelen en autoriteit die ze nodig hadden om hun heerschappij uit te oefenen, die een
weerspiegeling was van Gods goddelijke liefde ten opzichte van zijn schepping.
Hoewel het woord heerschappij tegenwoordig vaak negatieve bijbetekenissen heeft, had
het dit zeker niet toen het voor het eerst in de Bijbel werd gebruikt.
Wat zijn enkele principes die we kunnen ontlenen aan het gebruik van bovenstaande
Hebreeuwse woorden van vóór de zondeval en hoe kunnen we deze principes
toepassen op hoe wij ons verhouden tot waar wij zelf heerschappij over uitoefenen?

⁵ Numeri 32:22, 29; Jeremia 34:11, 16; Esther 7:8;
Nehemia 5:5

Genesis 2:15
Wat moest de mens in de tuin doen?
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DINSDAG 5 JULI | BIJBELLES

BEGRENZINGEN
02

De bijbelse geschiedenis laat ons zien dat heerschappij wel degelijk begrenzingen moet
hebben.6 God vertelde Adam bijvoorbeeld dat de boom van kennis van goed en kwaad
verboden gebied was (zie Genesis 2:15-17). De eerste zonde was dan ook in de context
van rentmeesterschap. Adam en Eva overschreden de grenzen die God had ingesteld met
betrekking tot hun heerschappij. De schepping lijdt nog steeds onder de overtreding van
die begrenzingen (zie Romeinen 8:20-22).
Lees Exodus 20:1-17. Welke begrenzingen zijn voor ons ingesteld in Gods wet?
Wat vertelt de wet ons over de beperkingen van de menselijke heerschappij?

Door de hele menselijke geschiedenis heen zijn er mensen geweest die onder het gezag van
Satan hebben geheerst. Zie o.a. de verhalen over Farao in Exodus 1-14 en Herodes in Matteüs
2. Ook in Openbaring 13 komen we machtsmisbruik tegen in de eindtijd. Machtsmisbruik
lijkt op wat Satan deed. Hij eigende zich dingen toe die niet van hem waren.
Aan de andere kant zijn er ook mensen die weigeren op bepaalde gebieden verantwoordelijkheid te nemen (zie Mattheüs 25:14-30; Lukas 19:12-27).
Ondanks dat de zonde ervoor zorgde dat de mensheid de mate van heerschappij verloor die
ze bij de schepping had gekregen, is er voldoende heerschappij binnen de tegenwoordige
grenzen van onze verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld de door Christus mogelijk gemaakte
zelfbeheersing in ons persoonlijke leven (zie 1 Korintiers 9:25-27; Galaten 5:22-23), evenals
de zorg voor de aarde en alle wezens die erop leven en de verantwoordelijkheid voor
alles wat God ons heeft gegeven (zie Jacobus 1:17; Mattheüs 25:14-30). We moeten als
christenen leren inzien wat onze grenzen zijn en ernaar streven om binnen die grenzen
goede rentmeesters te zijn.
Wat zijn enkele specifieke grenzen die we moeten eerbiedigen met betrekking tot
anderen, zoals familie, vrienden en collega’s? Welke principes doen ons inzien wat
die grenzen zijn? (zie, bijvoorbeeld, Mattheüs 7:1, 12)

⁶ Het woord ’heerschappij’ kan ook begrepen
worden als ’rentmeesterschap’.

26

3E KWARTAAL 2016 / DIALOOG

Exodus 20:1-17
Wat zeggen de beperkingen van
de wet ons?

BIJBELLES | WOENSDAG 6 JULI

ZORG DRAGEN
VOOR DE AARDE

’God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en
erover te waken’ (Genesis 2:15). Welke principes komen we in deze tekst tegen, die
ons kunnen helpen om goede rentmeesters te zijn?

02
In Genesis 1 en 2 droeg God de heerschappij over de wereld over aan Adam en Eva. Zo
hadden ze gezag over het planten- en dierenleven. Na Genesis 3 leek de gehele natuur echter
in dezelfde mate tegen hen in opstand te komen waarin zij in opstand waren gekomen
tegen God. Mensen zagen toen hun machteloosheid ten opzichte van de natuurelementen
zoals het weer, de landbouw en het dierenrijk.
’Te midden van de schepselen van lagere orde had Adam als koning gestaan. Zolang hij
God trouw bleef, erkende de gehele natuur zijn gezag; maar toen hij in overtreding was,
kwam aan deze heerschappij een einde. De geest van opstand, die hijzelf had binnengehaald, breidde zich uit over het dierenrijk. Zo vertelde niet alleen het leven van de mens
de verdrietige les van de kennis van het kwaad, maar ook de natuur van de dieren, de
bomen van het bos, het gras van het veld, en zelfs de lucht die hij inademde.’ —Ellen G.
White, Karaktervorming, blz. 26.
Vandaag de dag lijken het aantal natuurrampen steeds mee toe te nemen vanwege een
verstoord ecosysteem. We gebruiken technologie en industrie om onszelf te beschermen.
Echter, dezelfde technologie kan ook onze planeet beschadigen. Ecologie is een morele,
ethische en theologische kwestie, met name wanneer uitbuiting van de aarde kan leiden
tot grote ontberingen voor anderen.
’Zevendedagsadventisten staan een simpele, gezonde levensstijl voor waarin mensen zich
niet overgeven aan een buitensporige consumptie, materialisme en onnodige productie
van afval. We roepen op tot respect voor de schepping, beheersing in het gebruik van de
grondstoffen van de aarde, herwaardering van onze behoeften en een herbevestiging
van de waardigheid van het geschapen leven.’—In ’Official Statement of the Seventh-day
Adventist Church on Environment,’ 1995.
Hoe vinden we de juiste balans in onze houding ten opzichte van de aarde? Hoe
kunnen we goede rentmeesters zijn van de woonplaats die ons gegeven is, terwijl
we tegelijkertijd het gevaar vermijden dat we de aarde en het milieu als goden
aanbidden? Welke waarschuwing bevat Romeinen 1:25? Wat dit betreft voor ons?

Matteüs 7:1,2,12
Wat is de kernboodschap?
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DONDERDAG 7 JULI | BIJBELLES

HET HERSTELLEN VAN
‘HEERSCHAPPIJ’
02

Door de zondeval heeft de mens veel verloren, inclusief de heerschappij waarmee onze
eerste voorouders waren bevoorrecht in de hof van Eden. Christus kwam om ons terug te
geven wat we verloren hebben. Door dat wat Christus voor ons gedaan heeft zijn wij ook
door God geroepen om onze handen naar anderen uit te steken en ook hen te helpen terug
te krijgen wat wij hebben teruggekregen van Christus. Hoewel dit proces pas volledig zal
zijn bij de wederkomst van Jezus kunnen we nu veel doen om naar degenen die in nood
verkeren te helpen. God roept ons om vandaag een begin te maken met het herstellen
en helpen van anderen.
Hoe helpen de volgende teksten andere mensen te helpen een deel van de ’heerschappij’ terug te krijgen die verloren is gegaan door de zonde?
Deuteronomium 15:7-12
Lukas 14:12-14
1 Petrus 3:15
Jacobus 1:27
Jesaja 58:7
2 Tessalonicenzen 3:10

Als kerk is er veel dat we kunnen en moeten doen om mensen te helpen. Soms is het
zo simpel als het aanbieden van voedsel, kleding of onderdak. Hoewel hulpverlening
noodzakelijk is, moeten we daarnaast ook iets anders bieden om het leven van mensen te
herstellen. Hoewel we altijd klaar moeten staan om een reden te geven van de hoop die
in ons leeft, moeten we wanneer en waar mogelijk ook in hun noden voorzien en wijzen
op een betere manier van leven.
Hoewel iedere situatie weer anders is en de noden van elkaar verschillen zijn we door
God geroepen om een licht en een bron van heling en hoop te zijn in onze leefwereld.
Dit is een essentieel deel van wat het betekent om een getuige te zijn in de wereld van de
liefdevolle en reddende God die we dienen. We moeten alles doen wat we kunnen om, in
de kracht van de Heer, een baken van licht en hoop te zijn voor zij die in nood verkeren. Als
christenen kunnen we niet minder doen. Terwijl we deze dienende rol vervullen helpen we
hen om iets te leren over wie God is. Door in hun noden te voorzien bereiden we voor de
heilige Geest de weg om hun hart te bereiken. Dit is wat Jezus deed en dit is ook waartoe
wij geroepen zijn.
Romeinen 1:25
Welke waarschuwing krijg ik hier?
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VERDERE
STUDIE
Voor verdere studie: Het is zeer moeilijk
om vanuit ons hedendaagse perspectief ons voor te stellen wat we door de
zondeval verloren hebben. Deze wereld
is het enige wat we kennen - en ware het
niet door het Woord van God en hoe het
ons een beeld geeft van onze oorsprong
en de oorsprong van zonde, dood en
kwaad – dan zouden we deze dingen
vanzelfsprekend vinden en simpelweg
beschouwen als een deel van het leven.
Het verhaal van de zondeval toont ons
echter dat de huidige toestand van de
wereld niet is zoals deze zou moeten zijn.
Het bijbelboek Genesis zegt dat Adam en
Eva heerschappij zouden uitoefenen over
de wereld. Direct nadat ze gezondigd
hadden veranderde echter plotseling hun
relatie ten opzichte van de wereld, omdat
zij zelf en de wereld veranderd waren.
De heerschappij die zij hadden ontvangen was plotseling verloren, met enorme
gevolgen. ’De doorn en de distel (Genesis
3:17-18), de nasleep van de zondvloed
(Genesis 7:12), de woestijn en de wildernis,
het kreunen van de schepping voor verlossing (Romeinen 8:19-22) zijn enkele van de
woordbeelden die de Bijbel gebruikt om
het effect van de zonde op de wereld te
beschrijven.’—Handbook of Seventh-day
Adventist Theology (Hagerstown, Md.:
Review and HeraldPub. Assn.), vol. 12, p.
254. Hoe dankbaar zouden we moeten
zijn voor het verlossingsplan dat God alles
wat verloren was zal herstellen en ons
de belofte biedt van een zoveel betere
toekomst dan het verleden of het heden.

BIJBELLES | VRIJDAG 8 JULI

GESPREKSVRAGEN

02

Hoewel de onmiddelijke context
van deze teksten (Exodos 23:10-12;
Deuteronomium 11:11-12; 20:1920) niet over ecologie gaat zoals
we dat tegenwoordig begrijpen,
kunnen we er wel principes aan
ontlenen. Welke principes zijn
dat en hoe kunnen ze betere
rentmeesters van ons maken?
Hoe weten we wanneer we de lijn
hebben overschreden van een
rentmeester van het milieu tot een
aanbidder van de natuur? Is de
natuur onze vriend of vijand?
Bespreek de vraag aan het einde
van de studie op zondag over de
betekenis en het doel van het
menselijk leven. Wat voor antwoord
zou u iemand geven die u die vraag
zou stellen? Hoe zouden onze
antwoorden moeten verschillen
van degenen die niet in God of
verlossing geloven?
Hoe kunnen we het woord
heerschappij opnieuw opeisen
op een manier waardoor de
oorspronkelijke betekenis van dit
woord wordt hersteld? Oftewel,
hoe was heerschappij in eerste
instantie een goed iets? Hoe kan
het tegenwoordig ook ten goede
worden gebruikt?

2 Tessalonicenzen 3:10-13
Hoe kan dit iemand helpen?
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SABBAT 9 JULI | VERDIEPING

Bevrijding

Romeinen 8:19-23
IJSBREKERVRAAG

Hebt u in de afgelopen week nog te maken gehad met zogenaamde ‘barensweeën?’ Zou
u er iets van kunnen delen met de groep?

IK VERKEN
02 De
schepping zucht al sinds de zondeval onder het juk van de zonde. Paulus zegt dat de

schepping daardoor ten prooi is gevallen aan zinloosheid. Inmiddels is Jezus naar de aarde
gekomen om zichzelf te geven, maar de ‘barensweeën’ duren voort. Gelukkig is er hoop,
want de slavernij van de zonde zal worden opgeheven en Gods kinderen mogen in vrijheid
leven, ondanks de zonde die nog overal om ons heen is en de sterfelijkheid die ons omringt.
Hoe ervaart u aan de ene kant de last van de zonde en aan de andere kant de bevrijding
die ons geschonken is in het offer van Christus?

IK BESTUDEER

Volgens Paulus kijkt de schepping er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods
kinderen zijn. Dat zijn wij toch? Of ligt het misschien nog iets genuanceerder?
De schepping is de prooi van zinloosheid geworden door hem die haar daaraan heeft
onderworpen. Dit lijkt een verwijzing te zijn naar Satan. Maar als Satan verantwoordelijk
is voor het hele zondedebacle, waar blijft dan onze eigen verantwoordelijkheid?
Tegelijk, als we volkomen afhankelijk zijn van het offer van Christus voor onze verlossing,
waaruit blijkt daarin dan onze eigen verantwoordelijkheid? Hoe voelt het om niet in staat
te zijn uw eigen problemen, met andere woorden het zondeprobleem, op te lossen?
Verkondigt Paulus geen tegenstrijdigheid? Hij spreekt aan de ene kant over bevrijding
en hoop en aan de andere kant blijft hij hangen in barensweeën en verzuchtingen. Hoe
zijn die twee met elkaar te rijmen?
Hoe zou u dit tekstgedeelte willen interpreteren als u kijkt naar de rest van Romeinen 8?

IK PAS TOE

De Bijbel geeft ons steeds een combinatie van verzuchtingen en bevrijding. De schepping
was goed, maar werd minder goed doordat de zonde in de wereld kwam. Vervolgens bracht
Jezus verlossing, maar hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de zonde.
Hoe kunt u in de komende week laten zien dat u een kind van God bent, een verlost mens?
Probeer eens in kaart te brengen op welke momenten u zich gelukkig en bevrijd voelt
en op welke momenten u de last van het (zondige) leven met zich meedraagt?
Zijn er bepaalde momenten aan te wijzen waarop de ene of de andere reactie in werking
treedt?
Tot welke teksten voel u zich aangetrokken, teksten van liefde en genade, of juist van
oordeel en straf?
Teksten van bescherming en begeleiding, of teksten van verwijdering en eenzaamheid.
Ziet u een relatie met de manier waarop u in het leven staat? Vindt u zichzelf een positief
of een negatief ingesteld mens?
Denkt u dat, op basis van de tekst van deze
week, het een christen is toegestaan om
Romeinen 8:20-22
van het aardse leven te genieten?
Welke hoop is er?
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VERDIEPING | SABBAT 9 JULI

02

IK BID …
Heer, het aardse bestaan is weliswaar nog steeds
doorspekt met zonde, maar wij mogen ons leven leven
in de wetenschap dat u bevrijding heeft gebracht.
Help ons om te genieten van die vrijheid en uw
liefde door te geven aan de mensen om ons heen.
Beschermt en zegent u ons daarbij en wees in het
bijzonder bij die ene speciale persoon die mij na aan
het hart ligt.
DIALOOG / 3E KWARTAAL 2016
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SABBAT 9 JULI | JONGERENLES

EINDELIJK EEN ECHTE OPLOSSING
Openingsvraag

Heb je de videoclip bekeken? Wat vond je ervan? Wat heb je ervan geleerd?
Deel met de groep.
Lees samen Romeinen 8:18-23

IJsbrekervraag

Merk je al tekenen van veroudering bij jezelf? Zo ja, welke?

02

Inspiratie

‘De schepping zelf zal worden bevrijd.’ Romeinen 8:21

Behandel de tekst

Zondag: vers 18-20. Wat zou hier worden bedoeld? Wie is die ‘schepping’? Hoe kan
de schepping ‘kijken’? Waarom zou de schepping willen weten wie Gods kinderen
zijn? Hoe helpt het als je de schepping symbolisch ziet, als een persoon? Legt uit.
Maandag: vers 21. Waarvan wordt de schepping bevrijd? Wat heeft dat te maken
met de gelovigen?
Dinsdag: vers 22-23. Waarom hebben wij de Geest ontvangen? Hoe kan de Geest
een ‘voorschot’ zijn? Een voorschot waarop?

Toepassing

Woensdag. Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? Welke redenen voor
hoop vind jij in dit tekstgedeelte? Leg uit. Waarom is hoop zo belangrijk voor je?
Wat gebeurt er als je geen hoop meer hebt?
Donderdag. Wat betekenen de woorden ‘vrijheid’ en ‘luister’ (vers 18 en 21).
Wat denk je dat Paulus bedoelde met de komende ‘vrijheid’ en ‘luister’. Vrijheid
waarvan? Luister waarin? Bespreek met elkaar. Van welke dingen zou jij ‘bevrijd’
willen worden? Hoe ga je dat aanpakken?
Vrijdag. Met welke dingen worstel jij? Wat heeft je hierbij geholpen? Kun je ook
iets leren uit een worsteling? Leg uit waarom?
Sabbat. Wat is het verschil tussen de hoop die gelovigen hebben en ‘wishful
thinking’? Hoe heeft jouw hoop op Christus je geholpen deze week? Hoe zeker of
onzeker is de hoop van Christus voor jou? Waarom is die hoop zo zeker of onzeker?

Opdracht

Let deze week extra op of je een verhaal tegenkomt over bevrijding. Wat heeft je
hierbij geholpen?
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03

BIJBELLES | 10 – 16 JULI

LEZEN: Exodus 22:21-23, 23:2-9; Amos 8:4-7; Jesaja 1:13-17, 58:1-14; Handelingen 20:35.
KERNTEKST: “Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent
de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt
hij.” Psalm 146: 6-9.

RECHT EN GENADE:
DEEL 1
Jaren geleden op een koude dag in New York keek een tienjarige jongen rillend op blote
voeten door het raam van een schoenenwinkel. Een vrouw kwam de jongen tegemoet en
vroeg waarom hij zo ernstig door het raam keek; hij zei dat hij God vroeg om hem een paar
schoenen te geven. De vrouw nam hem bij de hand en bracht hem in de winkel.
Ze vroeg de winkelier om zes paar sokken mee te nemen. Ook vroeg ze om een kom water
en een handdoek. Terwijl ze de jongen meenam naar de achterkant van de winkel deed ze
haar handschoenen uit, waste zijn voeten en droogde ze af met de handdoek. De winkelier
kwam terug met de sokken. De vrouw deed een paar sokken aan de voeten van de jongen
en kocht een paar schoenen voor hem. Ze aaide hem over zijn bol en vroeg hem of hij zich
nu beter voelde. Toen ze zich omkeerde om te vertrekken nam de verbaasde jongen haar
hand en vroeg met betraande ogen: “Ben jij de vrouw van God?”
Die kleine jongen sprak meer waarheid dan hij zelf realiseerde. Gods kerk is zijn bruid, zijn
vrouw. Zijn karakter wordt uitgedrukt in de kerntekst van deze les. Als vernieuwde leden van
zijn kerk moeten we dat karakter reflecteren. Als we werkelijk de zijnen zijn zullen we gepassioneerd zorg dragen en hulp bieden aan de armen en de machtelozen.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
16 JULI
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ZONDAG 10 JULI | BIJBELLES

KENMERKEN
VAN GODS VOLK
Sinds het begin was sociale rechtvaardigheid nadrukkelijk een deel van Gods wetten en zijn
ideaal voor zijn volk. Sociale rechtvaardigheid is Gods originele opzet voor de samenleving:
een wereld waarin aan basisbehoeften wordt voldaan, mensen gedijen en vrede regeert.

03

Lees de volgende verzen en vat samen wat ze zeggen over genade en rechtvaardigheid, of wat ’sociale rechtvaardigheid’ wordt genoemd. Exodus 22:21-23, 23:2-9;
Leviticus 19:10; Spreuken 14:31, 29:7.

Genade en rechtvaardigheid komen in het bijzonder tot uiting in de sabbatwetten die
God aan Israel heeft gegeven. God gaf drie type sabbatten.
Hoe is genade en rechtvaardigheid zichtbaar in elk van deze sabbatten? Exodus
20:8-10, 23:10-11; Leviticus 25:8-55.

De instructies voor het houden van de zevende-dags sabbat bevatten o.a. het aanbieden
van gelijke mogelijkheden voor iedereen om te rusten, inclusief dienstknechten, dieren
of buitenlanders.
Om de zeven jaar was het sabbatsjaar een tijd voor het kwijtschelden van schulden, het
zorgdragen voor de armen en het vrijlaten van de slaven. God leerde zijn volk om ook de
dieren op te nemen in de voordelen van het sabbatsjaar.1
Het jubeljaar was in het vijftigste jaar na zeven sabbatsjaren. Verkochte eigendommen werden
teruggegeven aan de originele bezitter; schulden werden kwijtgescholden; gevangenen
en slaven werden vrijgelaten. Het jubeljaar was de gelijkmaker van de maatschappij, de
herstart om iedereen een mogelijkheid geven om opnieuw te beginnen. Het was een
“vrijwaring tegen de uitersten van rijkdom of armoede.”2
De structuur van de Hebreeuwse gemeenschap maakt zichtbaar hoe rechtvaardigheid en
genade samenwerkten ten gunste van de minder bedeelden in de maatschappij.

¹ Leviticus 25:6-7
² Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 185.
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Exodus 22:21-23, 23:2-9; Leviticus 19,10,
Spreuken 14:31, 29:7
Wat zeggen deze verzen over rechtvaardigheid en genade?

BIJBELLES | MAANDAG 11 JULI

UNIVERSELE ZORGEN
Lees Genesis 2:1-3. Wat vertelt ons dit over de universaliteit van de sabbat?

03
Als we werkelijk de sabbat vieren zullen we niet tevreden blijven met enkel onze eigen
rust, verlossing en uiteindelijk herstel in de nieuwe aarde. De sabbat vertelt ons dat God de
schepper en de gever is van rust aan iedereen die op deze aarde leeft. De universaliteit van
de sabbatrust omvat een gemeenschappelijkheid die we met iedereen delen, rijk of arm.
Zoals we gisteren zagen reikt de zorg voor sociale rechtvaardigheid ook van de wekelijkse
sabbatten naar sabbatsjaren en naar het jubeljaar. De principes achter de drie sabbatten
zoals beschreven in Leviticus 23 en 25 zijn ook aan de orde voor christenen. De sabbat zal
voor eeuwig terugverwijzen naar de schepping, evenals het kruis en de nieuwe aarde. Het zal
onze relatie met onze barmhartige schepper en redder versterker en ons zo dichter brengen
tot degenen die hij diepgaand liefheeft - mensen met diepe noden die arm zijn of lijden.
Hoewel het sabbatsjaar en jubellaar eeuwige principes laten zien, betekent dit niet dat we
deze feesten tegenwoordig letterlijk moeten vieren. Anders dan de sabbat die ingesteld
was tijdens de schepping in een zondeloze wereld zijn deze feesten een deel van de
ceremoniële sabbatten die een ’schaduw zijn van hetgeen komen moest’3. Deze feesten
wijzen vooruit naar de bediening en het offer van Jezus en eindigen met zijn kruisdood.
Deze ceremoniële sabbatten wijzen daarentegen naar een principe dat betrekking heeft
op hoe we andere mensen moeten behandelen, met name zij die in nood verkeren. Als
een bevrijd volk had Israël een plicht om een licht voor de wereld te zijn en Gods genade
te tonen aan anderen zonder enige partijdigheid. Ze zouden met dankbetuiging Gods
karakter moeten vertegenwoordigen naar hen die hem niet kennen.
Lees Amos 8:4-7. Wat was hier gaande en hoe kunnen we verzekeren dat wij, in onze
omgang met anderen, niet schuldig zijn aan het hetzelfde probleem? Welke betekenis
ziet u, gegeven de context, in de woorden: ’Nooit zal ik een van jullie daden vergeten?’4

³ Kolossenzen 2:16–17
⁴ Amos 8:7

Genesis 2:1-3
Wat zegt dit over de sabbat?
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DINSDAG 12 JULI | BIJBELLES

EEN PROFETISCHE STEM
’Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek,
oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.’5 Hoe begrijpen we
deze principes en hoe kunnen we ze in onze tijd toepassen?

03
We hebben tot zover deze week gezien dat God wil dat zijn karaktereigenschappen van
genade en rechtvaardigheid zichtbaar worden in het gedrag van zijn volk.
De Hebreeuwse profeten spraken vaak namens de behoeftigen en riepen Gods volk
op tot berouw over het niet goed zorgen voor achtergestelde en verdrukte mensen.
Voor God heeft ware aanbidding te maken met oprechte zorg voor andere mensen.
Lees Jesaja 1:13-17. Wat zegt deze uitspraak over Gods visie op ware aanbidding?
Wat hebben deze verzen ons nu te zeggen? Hoe kan ik dit toepassen?

Hoewel veel profeten in het Oude Testament vooruit wezen naar toekomstige gebeurtenissen
verder dan hun eigen leven, waren ze ook uitdrukkelijk gericht op geestelijke en morele
hervorming en belangenloze dienstverlening in het heden. De profetische stem van Gods
dienstknechten klonk het luidst wanneer zijn volk zijn best deed om hem te aanbidden,
maar niet Gods erbarmen voor het leed van de mensen om hen heen weerspiegelden.
Gelovigen die druk zijn om God te ’aanbidden’ en geen tijd hebben om hen te helpen die
in nood verkeren zijn geen goede weerspiegeling van God.
Wat betekent het voor u dat ’ware aanbidding’ is zorg en liefde hebben voor mensen
die in de problemen zitten?

⁵ Spreuken 31:8-9
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Jesaja 1:13-17
Wat zegt dit over ware
aanbidding?

BIJBELLES | WOENSDAG 13 JULI

EEN PROFETISCHE
STEM (VERVOLG)

Jesaja 58 biedt een speciale profetische boodschap van berisping en hoop voor Gods volk
in de tijd van Jesaja. Deze boodschap zou evengoed voor ons vandaag van toepassing
kunnen zijn.
Lees Jesaja 58:1-2. Wat is Gods beschrijving van degenen die hij aanspreekt na een
aankondiging dat hij boos is op zijn volk?

03
Hoewel we niet het exacte ’stemgeluid’ kennen dat hier wordt uitgedrukt is het duidelijk
dat de Heer hun uiterlijke vroomheid veroordeelt als niet geloofwaardig. De NBV vertaalt
het als volgt: ’Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil,
zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt.
En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid.’6
Lees Jesaja 58:3-14. Wat zegt de Heer nog meer tegen deze mensen over wat er verkeerd
is met hun godsdienstige vormen (in dit geval vasten)? Wat is hier van groter belang?

Het is wezenlijk om te beseffen dat aanbidding vaak zelfgericht kan zijn: Heer, doe dit voor
mij en doe dat voor mij. Uiteraard is er een tijd en plaats voor het opkijken naar de Heer voor
onze eigen persoonlijke noden, maar wat de Heer hier zegt is dat ware aanbidding ook
het omkijken is naar de hongerige, de verdrukte en arme. Het verbazingwekkende aspect
hiervan is dat deze bediening naar anderen niet alleen de ontvangers zegent, maar ook
degenen die de hulp aanbieden. Lees wat de teksten zeggen over wat er met de mensen
gebeurt die andere mensen hulp bieden. Tijdens het zorg dragen voor anderen worden
we zelf gezegend. Wie heeft niet op een bepaald punt in zekere mate de realiteit van deze
beloften van God ervaren? Wie heeft niet de vreugde, tevredenheid en hoop gezien die
wordt ervaren door degenen die hulp bieden aan mensen die zichzelf niet kunnen helpen.
Het is moeilijk om je een betere manier voor te stellen waarop we het karakter van Christus
kunnen weerspiegelen naar de wereld om ons heen.
Lees Handelingen 20:35. Hoe heeft u de realiteit van deze woorden in uw eigen zorg
naar anderen ervaren?

⁶ Jesaja 58:2

Jesaja 58:1-14
Wat is van groot belang?
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BIJBELLES | DONDERDAG 14 JULI

DE KRACHT
VAN HET GOEDE
De waarheid bezitten, hoe prachtig ook, is niet voldoende. In Jesaja 58 is Gods volk vol
overgave bezig met religieuze vormen en praktijken, maar zwak in het toepassen van hun
geloof op een praktische manier. Net als het volk toen, roept God zijn kerk vandaag op
om een kracht voor het goede te zijn. Het is een echo van de roep van de profeten uit het
Oude Testament, om de waarheid over zijn karakter aan te tonen.

03

Lees de volgende teksten. Hoe kunnen we als een lokale en wereldwijde kerk streven
om dat te doen waartoe we geroepen zijn?
Psalm 82:3

Jesaja 1:17

Dit voorbeeld gaat over een kerk in een gewelddadig stedelijk gebied. In 2011 riep de
predikant van deze kerk op profetische wijze de gemeente op haar taak serieus te nemen
in hun stad. Hij zei, ’Christenen moeten deze dodenmars stoppen!’ Met een verwijzing naar
het bijbelse verhaal waarin Jezus de begrafenisstoet van de zoon van de weduwe te Nain
stopte, legde hij uit dat de kerk niet ijdel stil kon blijven zitten in hun gemeenschap terwijl
het straatgeweld dagelijks toenam.7 Hij vroeg aan zijn toehoorders: ’Zijn we simpelweg
een kerk die alleen maar opstaat op God toe te zinnen?’ Wanneer wij God vragen: ’Waarom
laat U leed toe?” vraagt God aan ons: ’Waarom laat jij leed toe?’
Deze kerk is sinds die tijd zeer actief in maatschappelijk opbouwwerk. Het kerkkoor ging
zeven jaar lang de straten op in hun buurt. Ze zongen, deelden folders uit en boden de
diensten van de kerk aan mensen die noden hadden. Vanuit dit contact met hun buurt
hielp de kerk de omgeving op verschillende manieren mensen in nood. Door verschillende
programmaas maakte de kerk een groot verschil in die buurt.
Deze kerk is slechts één voorbeeld van de vele verschillende manieren hoe wij als een
kerklichaam vandaag de dag een dienende en helende kracht kunnen zijn in onze buurtgemeenschappen.
Wat kan uw kerk doen om behoeftige mensen in uw buurt te helpen?

⁷ Lucas 7:11-17   
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Psalm 82:3, Jesaja 1:17
Waartoe ben ik geroepen?

VERDERE
STUDIE
Voor verdere studie: De modellen van
rechtvaardigheid en genade zijn verweven in het gehele Oude Testament. Kijk
eens bijvoorbeeld naar Deuteronomium
24:10-22. Let op de specifieke instructies
in deze voorbeelden. We kunnen duidelijk de zorg van de Heer zien voor de
armen, voor de arbeiders en mensen met
schuldenproblemen. Deze zorg wordt
niet alleen uitgedrukt in abstracte en
weelderige taal over zorg voor de minderbedeelden. Het komt tot uiting in concrete
en praktische richtlijnen over wat wel en
niet te doen in specifieke omstandigheden, zoals in de situatie van iemand die
in de schulden zit. Deze modellen waren
te belangrijk om geheel overgelaten te
worden aan persoonlijke aandacht van
rechtvaardigheid en goedheid. Het is ook
opmerkelijk dat de Heer hen terug verwees
naar de situatie waarin ze eerst zelf verkeerden, oftewel naar toen zij zelf zeker tot de
minder bedeelden behoorden. ’Bedenk
dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte.
Daarom gebied ik u zo te handelen.’8
Als christenen moeten we, ongeacht onze
financiële situatie, altijd de genade en
onverdiende gunst herinneren die God
aan ons gegeven heeft. We moeten dus,
uit de rijkdom en volheid van wat we in
Christus bezitten, bereid zijn om hen te
dienen en te helpen die onze aandacht
nodig hebben.9

BIJBELLES | VRIJDAG 15 JULI

GESPREKSVRAGEN
Op welke manier openbaart de
uitspraak in het vierde gebod
dat dienstknechten op de sabbat
moeten rusten het idee van de
gelijkheid van alle mensen voor
de Heer? Hoe helpt ons dit te
begrijpen hoe we mensen moeten
behandelen die voor ons werken,
of waar we verantwoordelijk voor
zijn? Wat heeft het offer van Jezus
te maken met de gelijkheid van alle
mensen voor God?
Wanneer de geest van Christus
onze geest wordt en zijn werken
onze werken, zullen we in staat
zijn om die vast te houden zoals
beschreven door de profeet Jesaja:
’Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken, de
banden van het juk ontbinden, de
verdrukten bevrijden, en ieder juk
breken’.10 Hoe kun je ontdekken
’wat de arme en lijdende mensen
nodig hebben’ en hoe kun je hen
helpen ’zelfvertrouwen te vinden
door met hen de goede dingen te
delen die God u gegeven heeft.’11

⁸ Deuteronomium 24:22
⁹ Efeziërs 3:19; Kolossenzen 2:10

Amos 8:4-7
Hoe voorkom ik deze valkuil?

10 Jesaja 58:6
11 Ellen G. White, in Pacific Union Recorder,
July 21, 1904.
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SABBAT 16 JULI | VERDIEPING

Recht en genade: deel 1
Jesaja 58:6-14

IJSBREKERVRAAG

Wat is het gevaar van een godsdienst die niet meer is dan een stelsel van tradities, rituelen
en verplichtingen?

IK VERKEN

03

Het boek Jesaja wordt vaak als ‘evangelie’, goed nieuws, bestempelt. Maar het bevat ook
richtlijnen voor een authentieke levenshouding. Hoofdstuk 59 confronteert ons met een
spanning tussen, aan de ene kant, de mens die vraagt dat God rechtvaardig zal zijn en hem
zal belonen voor zijn ‘godsdienstig’ gedrag, en, aan de andere kant, een reactie van God die
in een heel andere richting gaat. Want die vroomheid leidt slechts tot verkeerde dingen,
ruzies, tirannie en geweld (vers 1-4). Wat God vraagt is niet gebaseerd op godsdienstige
rituelen maar op bevrijding, ondersteuning, ontvangen, delen en voorzien in de behoeften
van onze naasten (vers 5).

IK BESTUDEER

Jesaja zegt dat God niet zo onder de indruk is van de rituelen van mensen, zoals het vasten.
Door de herhaling van de woorden: ‘Is dit . . .’ wil God de mensen wijzen op de gevolgen
van onze houding.
Waarom gaat het hier niet om de uiterlijke vorm van vasten maar om de houding van
uw hart tegenover God en tegenover uw naaste?
Vervolgens spreekt Jesaja over het herbouwen van muren. Welke muren zou hij bedoelen?
Hoe ziet u de boeken Esra en Nehemia in dit opzicht. In hun tijd werden de muren van
Jeruzalem en de tempel hersteld. Jesaja profeteert dus over een tijd in de toekomst na de
terugkeer uit de balingschap in Babylonië.

IK PAS TOE

God luistert niet naar zijn volk vanwege hun vertrouwen op traditie. Het hoofd buigen,
enzovoort, zijn uiterlijke tekenen van nederigheid. Het vasten dat God verkiest bestaat
juist uit het bevrijden van mensen en de hongerigen voeden (vers 6). Het bestaat uit
onderdak bieden aan armen en mensen kleden die geen kleding hebben. Het gaat om
zich bekommeren om uw medemensen.
Waarom is dat vasten? Waarom is het vasten als u iets van uzelf opzij moet zetten om
iets voor een ander te kunnen en willen doen?
Het vraagt om anders met uw geld, uw tijd, uw energie en uw doelen omgaan. Jesaja zegt
het in vers 10: ‘wanneer u de hongerige schenkt wat u zelf nodig hebt en de verdrukte gul
onthaalt…’ Dit vraagt om een andere mentaliteit, een andere houding.
Wie godsdienst ziet als een systeem van tradities, rituelen en verplichtingen heeft niets van
echte godsdienst begrepen (Jak. 1:27), want in dat geval was Jezus ook niet godsdienstig.
Hoe laten de verzen 13 en 14 zien dat het vieren van de sabbat ervoor zorgt dat we
‘vreugde vinden’ in de Heer en onze eigen
verlangens daaraan ondergeschikt maken?
Exodus 20:8-10, 23:10,11;
Leviticus 25:8-55
Hoe wordt gerechtigheid en genade
hier zichtbaar?
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VERDIEPING | SABBAT 16 JULI

03

Net als het vasten dat God verkiest, is de sabbat door God bedoeld om ons van ons egoïsme
lost te maken en ons de vreugde te geven van het leven waarbij wij de ander steeds in
gedachten houden. Jezus demonstreerde dat op volmaakte wijze door de manier waarop
hij de sabbat vierde en erover sprak (Luc. 4:16-20).

IK BID …
De liefde bevrijdt ons van alle dwang en alle
negatieve dingen die het gevolg zijn van een
zelfzuchtige houding. Geluk bestaat eruit dat we
liefhebben, omdat we liefde ontvangen en vraagt
niet om beloning of rechtvaardiging. God is gelukkig
doordat hij liefheeft zonder daarvoor iets terug te
vragen, en zonder uiterlijke dingen. En hij wil niets
liever dat wij even gelukkig zullen zijn als hij is.
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SABBAT 16 JULI | JONGERENLES

HOE STEL JIJ JE OP?
Openingsvraag

Welk verhaal over bevrijding ben je afgelopen week tegengekomen?
Deel met de groep.
Lees samen Jesaja 58:6-14

IJsbrekervraag

Is het mogelijk je voor te stellen hoe het is om geen huis te hebben en geen geld
om eten te kopen? Bespreek met elkaar.

Inspiratie

03

‘Ik zal jullie sterk en krachtig maken. Jullie zullen lijken op een bron waar altijd water
uit komt.’ (Jesaja 58:11, BGT)

Behandel de tekst

Zondag: vers 6-7. Op welke manier kun je God een plezier doen? Hoe kun je laten
zien wat voor soort mens je bent? Hoe verhoudt zich wat in deze verzen staat tot
naar de kerk gaan? Wat is vasten? Waarom gebruikt de schrijver dit voorbeeld?
Bespreek met elkaar.
Maandag: vers 8-10. ‘… je licht …’ verwijst naar het licht dat van God komt. Lees
Jesaja 10:17, 9:22 vv, 42:6; 49:6. Wat valt je op aan het ‘licht’. Waarom komt ons licht
van God? Welke instelling zou je als mens moeten hebben? Bespreek met elkaar.
Dinsdag: vers 11-12. Mensen gaan je anders noemen als je al deze dingen doet. Wat
zou dat betekenen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Bespreek met elkaar.
Woensdag: vers 13-14. De schrijver gaat nu verder naar de sabbat. De basishouding die je hebt naar anderen (zie Jesaja 58:6-12) zou moeten doordringen in
alle erediensten aan God. Basisprincipes van het geloof zouden effect moeten
hebben op ieder deel van het geloof. Zou de sabbat een onacceptabel ritueel
kunnen worden? Wat zou je dan moeten veranderen? Bespreek met elkaar.

Toepassing

Donderdag. Welke onderdelen van de kerk hebben voor jou te maken met routine
en welke vind je leuk? Welk effect hebben de leuke dingen op jou? Leg uit waarom.
Vrijdag. In hoeverre zijn we zelf schuldig aan het onderdrukken van medemensen?
Heeft dit ook te maken met Fair Trade? Bespreek met elkaar.
Sabbat. Kun je een voorbeeld bedenken van iemand die vanuit een sterk geloof
in God veel aandacht heeft voor anderen? Welk effect had dit voorbeeld op jou?
Zou je hun voorbeeld kunnen nadoen deze week?

Opdracht

Neem iemand uit jouw gemeente die jij een voorbeeld vindt. Ga met die persoon
praten en vraag waarom hij/zij zo met het geloof omgaat. Probeer daar iets uit te
leren en toe te passen in je eigen leven deze week.
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BIJBELLES | 17 – 23 JULI

LEZEN: Ezechiël 37:1-14; Efeziërs 2:10; Ezechiël 47:1-8; Matteüs 5:16; Openbaring
22:1, 2; Jesaja 61:1-11.
KERNTEKST:
’Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt
leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het
water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven.’ Ezechiël 47:9.

04

RECHT EN GENADE:
DEEL 2
Een wijk die in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw in bloei stond, veranderde in een
soort oorlogsgebied aan het eind van de jaren ’60 en begin jaren ’70. De meerderheid van
de gezinnen verhuisde en liet een spoor achter zich van verlaten, vervallen en uitgebrande
huizen. Ook bedrijven verhuisden en drugs en criminaliteit namen hun plek in en zorgde
ervoor dat de wijk heel onaantrekkelijk werd.
In 1986 verliet een christelijk gezin haar comfortabele huis in de buitenstad en verhuisde
naar deze deprimerende stadswijk. Een predikant uit een andere stad ging er ook wonen.
Ze knapten twee uitgebrande gebouwen op om er huizen van te maken. De twee gezinnen
brachten op straat tijd door met de verschillende groepen binnen de gemeenschap en
mengden zich met wie er nog in dat gebied woonde. God gebruikte deze twee gezinnen
om versneld een kerk op te starten die genezing en verandering bracht in deze uitgebluste
gemeenschap. Hun werk en invloed gaan door tot op de dag van vandaag. Ze maken een
groot verschil in de levens van de mensen die daar wonen.
God heeft ons iets te zeggen over de rol van zijn kerk in ’hopeloze’ situaties zoals deze.
In de les van deze week ’luisteren’ we naar het refrein van stemmen uit
het Oude Testament die Gods volk oproepen om zijn barmhartige
karakter aan de wereld te laten zien.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
23 JULI
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ZONDAG 17 JULI | BIJBELLES

LEVEND DOOR
CHRISTUS
Ezechiël 37 laat op een beeldende manier zien dat Gods genade opnieuw leven brengt
aan hen die dood zijn in zonde. In een visioen wordt de profeet Ezechiël door de Geest
vervoerd naar een vallei die gevuld is met dode, droge en verspreide beenderen. Deze
beenderen vertegenwoordigen het hele volk van Israël. God vraagt: ’Mensenkind, kunnen
deze beenderen weer tot leven komen?’ Het antwoord op deze vraag ontvouwt zich terwijl
de profeet tegen de beenderen profeteert.
Lees Ezechiël 37:1–14. Wat was God van plan om voor zijn volk te doen?

04

De resultaten van de boodschap die aan de droge beenderen werd gegeven zijn: (a) Ze
kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte, (b) God zal
zijn volk in hun eigen land vestigen, (c) ze zullen weten dat het door God gedaan is. Maar
alleen levend worden is niet genoeg. Gods volk wordt opgewekt voor een doel. Israël
moest het licht zijn voor alle naties.
Lees Efeziërs 2:10. Waarom zijn we in Christus opnieuw geestelijk levend geschapen?

’God aanvaardt ons alleen door middel van zijn geliefde zoon. Goede werken die wij
bewerkstelligen komen alleen tot stand door de werking van zijn zonde vergevende
liefde. … Maar hebben goede werken dan geen reële waarde? Wordt de zondaar, die elke
dag ongestraft zondigt, door God beschouwd met dezelfde gunst als degene die door
het geloof in Christus zijn integriteit probeert te verbeteren? De geschriften antwoorden:
“Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg
te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid”.1 In zijn goddelijke schikking, door
middel van zijn onverdiende gunst, heeft de Heer bevolen dat goede werken beloond
zullen worden. Wij zijn alleen door de verdienste van Christus geaccepteerd. De daden
van barmhartigheid en naastenliefde die we uitvoeren, zijn de vruchten van het geloof.’2
¹ Efeziërs 2:10
² Ellen G. White, Selected Messages, boek 3,
p. 199-200
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Ezechiël 37:1-14
Wat wilde God voor zijn volk doen?

BIJBELLES | MAANDAG 18 JULI

EEN
STROMENDE RIVIER

Lees Ezechiël 47:1-8. Wat gebeurt er met de tempel die Ezechiël in een visioen zag?

Er stroomt water uit de tempel ’naar het oosten’. Ten Oosten van Jeruzalem ligt een
zoutmeer ook wel bekend als de Dode Zee, het laagstgelegen meer op aarde. De afstand
tussen Jeruzalem naar de Dode Zee is 34 kilometer door voornamelijk woestijngebied,
waar ook de Araba slenk ligt. Deze staat ook wel bekend als de inzinking van de Jordaan
en de Dode Zee.
De zee is zo zout dat er niets in kan leven. Wanneer het water vanuit de tempel in dit
zoutmeer gaat stromen, worden deze levenloze wateren ’genezen’. Symbolisch betekent
dit dat vanuit Gods kerk, de tempel (1 Petrus 2:4,5) genezing stroomt als een bron van
welzijn en naar diegenen die geestelijk dood zijn door de zonde.
Lees Matteüs 5:16. Wat zegt Jezus tegen ons over hoe we hem dienen te vertegenwoordigen in de wereld?

De Zambezi rivier in Zambia, Afrika, begint als een ondiep beekje van onder een boom.
Terwijl het naar de Victoria watervallen stroomt, groeit het van een beekje (enkeldiep)
tot kniehoogte, tot aan het middel en daarna tot een rivier die diep genoeg is om erin te
kunnen zwemmen. Evenzo, ook al was hij klein aan het begin, nam de rivier van de tempel
toe in dynamiek en invloed, tot het een rivier werd waar je ’alleen in zwemmen kon, het
was een ondoorwaadbare rivier.’3
De genezende invloed vanuit uw kerk begint misschien klein, maar kan groeien en uw
hele gemeenschap veranderen! ’Ons werk is aan mij getoond als, in zijn begin, een klein,
heel klein, riviertje.’4
Licht en water – beiden worden gebruikt als beeldspraak om uit te drukken wat God door
ons kan doen om anderen te helpen.
Hoe kunnen we hulpbehoevenden beter ondersteunen?

3 Ezechiël 47:5
4 Ellen G. White, Testimonies for the Church,
volume 7, p. 171

Efeziërs 2:10
Waarom zijn we opnieuw
geschapen?

DIALOOG / 3E KWARTAAL 2016

45

04

BIJBELLES | DINSDAG 19 JULI

EEN BRON VAN LEVEN
’Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal
vis zijn in overvloed…; waar de rivier stroomt komt leven.’5
Ezechiëls profetie laat zien dat daar waar de rivier van Gods kerk stroomt, er leven is. Ezechiël
47:10 voegt nog meer toe aan de verwondering van dit alles. Wat een vreemd gezicht moet
dat zijn geweest: aan de oevers van een waterbron die bekend staat als zonder vissen
omdat er niets kan leven, wordt dit opeens een plek waar vissers hun netten uitwerpen
omdat er veel vis gevangen kan worden.

04

’Waar God aan het werk is, is er geen hopeloze situatie, geen enkele groep mensen die
niet meer te redden is, geen erfenis van een ongelukkig verleden die ons veroordeelt
tot een toekomst overgeleverd tot wanhoop.’6 God kan, door ons, hoop geven aan hen
die ontmoedigd zijn, neerslachtig, moe en stervende, zowel spiritueel als lichamelijk.
Vergelijk Ezechiël 47:12 met Openbaring 22:1, 2. Wat zeggen deze twee teksten over
de uiteindelijke bestemming van diegenen die genezen en levend gemaakt zijn door
Jezus met behulp van Gods kerk?

Op een dag zal Gods volk op de nieuwe aarde zijn. Allen die door onbaatzuchtige liefde
zijn aangeraakt en genezen door Jezus Christus.
In de tussentijd – terwijl we wachten op die gezegende werkelijkheid – wil God dat zijn
kerk als een plaats is waar vanuit genezing en overvloedig leven naar de gemeenschap
stroomt. Hij wil door ons werken om de woestijnen en dode zeeën in onze omgeving
nieuw leven in te blazen en om te vormen tot overvloedig leven in Jezus (Johannes 10:10).
Hoe kunt u dit beeld vergelijken met de rol van uw kerk in uw gemeenschap? Op wat
voor tastbare manier is uw kerk als een genezende rivier?

⁵ Ezechiël 47:9
⁶ The Interpreter’s Bible, (Nashville: Abingdon
Press , 1956), volume 6, p. 328.
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Ezechiël 47:1-8
Wat zag Ezechiël?

BIJBELLES | WOENSDAG 20 JULI

JUBELJAAR BELOFTEN
Het oude testament staat vol met verwijzingen dat mensen die materieel en spiritueel
gezegend zijn, dit zullen aanreiken aan hen die dat niet zijn.
Lees Jesaja 61:1-11. Wat zegt God hier tegen zijn volk, en hoe kunnen we - wat hij
zegt - toepassen op onszelf en onze roeping? Zie ook Lucas 4:18.

04
Jesaja 61 begint met een verklaring dat de Geest van de Heer door de Gezalfde werkt om
het goede nieuws te verkondigen aan de armen, om hoop te bieden aan de ontroostbare
en om gevangenen te bevrijden van duisternis en wanhoop. Alle onderdelen van deze
belofte zullen vervuld worden in het ’genadejaar van de Heer’. Het ’genadejaar van de
Heer’ is een verwijzing naar het jubeljaar, dat, zoals we hebben gezien, verwijst naar de
noodzaak om in de behoeften van de armen te voorzien.
Zij die gezegend zijn door het Messiaanse jubeljaar brengen verandering teweeg in de
samenleving en vernieuwing in geruïneerde steden (Jesaja 61:4). Gods dienstknechten
worden priesters en dienaren genoemd en worden ondersteund door de rijkdom van
omringende naties (Jesaja 61:5, 6).
De beelden die we vinden in Jesaja 61 van hoe Gods gezalfde de omringende volken verandert door de voorspoed van hen die met God een verbond hebben (Jesaja 61:8, 9) kunnen ook
toegepast worden op diegenen, die vandaag de dag, geroepen zijn om als priesters en
dienaren te werken over de hele wereld. Zou deze veranderende invloed van de profetie
ook niet gevoeld moeten worden wanneer we ons sterk verheugen in de Heer, jubelen om
onze God en in onze gemeenschap staan, gekleed in mantels van redding en gerechtigheid
(Jesaja 61:10, 11)?
Lees Jesaja 61:9. Wat een krachtig getuigenis van wat God door zijn volk kan bewerkstelligen. Zou hetzelfde gezegd kunnen worden over ons? Waarom (niet)?

Matteüs 5:16
Hoe kan ik mijn licht laten schijnen?
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DONDERDAG 21 JULI | BIJBELLES

DE KERK DIE VERANDERING TEWEEG BRENGT
Lees Micha 6. Tegen wie spreekt de Heer hier?

Micha sluit zich aan bij de andere oudtestamentische profeten die benadrukken dat een
uiterlijke vorm van religie, die een nederige en opzettelijke manifestatie van gerechtigheid
en genade mist, nooit aanvaardt zal worden door een rechtvaardige en genadige God.
Wat is de kern van de boodschap in Micha 6:8?

04
’Een waar geloof is een praktisch geloof. Zeker, het gaat gepaard met de rituele en ceremoniën van de kerk, maar… Het is niet zozeer een kwestie van het zich onthouden van
voedsel als het is van het delen van voedsel met de hongerige. Een praktische uiting van
het geloof is de enige soort religie die erkend zal worden bij het uiteindelijke oordeel
(Matteüs 25:34-46).’7
Onze religieuze vormen zijn geen doel op zich; ze zijn een middel om een doel te bereiken,
en dat doel is Christus, die door ons geopenbaard dient te worden. In de inleiding van
deze week ontmoetten we twee families die in een ’hopeloze’ gemeenschap gingen
wonen om de mensen die daar woonden in hun noden te voorzien. De twee families
vormden een kleine groep in een van hun woonkamers met nieuwe vrienden uit de
buurt. De leden van deze groeiende kleine groep baden oprecht dat God hen zou laten zien hoe ze hun gemeenschap moesten laten herleven. Ze gingen samen werken
met een christelijke ontwikkelingsorganisatie en begonnen met het werven van vrijwilligers die zouden meewerken in het herstel van de vervallen woningen rondom hen.
Als u deze gemeenschap vandaag zou bezoeken, dan zou u een bloeiende nieuwe gemeenschap zien, die in een veel betere staat verkeert dan daarvoor. Dit is tot stand gekomen
omdat een kleine groep mensen bereid was om Jezus’ liefde op een praktische manier te
laten zien. Dat is wat de gemeenschap heeft doen veranderen.
Aan de ene kant spreekt God tegen zijn volk als een eenheid, toch staat het woordje
’jou’ in Micha 6: 8 in het enkelvoud. Spreekt God vandaag ook tegen jou?

Hoe goed uit u, persoonlijk, wat de Heer hier ’goed’ noemt?

⁷ Ellen G. White, The SDA Bible Commentary,
volume 4, p. 306
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Ezechiël 47:12 en Openbaring 22:1,2
Wat brengt uiteindelijke genezing?

VERDERE
STUDIE
Voor verdere studie: Lees Jeremia 22:1-16;
Ezechiël 16:49; Zacharia 7:9, 10. Lees Ellen
G. White Comments, pagina’s 1165, 1166
uit The SDA Bible Commentary, volume 4;
’God’s Design in Our Sanitariums’, pagina’s
227, 228 uit Testimonies for the Church,
volume 6.
’Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je
weet wat de HEER van je wil: niets anders
dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.’8
God heeft laten zien wat ’goed’ is, en
dit woord ’goed’ is hetzelfde woord dat
keer op keer gebruikt wordt in Genesis 1
wanneer het gaat over de schepping voor
de zondeval. De zin die vertaald wordt als
’van je wil’ zou ook (en dat is misschien
iets preciezer) vertaald kunnen worden als
’verlangt van jou’. Ten eerste moeten we
rechtvaardig handelen, namelijk mensen
helpen die slachtoffers zijn van ongerechtigheid. Ten tweede moeten we trouw
zijn. Het is een krachtig getuigenis als wij
genade lief hebben en deze liefde uiten
door genade te tonen aan anderen. Ten
derde moeten we nederig wandelen met
onze God9. De realiteit van het kruis, en
wat het heeft gekost om ons te bevrijden,
zou ons altijd nederig moeten maken voor
onze God.

BIJBELLES | VRIJDAG 22 JULI

GESPREKSVRAGEN
Welke andere teksten uit het Oude
Testament kunt u vinden, die
spreken over onze plicht tegenover
de hulpbehoevenden?
In Amos 5, vooral in de verzen
21-24, lezen we krachtige woorden
over de religieuze mensen in de
tijd van Amos en over God die
meer geïnteresseerd is in hoe we
met anderen omgaan, dan in de
religieuze rituelen die hij zelf heeft
ingesteld. Wat zegt dit over waar wij
de nadruk op moeten leggen?
Hoe kunnen we ons ervoor
behoeden dat we zo gericht zijn
op het voorzien in de materiële
noden van mensen dat we hun
spirituele noden verwaarlozen? Hoe
kunnen we het juiste evenwicht
vinden in onze wens om de
hulpbehoevenden onder ons te
dienen?

⁸ Micha 6:8
⁹ Zie Micha 6:8 NBG

Jesaja 61:1-11
Hoe kan ik dit toepassen?
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SABBAT 23 JULI | VERDIEPING

Recht en genade: deel 2
Ezechiël 37:1-14
IJSBREKERVRAAG

Zijn er momenten geweest dat u het niet meer zag zitten in het leven? Hoe bent u daar
dan weer uitgekomen? Wilt u daar iets van vertellen?

IK VERKEN

Een dialoog tussen God en de profeet Ezechiël. Het gesprek gaat over een visioen.

IK BESTUDEER

04

Let op wat er wat gezegd over (a) God de Heer; (b) de profeet; en (c) het visioen.
Alles wat over God de Heer wordt gezegd is een echo van Genesis 1 en 2, het verhaal van
de schepping. Deze verzen verwijzen naar de Schepper-God:
Zijn hand in vers 1. Hoe kunt u dit vergelijken met Genesis 2:7. Met zijn hand vormt hij de
mens. Het Hebreeuwse werkwoord yatsar verwijst naar het werk van de pottenbakker
met zijn klei?
De adem in vers 1, 6, 8, 9, 10, 14. Hoe kunnen we dit vergelijken met Genesis 1:2 waar
Gods Geest of zijn ‘adem’ over de wateren zweeft?
Het woord van de Heer, ‘hij zei tegen mij’in vers 3, 4, 9, 11, 12, 14. Hoe kunnen we dit
vergelijken met Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29 waar God sprak en het was er?
Mensenkind in vers 3, 9, 11. Deze aanspreektitel gebruikt God om de profeet aan te
spreken. Hoe kunnen we dit vergelijken met Genesis 1:26 waar God de mens schept
naar zijn beeld?
Herleven in vers 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14. Hoe kunnen we dit vergelijken met Genesis 2:7
waar God het leven geeft aan wat hij uit klei heeft gemaakt?
(b) Wat de profeet betreft zouden de eerste twee verzen de indruk kunnen geven dat hij
een marionet is in de handen van de Heer. Hij neemt geen enkel initiatief, maar laat zich
leiden zoals de Heer aangeeft.
Waarom wordt hij tot driemaal toe aan zijn mens-zijn herinnert met het woord, ‘mensenkind’ in vers 3, 9 en 11?
Hoe laat de Heer laat aan de profeet zien hoe de verhoudingen liggen: ik ben de Heer,
uw schepper en u bent een mens, mijn schepsel?
Toch vertrouwt de Heer hem een belangrijke opdracht toe, namelijk die van woordvoerder.
Hij moet het woord van de Heer doorgeven. Via hem kan de boodschap de mensen bereiken
voor wie hij is bestemd.
(c) Wat het visioen aangaat: dit is een illustratie die God gebruikt om zijn boodschap
duidelijk te maken. Het is in feite de boodschap. Een dal vol uitgedroogde beenderen, die
door het woord van de Heer in vers 5 en door de leven gevende adem die hij stuurt, weer
zullen gaan leven en opgewekt zullen worden.

IK BEGRIJP

God schiep een eerste keer. Hier maakt hij duidelijk dat hij het leven in ons wil herstellen;
het leven dat verdroogt elke keer dat we ons buiten de adem van de Heer begeven.
Hoe nodigt deze tekst ons uit om de Geest
welkom te heten in ons verdroogde hart?
Micha 6:8
Wat is de kernboodschap??
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VERDIEPING | SABBAT 23 JULI

De profeet heeft de opdracht gekregen om deze geweldige boodschap van genade door
te geven. Ook nu wil de Heer dat de gelovigen dienen als kanalen van zijn genade, die
bestemd is voor mensen die alle hoop hebben verloren.
Hoe kan dit fantastische visioen, boordevol van de genade van God, een boodschap van
hoop van het goed nieuws zijn voor het volk?
Het volk veolde zich verslagen. Zij hadden alle hoop verloren en waren ervan overtuigd
dat God hen in de steek heeft gelaten. Het gaat om een geestelijk dood, zonder enige
echte relatie met hun God, hun Schepper en Redder. De enige beperking aan het volledig
werkelijkheid worden van Gods aanwezigheid in ons leven is niet meer en niet minder
dan onze bereidheid om naar het woord van God te luisteren en de adem van de Geest
te ontvangen.

IK PAS TOE

Ben ik me ervan bewust dat God ook nu nog de herschepper is van mijn leven? In welk
verdroogde gebied van mijn bestaan moet ik tot leven worden gewekt—door de Geest—
zodat ik word genezen en tot nieuw leven word gewekt?

IK BID …
Heer, laat mij, net als de profeet Ezechiël een
boodschapper zijn van de redding die u brengt. Moge
uw scheppende woord beslag op mij leggen en het
dal waar ik doorheen trek overstromen.
DIALOOG / 3E KWARTAAL 2016
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SABBAT 23 JULI | JONGERENLES

GODS BEMOEDIGING
Openingsvraag

Wat heb je geleerd van die ene persoon in de gemeente en hoe heb je dat in de
afgelopen week in je eigen leven toegepast?
Lees samen Ezechiël 37:1-14

IJsbrekervraag

Is er iets wat je heel graag zou willen maar echt onmogelijk is? Bespreek met elkaar.

Inspiratie

‘Dit zegt God , de Heer: Ik ga jullie weer levend maken!’ (Ezechiël 37:5, BGT)

Behandel de tekst

Zondag: vers 1-3. Stel je een dal vol met botten voor. Wat betekent het dat de
botten volledig uitgedroogd zijn? Wat betekent het dat ze overal verspreid liggen?
Waarom nam de Geest Ezechiël mee naar die plek? Waarom moest hij om het dal
heenlopen? Hoeveel botten waren het? Bespreek met elkaar.
Maandag: vers 4-6. Waarom stelt de Heer de vraag in vers 3? Wat zegt Ezechiël
eigenlijk? Wat heeft dat te maken met vers 4? Waarom moest Ezechiël tegen de
botten spreken, kon God dat zelf niet doen? Welke vijf dingen noemt God die
hij gaat doen? Zie vers 6.
Dinsdag: vers 7-10. In welke twee stappen vindt het proces plaats? Waarom
zou dat zo zijn? In hoeverre lijkt dit op Genesis 2:7? Welke overeenkomst zie je?
Woensdag: vers 11-14. Wie worden er bedoeld met de botten? Wat voelden
deze mensen? Waarom was dat zo? Wat doet God met hen? Wat betekent het
dat ze weer ‘levend’ worden? Wat gaan ze dan begrijpen? Bespreek met elkaar.

04

Toepassing

Donderdag. Hoe zou je je eigen situatie op dit moment beschrijven, (a) als droge
botten, (b) geen ruggengraat, (c) met lichamelijke dingen bezig, (d) vol warme
lucht, (e) stevig rechtop staand?
Vrijdag. Heeft God jou ook opgewekt uit de dood? Wanneer heeft hij dat gedaan?
Hoe is dat gebeurd?
Sabbat. Ben jij ook gevuld met de Geest? Wat betekent dit? Hoe gebeurt dit?
Hoe kunnen we elkaar bemoedigen?

Opdracht

Zeg deze week iets tegen iemand om hem of haar hoop te geven. Bid er eerst voor,
en bedenk hoe je het gaat zeggen.
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BIJBELLES | 24 – 30 JULI

LEZEN:
Lucas 4:16-19, 10:25-37, Matteüs 5:13, Jesaja 2:8, Johannes 4:35-38, Matteüs 13:3-9.
KERNTEKST:
’Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het
goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het
volk.’ Matteüs 5:14.

JEZUS OVER WERKEN
MET DE GEMEENSCHAP
Robert Louis Stevenson, die vooral bekend staat vanwege zijn avonturenverhaal Treasure
Island, was als kind vrij vaak ziek en kon daardoor niet regelmatig naar school gaan. Uiteindelijk
huurden zijn ouders een leraar in om hem les te geven en ook een oppas om hem te helpen.
Op een avond, toen zijn oppas ter controle even bij hem kwam voordat hij ging slapen, lag
hij niet in bed, maar stond hij bij het raam met zijn handen en neus tegen het raam. Zijn
oppas zei streng dat hij terug naar bed moest gaan omdat hij anders verkouden zou worden.
Robert zei tegen haar: ’Kom naar het raam, zodat je het ook kan zien’. De oppas liep naar
het raam. Beneden op straat was een man de straatlampen aan het aansteken. ’Kijk’, zei
Robert, ’er is een man gaten aan het prikken in de duisternis!’ - Margaret Davis, Fear Not!
Is There Anything Too Hard for God? (Aspect Books), p. 332.
We hebben al iets bestudeerd over wat het Oude Testament zegt over het helpen van mensen
in nood. We gaan nu kijken wat het Nieuwe Testament hierover zegt, en de beste manier
om te beginnen is te kijken hoe Jezus dat deed. Eén van zijn bekende onderrichtingen is
dat wij ’het licht in de wereld’1 dienen te zijn. Wanneer we dat zijn, dan weerspiegelen we
Jezus - het ware licht van de wereld. De onderrichtingen van Jezus, geven ons krachtige
aanwijzingen over hoe wij, door hem, gaten kunnen prikken in
de duisternis.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
30 JULI
¹ Matteüs 5:14
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ZONDAG 24 JULI | BIJBELLES

JEZUS’
MISSIEVERKLARING
Jezus, de jonge rabbijn uit Nazaret, was heel populair geworden in het gebied van Galilea
(Lucas 4:15). Wanneer hij sprak, ’waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.’2 Op
een sabbat, toen hem de boekrol van Jesaja overhandigd werd, las Jezus de eerste twee
verzen uit Jesaja 61, en stopte toen midden in de zin, vlak voor het vers ’en een dag van
wraak voor onze God’.3
Lees Lucas 4:16-19. Waar hebben we deze woorden eerder gelezen (zie Jesaja 61:1,2)?
Wat wilde Jezus zeggen met deze teksten?

05

Zoals we al hebben gezien, wordt de uitdrukking ’het genadejaar van de Heer’ vereenzelvigd
met het jubeljaar (zie Leviticus 25). Tijdens dit bezoek in Nazaret, haalde Jezus een Messiaans
tekstgedeelte uit de geschriften aan en verzekerde de toehoorders: ’Vandaag hebben
jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’4 In deze preek openbaarde hij zichzelf
als de gezalfde die het goede nieuws brengt aan de armen, vrijheid voor de gevangenen,
zicht voor de blinden, bevrijding voor de onderdrukten en jubeljaarherstel. Deze lijst is
een goede beschrijving van zijn werk op aarde, dat gericht was op lesgeven, genezing en
zorg, vooral aan hen die hulp nodig hebben.
Waarom denkt u dat Jezus de zin uit Jesaja 61:2 niet afmaakte?

Misschien stopte Jezus net voor de zin ’een dag van wraak voor onze God’ omdat hij niet
wilde dat zijn werk gekoppeld zou worden aan het heersende idee dat de Messias zou
komen om legers te leiden om de onderdrukkers van Israël te overwinnen. Dat was een
onjuist idee dat er helaas voor zou zorgen dat veel van zijn landgenoten hem, en zijn werk,
niet zouden zien als wat het werkelijk was.
Wat zou het ons moeten zeggen dat Jezus zijn zendingswerk op deze manier aankondigde? Wat kunnen wij eruit leren dat hij het praktische werk benadrukte dat hij
zou gaan doen?

² Matteüs 7:28, 29
³ Jesaja 61:2
⁴ Lucas 4:21
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Lucas 4:16-19; Jesaja 61:1,2
Wat verkondigde Jezus?

BIJBELLES | MAANDAG 25 JULI

UW NAASTE
LIEFHEBBEN

’Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en
met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’5
Lees Lucas 10:25-37. Welke boodschap vinden we hier over het helpen van de
hulpbehoevenden?

De rechtsgeleerde begreep dat alle wetten draaien om het liefhebben van God met alles
wat je hebt, en de ander als jezelf. De vraag die nog resteerde was ’Wie is mijn naaste?’
Omdat in de tijd van Christus de gangbare gedachte was dat je naaste je eigen familie
was die je goed diende te behandelen, en alle anderen buitenstaanders waren, wilde de rechtsgeleerde graag dat Jezus de zaak ophelderde. De gelijkenis die Jezus dan
vertelde liet iets heel anders zien. Onze naaste is een ieder die we tegenkomen en die
hulp nodig heeft. De priester en de Leviet maakten zich vooral zorgen over het verontreinigen van zichzelf en het beschermen van hun goddelijke taken tegen bezoedeling.
De Samaritaan daarentegen zag deze ’buitenstaander’ en ’vijand’ als zijn naaste en hielp
hem genadevol, in plaats van voor zichzelf te zorgen. We moeten niet vragen,’Wie is mijn
naaste?, maar ’Wie zal een naaste zijn voor de verschoppeling en de onderdrukte?’ Het
doet er niet toe wie de persoon is: degene in nood is heeft onze hulp nodig.
’God maakt geen onderscheid op grond van nationaliteit, ras of sociale klasse. Hij is de
Schepper van ons allen. Door zijn scheppingswerk behoren we allemaal tot dezelfde familie
en zijn we ook allemaal door de verlossing aan elkaar verbonden. Christus is gekomen om
elke scheidsmuur af te breken en elke afdeling van de tempel toegankelijk te maken, zodat
iedereen rechtstreeks toegang heeft tot God. Zijn liefde is zo breed en zo intens dat het
tot in alles doordringt.’6
Welke vooroordelen weerhouden u er van om de naaste te zijn die u zou moeten zijn?

⁵ Lucas 10:27
6 Ellen G. White, Verhalen om verder te vertellen,
Hoofdstuk 27: ’Wie is mijn naaste?’, blz. 328.

Lucas 10:25-37
Hoe kan ik helpen?
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DINSDAG 26 JULI | BIJBELLES

HET HELE RECEPT
’Jullie zijn het zout van de aarde.’7
In dit tekstgedeelte roept Jezus zijn volgers op om als ’zout’ te zijn. Zout verandert de
smaak van voedsel. De kerk is als een ’zoutvaatje’ dat gevuld is met het ’zout van de wereld’.
Met wat, of met wie, moeten wij (het ’zout’) ons mengen?

05

U kunt het antwoord op deze vraag beter begrijpen wanneer u een broodvorm vult met
alleen zout, en een andere vorm met brooddeeg waarin zout één van de bestanddelen
is. In de eerste vorm is het hele recept enkel en alleen zout; het zal niet lekker smaken en
ook niet eetbaar zijn. In de tweede vorm maakt het zout deel uit van het recept en is het
gemengd met andere bestanddelen. Op deze manier verandert het de smaak van een
brood van flauwtjes naar verrukkelijk. Zout werkt goed wanneer het gemengd wordt met
elementen die anders zijn. Hetzelfde geldt voor christenen. Dit zal niet gebeuren als we
gezellig blijven zitten in het kerkelijk ’zoutvaatje’.
Dus, hier vinden we een belangrijk punt dat we niet mogen missen. We kunnen op verschillende manieren een eerbaar leven leiden. Door bijvoorbeeld niet te roken, te drinken, niet
te gokken en ons ver weg te houden van misdadigheid. Dat is allemaal belangrijk. Maar
het gaat er niet alleen om wat we niet doen. Maar juist dat wat we wel doen. Wat doen we
om onze gemeenschap, en de mensen in nood te helpen?
Hoe kan het zout zijn smaak verliezen?8

Zout moet gemengd worden met andere dingen. Dus, als we gelijk zijn aan de wereld, of
er teveel op lijken, zullen we geen verschil maken in de wereld. We hebben dan niets te
bieden. Het zout is dan nergens meer goed voor. En wat zegt Jezus dat er dan mee gebeurt?
Echter, doordrongen met de smaak van Christus’ liefde, zullen we er naar verlangen om
een verschil te maken.
Lees Deuteronomium 12:30, 31:20, Jesaja 2:8. Voor welk gevaar waarschuwen deze
teksten ons en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet in deze valkuil trappen?

7 Matteüs 5:13
8 Zie ook Ellen G. White, De Wens der Eeuwen,
De Bergrede, blz. 247
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Matteüs 5:13
Wat leer ik hier over zout?

BIJBELLES | WOENSDAG 27 JULI

HET LEVEN
VAN EEN BOER

Lees Johannes 4:35-38. Wat zegt Jezus ons hier over de verschillende stappen die
nodig zijn om mensen te winnen voor Gods koninkrijk?

Bij landbouw hoort het voorbereiden van de bodem, omdat niet alle grond vanaf het begin
af aan goed te bewerken is (lees Matteüs 13:3-9).
Wat kan uw kerk doen om in uw gemeenschap de ’harde grond’ te verzachten en
om ’stenen’ en ’doornen’ weg te halen?

05
De oogst is slechts een onderdeel van het gehele proces. De ’bodem’ zou, lang voordat
het oogsten gebeurt al voorbereid moeten zijn. We moeten het werk in het oogstveld als
een proces bekijken: het testen van de grond, het voorbereiden/bewerken van de grond,
planten, besproeien, bemesten, plagen bestrijden, wachten, oogsten en het veilig opslaan
van de oogst
In de kerk zou het landbouwproces uit verschillende bodem-testactiviteiten kunnen bestaan.
Bijvoorbeeld een onderzoek over de noden binnen de gemeenschap, het verzamelen van
gegevens over de mensen in de wijk en interviews met de leiders van de gemeenschap.
Er kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden om de grond voor te bereiden en te
bewerken, zoals voldoen aan de noden in de buurt, die bekend zijn geworden door het
onderzoek; het planten van zaden in de vorm van lezingen, bijbelstudies en kleine groepen;
en bidden voor de regen – de heilige Geest. Er zijn weinig mensen die alleen maar door
één keer in de kerk te komen, of door één keer ergens bij geholpen worden of door aan
een activiteit van de kerk mee te doen, voor God gewonnen kunnen worden. We moeten
ze beetje bij beetje voeden met verschillende onderwerpen, activiteiten, bijeenkomsten
en dienstverlening. De waarschijnlijkheid dat ze dan klaar zullen zijn voor de oogst is dan
een stuk groter. Als we ons werk alleen maar vestigen op verspreide evenementen, dan is
het onwaarschijnlijk dat de nieuwe plantjes de tijd tot de oogst zullen overleven.
Wat voor rol zou u moeten innemen in het hele proces van het winnen van mensen
voor Gods koninkrijk, in tegenstelling tot de (eventuele) rol die u nu heeft?

Johannes 4:35-38
Wat is er allemaal voor nodig?
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DONDERDAG 28 JULI | BIJBELLES

KERKEN STICHTEN
Lees Matteüs 10:5-10. Waarom zou Jezus zijn discipelen uitsturen naar de omringende
steden en dorpen, zonder enige hulpmiddelen?

05

Predikant Frank werd gevraagd een kerk te starten in een deel van een grote stad waar
bijna geen Adventisten woonden. Aanvankelijk had hij geen budget om deze taak te
verwezenlijken. Hij bestudeerde een plattegrond waarop hij de grenzen van dat bijzondere
stadgedeelte aanduidde. Verder bestudeerde hij informatie over de bevolking en de bewoners
van die wijk. Hij parkeerde zijn auto in het drukste gedeelte van de wijk en bezocht veel
bedrijven en stelde vragen over het leven in dat gebied. Hij organiseerde ontmoetingen
met leiders uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke dienstverlening, waarin
hij vragen stelde over de grootste noden in de gemeenschap. Hij raakte bevriend met een
aantal inwoners en werd uitgenodigd om lid te worden van een buurtvereniging. Bij deze
vereniging ontmoette hij andere leiders die hem hielpen om het bijgebouw van een lokale
Presbyteriaanse kerk te huren. De clubleden brachten wat geld bijeen voor verf en schoonmaakmiddelen om het bijgebouw te vernieuwen zodat het gebruikt kon worden voor zorg
aan de gemeenschap. Uit interviews met de gemeenschapsleiders kwam naar voren dat
gezondheid een belangrijk thema was in de gemeenschap. Daarom richtte predikant Frank
een team op van vrijwilligers die in het bijgebouw verschillende gezondheidsprogramma’s
(inclusief medische onderzoeken) en opvolgbijeenkomsten organiseerden voor de lokale
bewoners. De deelnemers aan de onderzoeken en de programma’s betaalden een kleine
bijdrage om te helpen met de kosten. Kort daarna startten er sabbatschoolbijeenkomsten
waar ook sommige van de lokale bewoners aan deel namen.
Predikant Frank ontdekte dat het starten van zendingswerk dat in gaat op de behoeften
van de gemeenschap een van de beste manieren is om een kerk op te richten. Uit dit
gemeenschapsgerichte dienstwerk is een Zevende-dags Adventkerk gegroeid van meer
dan 140 leden.
Het verhaal van predikant Frank laat zien wat er kan gebeuren wanneer we Jezus’ leer
toepassen, wanneer we de gemeenschap waarin we ons bevinden, willen bereiken.9
Wat kunnen wij doen in het gebied waar wij wonen?

9 Zie verder, Ellen G. White, Weg tot Gezondheid,
Hoofdstuk 9: ’Onderricht en genezing’, blz. 111
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Matteüs 10:5-10
Waarom kregen de discipelen deze
instructies mee?

VERDERE
STUDIE
Voor verdere studie: Lees meer lessen van
Jezus over uw rol en de rol van uw kerk in
de gemeenschap: Matteüs 7:12, 23:23,
25:31-46, Marcus 4:1-34, 6:1-13, Lucas 6:36,
11:42, 12:13–21, 14:16–24, 16:13, 18:18–27,
19:1–10, Johannes 10:10, 12:8, 17:13–18. Lees
Ellen G. White, ’Eén van deze Mijn minste
broeders’, blz. 530 t/m 534 uit De Wens der
Eeuwen; ’The Missionary’s Pattern’ uit Signs
of the Times, 19 september 1894.
’Als de kerk niet het licht van de wereld is,
dan is het duisternis.’10 Wat een krachtige
gedachte. Het doet ons denken aan de
woorden van Jezus, ’Wie niet met mij is, is
tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt,
drijft uiteen.’11 Jezus zegt het duidelijk: er
is geen neutrale middenweg binnen het
grote conflict. Óf we staan aan de kant van
Christus, óf aan de kant van de duivel. Wanneer we een groot licht hebben ontvangen
en daar niets mee doen, werken we het
eigenlijk tegen. We zijn geroepen om lichten te zijn in de wereld; zijn we dat niet,
dan zijn we duisternis. Ook al is de directe
context anders, het gaat om hetzelfde
principe: ’Als het licht in jezelf verduisterd
is, hoe groot is dan die duisternis!’12 Dit alles
zou als volgt samengevat kunnen worden:
’Van iedereen aan wie veel gegeven is,
zal veel worden geëist, en hoe meer aan
iemand is toevertrouwd, des te meer zal
van hem worden gevraagd.’13

BIJBELLES | VRIJDAG 29 JULI

GESPREKSVRAGEN
Bespreek hoe we ons moeten
mengen in de wereld, zodat we
anderen kunnen bereiken. Hoe
kunnen we hierin een balans
vinden? Hoe kunnen we omgaan
met de wereld op een manier zodat
we goede dingen kunnen doen
voor anderen, en tegelijkertijd
er niet zo in verwikkeld raken
dat we deel gaan uitmaken van
het probleem, in plaats van bij te
dragen aan de oplossing?
Wanneer we betrokken zijn bij
onze gemeenschap, komen er vaak
politieke vraagstukken op ons
pad. Veel van de problemen waar
we mee willen helpen – armoede,
onderwijs, gezondheidszorg,
etcetera – maken deel uit van het
politieke debat. Hoe kun je daar
het beste mee omgaan? Wat voor
houding moet je hebben om samen
te werken met mensen die anders
denken?

Ellen G. White, Signs of the Times, 11 sept., 189
Matteüs 12:30
12
Matteüs 6:23
13
Lucas 12:48
10

11

Matteüs 13:3-9
Wat leer ik hier uit?
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SABBAT 30 JULI | VERDIEPING

Jezus onder de mensen
Johannes 4:34-38
IJSBREKERVRAAG

‘Ik heb iets voor u om te eten dat u niet kent.’ Hoe zou u hebben gereageerd als u een van
Jezus’ leerlingen was geweest?

IK VERKEN

In vers 34 reageert Jezus op de verbazing van de leerlingen wanneer zij hem horen praten
over een soort voedsel dat zij niet kennen. Hij moet hen uitleggen wat hij bedoelt. Jezus
doet dat tot driemaal toe: (a) hij plaatst het op het geestelijke niveau dat de eigenlijke
bedoeling weergeeft, (b) hij ontwikkelt vervolgens de metafoor van de oogst en benadrukt
allereerst dat deze in aantocht is in vers 35 en 36, (c) daarna houdt hij dat beeld nog even
vast, maar breidt hij het verder uit in vers 37 38 met de kenmerken van degene die zaait en
degene die oogst. Het gehele schriftgedeelte is dus een les van Jezus aan zijn leerlingen.

IK BESTUDEER
05 Ten
eerste: net vóór dit gedeelte vinden we Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw.

Hoe openbaart Jezus zijn messiaanse identiteit?
Maar daarmee is het niet afgelopen. De leerlingen komen nu met hun vragen en de
Samaritaanse gaat terug naar huis en vertelt over wat ze met deze vreemdeling heeft
meegemaakt.
Hoe lijkt de reactie van de discipelen op die van de Samaritaanse vrouw?
Zoals de vrouw dacht dat Jezus het had over het soort water dat men kon putten, zo
begrijpen ook de leerlingen Jezus’ verwijzing naar zijn voedsel op een letterlijke manier.
Maar in beide gevallen wijst Jezus op een diepere, geestelijke betekenis: het levenswater is
uit een innerlijke bron afkomstig en het doen van het werk van God is het echte voeding.
Het eerste voorbeeld gaat over de oogst waarvan de nabijheid wordt beklemtoond.
‘Kijk om u heen, dan ziet u dat de velden rijp zijn voor de oogst . . . de maaier verzamelt
vruchten voor het eeuwige leven . . .’ Dit accent op het heden brengt opnieuw de ervaring
van de Samaritaanse vrouw in herinnering: in plaats van een verre Messias, heeft zij nu
een Messias ervaren die heel dicht bij haar is. De leerlingen moesten ‘vier maanden’ (vers
35) wachten tot de oogst, maar nu is de afstand tussen zaai- en oogsttijd voorbij. Jezus,
de door God gezondene (vers 34), kan zijn werk afsluiten, nota bene in Samaria, een stad
buiten het heilige land.
Hoe ligt in het tweede voorbeeld de relatie tussen degene die zaait en degene die oogst?
Jezus heeft gezaaid in het hart van de vrouw, die op haar buurt het zaad heeft gezaaid
onder de mensen in de stad; de oogst laat niet lang op zich wachten, want de mensen uit
de stad komen naar Jezus toe (vers 40).
Wanneer dit verhaal in de christelijke gemeenten wordt gelezen aan het einde van de
eerste eeuw, moeten de gelovigen hebben beseft dat hun zendingstaak het vervolg is van
het werk van degenen die vóór hen waren: zij hoefden slechts te oogsten wat anderen
hebben gezaaid!
Matteüs 4:23
Wat combineerde Jezus?
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05

IK PAS TOE

We keren terug naar het verhaal en zien dat de positieve reactie van de mensen uit de stad
zich voltrekt in twee etappes: (a) zij werden gefascineerd door het getuigenis van de vrouw,
alhoewel ze wantrouwend waren, wat blijkt uit de zin: ‘Wij geloven nu niet meer om wat
u gezegd hebt’ (vers 42). (b) Het proces wordt voltooid door de persoonlijk ontmoeting
met Jezus en de kans om hem zelf te horen (‘wij hebben hem zelf gehoord’). Dat brengt
een geloofsovertuiging (‘wij weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is’). Zo krijgen
dus de Samaritanen, zelfs eerder dan de joden, de gelegenheid om de universele dimensie
van het werk van de Messias te begrijpen. Kortom: de Messias is er, en hij is er voor alle
mensen. Wat een fantastische oogst!
En waar het ons persoonlijk betreft: laten we nadenken over datgene wat voor ons de
weg naar het geloof heeft geopend. Natuurlijk, we zijn nog niet aan het einde van onze
ontdekkingsreis. Maar onze geloofservaring is zonder twijfel mogelijk geworden door
allerlei omstandigheden, en door de invloed van veel mensen. Kunnen we elkaar verrijken
door onze ervaringen met elkaar te delen? Dat is een kans om te laten zien dat we de Heer
inderdaad kennen en wat we verschuldigd zijn aan degenen die het Goede Nieuws in ons
leven hebben gezaaid.

IK OVERDENK …
We weten dat de ommekeer in het gesprek tussen
Jezus en de Samaritaanse het moment is dat zij beseft
dat Jezus alles van haar leven weet. Is de God van
liefde, die zich in Jezus-Christus heeft geopenbaard,
ook van alle details van mijn leven op de hoogte?
Ben ik daar blij om?
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SABBAT 30 JULI | JONGERENLES

MARKETING VOOR JEZUS
Openingsvraag

Wat heb je in de afgelopen week tegen iemand gezegd om hem of haar hoop te
geven. Hoe ging dat? Deel met de groep.
Lees samen Johannes 4:34-38

IJsbrekervraag

Eet je wel eens teveel? Wanneer doe je dat? Wat zijn de gevolgen? Bespreek met elkaar.

Inspiratie

‘Kijk om je heen dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst’.

Behandel de tekst

Zondag: vers 34. Hoe kan de wil van God doen voedsel zijn? Hoe kan het dat je
dat voedt? Waar heb je na het eten geen honger meer naar? Hoe kan het dat de
leerlingen dit niet kennen, vers 32?
Maandag: vers 35. Wat betekenen die velden? Wat betekent ‘rijp voor de oogst’.
Waar gaat het hier over? Hoe kunnen mensen ‘rijp zijn voor de oogst’?
Dinsdag: vers 36-38. Wie zijn die ‘zaaiers’ geweest? Wat voor werk hebben ze
gedaan? Wat is het verschil tussen zaaien en oogsten? Bespreek met elkaar.

05

Toepassing

Woensdag. Hoe ervaar jij om te doen wat God van je vraagt? Is het een last, of
vind je het leuk. Leg uit waarom het een of het ander?
Donderdag. Staan vandaag de dag mensen open voor geloof? Is er een verschil
tussen naar de kerk gaan en geloven? Maken mensen dat verschil? Waar staan
de mensen meer open voor, kerk of geloof? Hoe zou je mensen kunnen helpen
hun geloof te ontwikkelen. Bespreek met elkaar.
Vrijdag. Wat ben jij? Een ‘zaaier’ of een ‘oogster’? Waar voel jij je meer bij thuis?
Waarom? Wat voor verschil in handelingen houdt dit in? Wat doe je wel als je
oogst en niet als je zaait.
Sabbat. Hoe belangrijk vind je het om anderen mensen te winnen voor Jezus
Christus? Waarom wel/niet? Hoe zou je zelf gewonnen willen worden en hoe niet?

Opdracht

Bedenk samen met anderen hoe je iets over Jezus zou kunnen zeggen waar jij
je goed bij voelt en degenen tegen wie je het zegt ook. Bedenk ook hoe je een
verschil maakt tussen ‘zaaien’ en ‘oogsten’.
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BIJBELLES | 31 JULI – 6 AUGUSTUS

LEZEN: Matteüs 1:22, 23; Johannes 1:14; Lucas 15:3-24; Matteüs 9:10-13; Psalmen
51:17; 1 Johannes 2:16; Filippenzen 2:13-15.
KERNTEKST: ’Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem
te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend
tegen elkaar: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen”’.
Lucas 15:1, 2.

JEZUS ONDER
DE MENSEN

06

Een diaken uit een lokale kerk bracht elke maand in een busje de jongeren van de kerk
naar een verzorgingstehuis om daar een dienst te houden. In de eerste week, terwijl de
jongeren de dienst leidden, pakte een oude man in een rolstoel de hand vast van de diaken
en hield deze vast tijdens de dienst. Een keer toen de jeugdgroep weer op bezoek kwam,
was de man in de rolstoel er niet. Het personeel zei dat hij waarschijnlijk die komende nacht
zou overlijden. De diaken ging naar de kamer waar de man lag. Het was duidelijk dat hij
buiten bewustzijn was. De diaken pakte de hand van de oude man en bad met hem. De
ogenschijnlijk bewusteloze man kneep hard in de hand van de diaken, en de diaken wist
dat zijn gebed verhoord was. Met tranen in zijn ogen verliet hij de kamer en botste tegen
een vrouw aan, die tegen hem zei: ’Ik ben zijn dochter. Hij wachtte op jou. Mijn vader zei:
’Een keer per maand komt Jezus op bezoek en houdt hij mijn hand vast. Ik wil niet sterven
voordat ik de kans heb om Jezus’ hand nog één keer vast te houden’.1
In het christendom gaat het erom dat we ’Jezus’ zijn voor iemand anders. De komende
lessen zijn gericht op aspecten van Jezus’ zendingsmethode en hoe de kerk Jezus’ werk
kan uitdragen.

MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
6 AUGUSTUS
1

Aangepast van The Least of These, een video van Old Fashioned Pictures (2004)
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ZONDAG 31 JULI | BIJBELLES

ALLEEN CHRISTUS’
METHODE
’Alleen Christus’ methode kan het ware succes opleveren in het bereiken van mensen.
Jezus mengde zich onder de mensen als iemand die naar hun welzijn streefde. Hij toonde
zijn sympathie, voorzag in hun behoeften en won hun vertrouwen. Daarna zei hij tegen
hen: ’Volg mij’’.2
We zien de volgende principes:
• Jezus had het beste met mensen voor (hij was altijd aan het netwerken).
• Jezus leefde mee met mensen (hij bouwde aan zijn relaties).
• Jezus voorzag in hun noden (hij zorgde voor zijn relaties).
• Door het combineren van deze drie elementen won hij hun vertrouwen.
• En dan zei hij tegen hen: ’Volg mij.’ (hij maakte ze tot leerling)

06

Wat we hier zien is een allesomvattend model van het evangelie wat ons zal helpen het
evangelie op een betere manier te verkondigen. Jezus verbond de sociale aspecten (nummer
1 t/m 4) met nummer 5, de uitnodiging om hem te volgen. Wij moeten het sociale ook
verbinden met die uitnodiging. Al deze stappen samen zullen leiden tot succes. In deze
les draait het om de eerste stap van Jezus’ methode. De komende lessen (7 t/m 11) zullen
gericht zijn op de andere stappen.
Wat zeggen de volgende teksten over hoe Jezus zich mengde onder de mensen?
Matteüs 1:22,23; Johannes 1:14.

We zijn allen diep gekwetst en beschadigd door de zonde. Maar alles wat mis is gegaan
in de wereld als gevolg van de zonde is opgelost door Gods verzoening met de mensheid
door Jezus’ allesomvattend zendingswerk als mens op aarde. Hij mengde zich onder de
mensen en streefde naar het welzijn van de hele persoon en de hele mensheid, en diende
zelfs de mensen die in die cultuur bestempeld werden als ’de slechtsten’.
Sta eens stil bij de geweldige waarheid dat degene die alles heeft geschapen (zie Johannes
1:3) een menselijke vorm aannam en zich mengde onder de gevallen mensheid en hen diende.
Hoe zou deze geweldige waarheid, gevuld met hoop, een invloed moeten hebben
op hoe wijzelf met anderen moeten omgaan en hen dienen?

² Ellen G. White, De Weg tot Gezondheid,
hoofdstuk 9: ’Onderricht en genezing’, blz. 111
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Matteüs 1:22,23; Johannes 1:14
Wat zeggen deze teksten over de
Zoon van God??

BIJBELLES | MAANDAG 1 AUGUSTUS

VERLOREN
EN GEVONDEN

In Lucas 15 vertelt Jezus drie gelijkenissen als antwoord op de beschuldigingen van de
farizeeën en wetgeleerden dat Jezus zondaars ontvangt en met hen eet (zie Lucas 15:2).
Lees de volgende tekstgedeelten en schrijf op wat de kern is van Jezus’ antwoord
op deze beschuldigingen.
Lucas 15:3–7
Lucas 15:8–10
Lucas 15:11–24

Elk van deze gelijkenissen begint met iets dat kwijt is en eindigt met een viering, een
uitdrukking van Gods liefde voor ons en zijn diepgaande interesse voor onze redding.
Een predikant, die een gezin geïnteresseerd was in het ontvangen van bijbelstudie,
behalve één persoon. De moeder, vader en dochter hadden Christus aanvaard en waren
enthousiast om de predikant regelmatig in hun huis te ontvangen. De oudere zoon was
in opstand gekomen tegen het christendom en wilde er niets mee te maken hebben.
Elke keer dat de predikant op bezoek kwam, verliet de jongeman de kamer en wilde niet
meedoen met de studies. Na zes weken van enthousiaste en productieve bijbelstudies,
begon de predikant de andere drie gezinsleden uit te dagen om de doop te overwegen.
Elk van hen had een persoonlijke reden om nog een paar maanden te wachten met
het nemen van deze beslissing. Onverwacht kwam de jonge man de kamer binnen en
zei dat hij zich wilde laten dopen. Vanuit zijn eigen kamer had hij de studies gevolgd
en was gegroeid in zijn overtuiging dat hij zijn geloof openbaar wilde belijden. Twee
weken later werd de jongeman gedoopt, en een maand daarna de rest van de familie.
Jezus bracht zichzelf opzettelijk in contact met de Samaritaanse vrouw bij de put, een
Romeinse hoofdman, en een ’zondige’ vrouw die parfum ter waarde van een jaarsalaris
over zijn voeten heen goot. Dit zijn enkele voorbeelden van mensen die als ’onwaardig’
bestempeld werden door anderen maar wel door God worden uitgenodigd.
Heeft u ooit vermeden om te getuigen tegenover iemand die misschien niet zo goed
in uw kerk zou passen? Wat zou er in u en in de gemeente moeten veranderen om
deze mensen wel te kunnen accepteren?

Lucas 15:2-24
Hoe weerlegt Jezus deze beschuldigingen?
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DINSDAG 2 AUGUSTUS | BIJBELLES

ETEN MET ZONDAARS
Lees Matteüs 9:10-13. Welke cruciale boodschap kunnen wij uit het antwoord halen
dat Jezus gaf? Lees Hosea 6:6.

Jezus lag aan aan de eettafel, waar hij tijd doorbracht en at met wie door de samenleving
als ’ongewenst’ werd bestempeld.
Welke mensen worden in uw cultuur gezien als ’ongewenst’?

06
Toen hij onderbroken werd door de vraag van de farizeeën waarom hij omgaat met ’slechte’
mensen, daagde Jezus hen uit om het verschil te begrijpen tussen barmhartigheid en
offeren. ’Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik
ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’3
Wat verdrietig dat Jezus tegen religieuze leiders moest zeggen dat ze een van de meest
fundamentele waarheden van hun eigen geloof moesten leren. Hier zien we opnieuw het
probleem dat we ook zagen in de tijden van het Oude Testament, namelijk dat religieuze
vormen en ceremoniën een belangrijker rol kregen in de gedachten van de mensen dan
de kwestie van hoe ze anderen behandelden. Heel interessant dat Jezus hier uit het Oude
Testament citeerde (Hosea 6:6) om zijn punt duidelijk te maken.4
Het is makkelijk om de handelingen van anderen te veroordelen door onze eigen voorkeuren
als norm te nemen. We moeten leren om onszelf nederig naar de achtergrond te schuiven
en de heilige Geest toe te laten om genade te vertalen tot overtuiging.
Wat zegt Psalm 51:17 tegen een ieder van ons? Hoe zou de kennis over onze eigen
zonden ons moeten helpen om de betekenis van deze tekst beter te begrijpen?

3 Matteüs 9:13
4 Zie verder: Ellen G. White, De Wens der Eeuwen,
Hoofdstuk ’Levi – Mattheüs’, blz. 225
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Matteüs 9:10-13; Hosea 6:6
Welke cruciale boodschap staat hier?

BIJBELLES | WOENSDAG 3 AUGUSTUS

MENGEN OP EEN
VERSTANDIGE MANIER

Een spreker vroeg aan een groep hoeveel niet-Adventistische vrienden ze hadden. Een
man, achter in de zaal, stond op en verkondigde triomfantelijk: ’Ik ben er trots op om te
bekennen dat ik er geen één heb!’ Die man bedoelde het misschien wel goed, maar zijn
woorden zeiden veel over wat voor licht hij was voor de wereld.
Zoals we al hebben gezien, staat er in Matteüs 5:13 dat wij het zout van de aarde zijn, maar
dat zout zijn smaak kan verliezen.
Wat kunnen we leren van de volgende verhalen met betrekking tot hoe we ons wel
of niet moeten mengen met de wereld? Genesis 13:5-13, 19:12-26, Numeri 25:1-3; zie
ook 1 Johannes 2:16.

06
Deze bijbelse voorbeelden illustreren het belang van het voorzichtig omgaan met mensen
die leven aan de hand van wereldse waarden, zoals opgesomd in 1 Johannes 2:16.
Let eens op het volgende wijze en uitgebalanceerde advies: ’Moeten belijdende christenen
weigeren om om te gaan met niet-bekeerde mensen en er naar streven om geen communicatie met hen te hebben? Nee, ze moeten bij hen zijn, in de wereld, maar niet van de
wereld. Maar ze moeten geen deel nemen aan hun manier van leven, niet van hen onder
de indruk raken en hun harten niet openstellen voor hun gewoonten en praktijken. Het
doel van hun omgang moet zijn het trekken van anderen naar Christus.’5
Hoeveel vrienden heeft u buiten de kerk? Wat is de aard van deze vriendschappen?
Wie heeft de grootste invloed op wie: u op hem/haar, of andersom?

⁵ Ellen G. White, Selected Messages, boek 3, blz. 231

Psalm 51:17
Wat zegt dit vers tegen ons?
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DONDERDAG 4 AUGUSTUS | BIJBELLES

IN DE WERELD
Er zijn geen twijfels over wat de wereld nodig heeft en wat Christus ons heeft gegeven.
Er is niets in onszelf dat ervoor zorgt dat wat we hebben zo waardevol is. Integendeel, we
willen ook graag anderen bereiken met wat we zelf van Christus ontvangen hebben en dat
aan hen doorgeven. En juist omdat we zoveel hebben ontvangen, zijn we geroepen om
onze hand uit te strekken naar hen die het niet hebben. ’Om niet hebben jullie ontvangen,
om niet moeten jullie geven!’6
Lees Filippenzen 2:13-15. Wat wordt hier tegen ons gezegd, en hoe past dat in het idee
dat we geroepen zijn om anderen te bereiken zonder zelf weg te glijden?

06
We moeten voorzichtig zijn dat we ons niet teveel afschermen van de wereld en daardoor
nooit in contact komen met de mensen in de wereld. Het is heel makkelijk om in onze
eigen geestelijke en theologische comfortzone te blijven en daardoor geestelijk naar
binnen gekeerd te raken. Zo’n naar binnen gerichtheid kan leiden tot een egocentrische
godsdienst. Hoe vaak gebeurt het niet dat kerken bijvoorbeeld meer energie gebruiken
om te ruziën over aanbiddingsstijlen of dogma’s, dan over het bereiken van een mensheid
die verloren zal gaan?
Robert Linthicum beschrijft in zijn boek Empowering the Poor (pagina’s 21-30) drie verschillende soorten kerken. (1) De kerk in de stad. Deze kerk heeft nagenoeg geen contact
met de gemeenschap. De nadruk van de kerk ligt op het dienen van de noden van de
gemeenteleden. (2) De kerk naar de stad toe. Deze kerk weet dat het bezig moet zijn
met dienstwerk binnen de gemeenschap maar vraagt geen advies te vragen aan deze
gemeenschap. Ze maken programma’s die niet aansluiten bij de gemeenschap. (3) De
kerk met de stad. Deze kerk voert een demografisch onderzoek uit om de mensen te
begrijpen die men wil dienen. Kerkleden mengen zich onder de leiders en bewoners van
de gemeenschap en vragen wat hun echte noden zijn. Hun zorg naar de gemeenschap toe
heeft een grotere kans op relevantie en goede ontvangst, omdat de gemeenschap input
heeft gegeven en vertrouwen heeft in het proces. Zo’n kerk raakt betrokken bij organisaties
in de gemeenschap en kan, indien nodig, de gemeenschap helpen om diensten in het
leven te roepen die op dat moment missen. Er is een wederzijds gevoel van ownership en
inzet om te voldoen aan de reële behoeften in de gemeenschap.

⁶ Matteüs 10:8
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Filippenzen 2:12-16
Waar moet ik aan vasthouden bij
mijn opdracht??

VERDERE
STUDIE

BIJBELLES | VRIJDAG 5 AUGUSTUS

Verdere studie: Lees Ellen. G. White, ’Ons
voorbeeld’ uit De Weg tot Gezondheid, blz.
13 t/m 20 en ’Levi-Mattheüs’ uit De Wens
der Eeuwen, blz. 218 t/m 225.
De missie van de kerk is gericht op de
wereld, niet alleen op zichzelf. De kerk is in
het leven geroepen om anderen te dienen.
Jezus was bijzonder en actief in het zich
mengen onder de mensen en Ellen White
geeft aan dat ook Gods kerk vandaag zo
dient te zijn. De leden zijn het zout dat de
gemeenschap moet doordringen.
Wat we hier zien is een geweldige uitnodiging om ons te mengen, net zoals Jezus,
onder de onaantrekkelijken, de armen, en
de verlorenen. Jezus was een vriend van
de zondaars. Hij bezocht hun feesten - ontmoette hen waar zij zich bevonden. Jezus
heeft nooit zijn geloof verloochend, maar
hij hield ervan om naar plekken te gaan
waar zondaars waren. De mensen die zich
het meest op hun gemak voelden bij hem,
waren zondaren, terwijl het de zogenaamde heiligen waren die zich het minst op
hun gemak voelden bij hem. Maar Jezus
besteedde daar geen aandacht aan,
omdat Hij wist wat zijn prioriteiten waren.
Hij was gekomen om zondaren te redden.
Dat was zijn missie, en dat moet ook onze
missie zijn, ondanks dat daar misschien
een aantal heiligen door van streek raken.
Een lange tijd hebben Adventisten zich geïsoleerd in veilige havens en getto’s, alsof
de rest van de wereld niet bestond. Die
tijd is voorbij. We kunnen niet, en mogen
niet langer in afvalligheid leven. Het is
tijd om de gemeenschap te betreden als
individuen en als kerk.’7

GESPREKSVRAGEN
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afvalligheid’
leven wanneer we
onszelf isoleren. Denkt u dat dat
Lucas
te sterk
betrok
verwoord
eerder
is,gepubliceerd
of is dit een
materiaal
geldig punt?
bij het
En zo
schrijven
ja, wat van
leestzijn
u
evangelie.
in de BijbelWat
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uw antwoord
we dante
verstaan
onder het geïnspireerde
onderbouwen?
karakter van de Bijbel? Hoe vindt
inspiratie
Ook al moeten
plaats?we
Zie
ons
Ellen
mengen
G. White,
’The
onder
Inspiration
de gemeenschap
of the Prophetic
om te
Writers’
kunnen, Selected
dienen, waarom
Messages,is deel
de 1,
blz.
steun
15-23
van en verantwoording voor
de kerkfamilie toe een belangrijk
aspect dat we niet moeten
negeren?
Bespreek het idee dat kerken meer
energie verbruiken om te kibbelen
over interne problemen dan dat ze
gebruiken voor evangelisatie. Hoe
kunnen we dit veranderen?

⁷ Russell Burrill, How to Grow an Adventist Church
(Fallbrook, Calif.: Hart Books, 2009), blz. 50

Genesis 13:5-13, 19:12-26; Numeri 25:13; 1 Johannes 2:16
Hoe moet het niet??
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SABBAT 6 AUGUSTUS | VERDIEPING

Jezus onder zijn volk
Filippenzen 2:12-18
IJSBREKERVRAAG

Begeeft u zich graag onder mensen als u niet goed in uw vel zit?

IK VERKEN

Filippenzen 2:1-18 vormt een eenheid. Dat is belangrijk voor onze studie van vandaag. Het
tekstgedeelte gaat over ons getuigenis van Jezus’ aanwezigheid in de kerk (vs. 1-11) en in
de wereld (15b, 18). De tekst spreekt van een harmonieus leven in gemeenschap met Jezus,
die ons voorbeeld is, en van het uitdragen van ‘het woord des levens.’

IK BESTUDEER

06

De gedeeltes A en A’ zijn afhankelijk van B. Zo ontdekken we in welke geestesgesteldheid
Jezus zich onder mensen begaf.
A. Jezus laat ons zien hoe mensen met elkaar moeten omgaan (vs. 1-11).
B. ‘Blijf u inspannen voor uw redding’ – God bewerkstelligt het doen en het willen in ons.
A’. ‘Schitter als de sterren aan de hemel’ … terwijl u het woord des levens uitdraagt (15b)
Een meer letterlijke vertaling van vers 13 zou kunnen luiden: God is in feite uw energiebron,
want God is de bron die de wil geeft en ook de energie om te handelen volgens zijn wil.
Hoe geven de woorden ‘vrezen’ en ‘diep ontzag’ aan hoe zwak de mens zich voelt voor
God als hij hen roept tot zijn dienst. Zie bijvoorbeeld Jesaja 6:1-7; Jeremia 1:4-8; Psalm
2:11; 1 Korintiërs 2:3 en 2 Korintiërs 7:15.
Hoe kunnen we iets wat tegelijkertijd een werk van mensen en een werk van God lijkt
samenbrengen? Waarop is Paulus trots in vers 16, in verband met vers 12? Zie ook Efeziërs
2:9: ‘Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich
erop laten voorstaan.’
Hoe zorgt God voor zowel ons willen als ons doen?
De uitdrukking ‘blijf u inspannen’ heeft in het Grieks een diepe betekenis: maken, tot stand,
brengen, bereiken, uitwerken, scheppen, inspannen. In de context van Filippensen 2:1-16
laat Paulus zien dat het heil praktische gevolgen heeft binnen de kerk en in de maatschappij.
De les van dit schriftgedeelte is ons te wijzen op de bron van hoe in de wereld in de wereld
moeten staan.
Welk verband is er tussen zich het u blijven inspannen voor uw redding en schitteren als
de sterren aan de hemel, en zich vasthouden aan het woord dat leven brengt?
En welk verband ziet u tussen de verzen 12 en 8, waar het gaat over de gehoorzaamheid
van Jezus en zijn werk in de wereld?
En tenslotte loopt er ook nog een lijn met de vermaning om niet langer te morren of tegen
te spreken en het woord in de wereld uit te dragen.
In welke gemoedstoestand heeft Jezus zelf, toen hij zich onder de mensen begaf, het
woord des levens uitgedragen, door de mensen te vermanen, te bemoedigen en zich
kritisch te tonen ten opzichte van de hen omringende maatschappij?
Hoe heeft Jezus het woord uitgedragen door middel van een realistische boodschap? Noem
de belangrijke kwaliteiten van Jezus in zijn
omgang met de mensen. Het is vooral het
Matteüs 9:35-38
realisme van Jezus dat de harten van de
Waarom en met wie had Jezus
mensen raakte. Hoe was dat mogelijk?
medelijden?
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VERDIEPING | SABBAT 6 AUGUSTUS

IK PAS TOE

Het praktische deel (vs. 15, 16) begint met een aanmoediging: Doe alles zonder morren
en tegenspreken. Hoe moeten we dat opvatten? Worden we opgeroepen om te blijven
zwijgen, dingen te ontkennen, er geen mening op na te houden, en onze overtuiging
niet uit te spreken . . .? Wat is het verschil tussen morren en uw ontevredenheid laten
blijken? Hoe kunt u van uw ontevredenheid een gelegenheid maken om u in te gaan
zetten voor het vinden van een oplossing van het probleem.
Iemand zei eens: Ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg. Is dat misschien het geheim om
Paulus’ woorden te kunnen begrijpen?
Welke woorden zou u kiezen als u denkt aan de wereld waarin we momenteel leven?
In het soort maatschappij dat u met deze woorden beschrijft heeft ook Jezus zich begeven
om daar het levende woord te brengen.
Paulus nodigt ons uit om in ons leven te laten zien dat we zijn gered. Deze redding, die
een geschenk is van God en van Jezus Christus, brengt leven, vreugde en hoop. Paulus
nodigt ons uit om onze redding gestalte te geven in onze geloofsgemeenschap en onze
maatschappij, en in de manier waarop we onder mensen zijn.
Wie is in staat te doen waartoe God ons heeft geroepen?

IK BID …
Heer, help me te begrijpen dat het niet alleen gaat
om het willen en het doen, maar om de geest van
liefde waarmee we bidden, denken en handelen.
Laat dat een getuigenis zijn van onze redding in Jezus
Christus.
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SABBAT 6 AUGUSTUS | JONGERENLES

VERANDEREN
Openingsvraag

Wat heb je samen met anderen bedacht hoe je iets over Jezus zou kunnen zeggen
waar jij je goed bij voelt en ook degenen tegen wie je het zegt? Wat heb je bedacht
over het verschil tussen maaien en oogsten? Bespreek met de groep.
Lees samen Filippenzen 2:12-16

IJsbrekervraag

Heb je wel eens moeten doen wat een ander wilde, maar waar je zelf geen zin in
had? Bespreek met elkaar.

Inspiratie

‘God zelf zorgt ervoor dat jullie dat willen en kunnen. Zo goed is God voor jullie.’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 12-13. Wat is de verantwoordelijkheid van God en wat is die van
jou om te zorgen dat je behouden wordt? Leg uit hoe het werk.
Maandag: vers 13. Wat betekent het dat God zowel het willen als het handelen
bij een mens teweegbrengt?
Dinsdag: vers 14-15. Wat heeft ‘niet tegenspreken’ met ‘zuiver en smetteloos’
te maken? Moet je het dan overal mee eens zijn? Of heeft het te maken met een
bepaald soort houding? Wat voor houding denk je?
Woensdag: vers 16. Aan welk woord van Jezus moet je je dan houden? Bespreek
met elkaar hoe je dit gaat oplossen. Maak een lijst van bijbelteksten die voor jou
belangrijk zijn. Deel met elkaar.

06

Toepassing

Donderdag. Hoe helder schijn jij? Waarom denk je dat? Wat vinden anderen in
de groep ervan? Vraag aan elkaar wat de ander vindt van jouw uitstraling. Wat
zou je eventueel kunnen verbeteren?
Vrijdag. Welke taak is het meest moeilijk voor jou om te doen zonder klagen
en tegenspreken? Leg uit waarom. Probeer een oplossing te bedenken om er
anders mee om te gaan. Wat zou daarbij het meeste helpen? Bespreek met elkaar.
Sabbat. Welke tekst in de Bijbel is het belangrijkst voor je? Waarom? Is er een
situatie waarin dit ook daadwerkelijk zo was? Bespreek met elkaar.

Opdracht

Probeer een situatie te bedenken waar je een hekel aan hebt. Kijk of je je deze week
je anders kunt opstellen zodat die situatie een andere uitkomst krijgt.

1
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BIJBELLES | 7 – 13 AUGUSTUS

LEZEN: Jona 3:4 – 4:6, Lucas 19:38-42, Matteüs 5:43-47, 1 Korintiërs 13, Marcus
8:22-25, Filippenzen 2:3-5, Jakobus 2:14-17.
KERNTEKST: ’Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar
haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen
zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het
niet gewild.’ Matteüs 23:37.

JEZUS STREEFDE NAAR
HUN WELZIJN
Bij een bepaalde gemeente zijn er skaters voor de kerk die naar binnen komen om de
eredienst bij te wonen. Waarom? Deze kerk komt bijeen in een jongerencentrum, dat precies
naast een skateboardpark ligt. De overheid in deze stad had het park laten aanleggen om
een gezonde recreatieruimte te creëren waar jongeren bijeen kunnen komen. Men wilde
op deze manier de stijgende jeugdcriminaliteit te tegengaan.
Toen het jongerencentrum en het skateboardpark klaar waren, zocht de overheid een kerk
die hun diensten in dit hier wilde houden. De leiders van de gemeentelijk overheid waren
van mening dat de aanwezigheid van een kerk een positieve morele invloed zou hebben
op de jongeren die gebruik maakten van het park. Ze nodigden vertegenwoordigers uit
van verschillende christelijke kerkgenootschappen, waarvan er maar één de uitdaging
accepteerde, namelijk een kerk met een sabbatschool en een eredienst op zaterdagochtend.
De leden van deze Adventkerk waren enthousiast over hun verhuizing naar het jeugdcentrum,
omdat de skaters deel uitmaakten van de groep die ze wilden bereiken.
Volgens deze lokale gemeente zou een ’kerk’ een gemeenschap moeten
zijn die niet voor zichzelf bestaat maar voor anderen. Dit zou voor al
onze kerken moeten gelden.

MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
13 AUGUSTUS
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ZONDAG 7 AUGUSTUS | BIJBELLES

JONA IN NINEVE
Lees Jona 3:4 – 4:6. Wat voor ernstig probleem heeft deze profeet met betrekking tot
zijn houding?

In Jona 4 zit de profeet aan de oostkant van de grote stad Ninevé. Hij had de onheilsboodschap
overgebracht zoals God hem had gevraagd. Hij dacht na over zijn reis, zijn tegenzin om naar
Nineve te gaan en zijn tactiek om weg te lopen, Gods aandringen om Jona weer op zijn
missiepad terug te brengen, het 3-daagse voorval binnen in de vis en de lange reis vanaf de
kust naar het binnenland. Waar was dit allemaal goed voor? Zodat God zich zou bedenken en
zijn genade zou tonen aan deze verachtelijke mensen? De mensen zijn tot inkeer gekomen,
maar Jona voelde zich misleid. Hij voelde zich onteerd en gebruikt. Zijn hoop was dat de
verwoesting van deze heidense stad met 120.000 inwoners Gods voorkeur zou laten zien voor
zijn volk, en dat de haat die Jona voelde voor de Ninevieten gerechtvaardigd zou worden.
Lees Lucas 19:38-42. Wat gebeurde hier, en hoe was de houding van Jezus tegenover
Jeruzalem?

07
Achthonderd jaar na de tijd van Jona reed Jezus op een ezel over een heuveltop met uizicht
op Jeruzalem. Er waren lofprijzingen te horen voor hem ’die komt als koning, in de naam
van de Heer’. Mensen riepen hoopvol: ’Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’1
Midden in deze triomfantelijke binnenkomst stopte Jezus toen hij de stad naderde. Hij
huilde en zei: ’Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen!’2
Let op de tegenstelling hier. Jona gehoorzaamde Gods bevel met tegenzin en voelde
weinig voor het welzijn van de bewoners van Ninevé. Jezus naderde Jeruzalem met een
zwarte last op zijn hart, namelijk dat ze de kostbare verlossing zouden mogen aanvaarden
die hij aanbood.
Twee steden: Ninevé en Jeruzalem. Twee boodschappers: Jona en Jezus. Het verschil is
duidelijk. Jezus toonde hier een uitstekend voorbeeld van de onbaatzuchtige, zorgzame
houding die het goede wenst voor de mensen. Mogen wij, door Gods genade, dezelfde
houding aannemen zoals Jezus had tegenover de verlorenen.
Hoe kan egoïsme een rol spelen als het om de redding van anderen gaat?

¹ Lucas 19:38
² Lucas 19:42
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Jona 3:4 – 4:6
Welk probleem had deze profeet?

BIJBELLES | MAANDAG 8 AUGUSTUS

HET ‘DESONDANKS’
PRINCIPE

Een melaatse benaderde Jezus en smeekte om genezing. De gangbare opvatting was
dat deze man afgezonderd zou moeten leven. Desondanks raakte Jezus de melaatse aan
en genas hem (Matteüs 8:1-4). Petrus verloochende Jezus drie keer (Johannes 18). Maar
desondanks nam Jezus hem opnieuw aan in zijn dienstwerk (Johannes 21). Gods gemeente
in Korinte was ondankbaar tegenover Paulus’ autoriteit en invloed. Maar desondanks dient
Paulus hen toch (2 Korintiërs 12:14, 15).
Dit principe van ’desondanks’ of ’evengoed’ is van wezenlijk belang wanneer we het karakter willen laten zien van hem die zich inzette voor het welzijn van de mensen.
’Miljoenen mensen die op het punt staan ten onder te gaan, die gebonden zijn door ketenen van onwetendheid en zonde, hebben zelfs nog nooit gehoord van de liefde van
Jezus’ liefde voor hen. Als onze en hun omstandigheid omgekeerd waren, wat zouden wij
dan willen dat ze voor ons deden? Op ons rust de heilige verplichting om zoveel mogelijk
voor hen te doen. De gulden regel van Christus, aan de hand waarvan ieder van ons al
dan niet in het oordeel kan bestaan, luidt: ’Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hun ook aldus’.’3
Deze ’gouden regel’ is het fundament van een mentaliteit van zendingswerk dat zich eerst
richt op wat het goede zou zijn voor de mensen die we dienen, in plaats van te denken
aan de voordelen voor onszelf.
Lees Matteüs 5:43-47; Lucas 6:27, 35; 23:34. Welk belangrijk punt laat Jezus ons hier
zien met betrekking tot onze houding tegenover een specifieke groep mensen?

Jezus roept ons op om liefde te tonen aan en aardig te zijn tegen mensen ’ondanks’ het
feit dat ze ons haten, of dat ze onze vijand zijn. Let er ook op dat Jezus deze handelingen
en liefde verbindt met het karakter van God zelf. ’…heb je vijanden lief, doe goed en
leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is.’4
Hoe kunnen we begrijpen dat God goed is voor ’wie ondankbaar en kwaadwillig is’?
(Hoe beantwoordt dit antwoord bijvoorbeeld de vraag ’Waarom zijn de goddelozen
soms welvarend’?) Op welke manier speelt Romeinen 2:4 een rol in dit thema?

³ Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, ’Eén van
deze mijn minste broeders’, bladzijde 533
⁴ Lucas 6:35

Matteüs 5:43-4; Lucas 6:27,35; 23:34
Welk belangrijk gegeven laat Jezus
hier zien?
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DINSDAG 9 AUGUSTUS | BIJBELLES

DE LIEFDE
ZAL NOOIT VERGAAN
Volgens Jezus zijn de twee grootste geboden het liefhebben van God en het liefhebben
van de naaste. Hij heeft ons daarnaast ook laten zien wie onze naaste is. Er is geen twijfel
over dat het leven van Jezus, van het begin tot het einde, een uitdrukking was van Gods
pure liefde voor ons, hij die zelf liefde was.5 Dus wij moeten ook liefhebben wanneer we het
karakter van God willen weerspiegelen en aan anderen willen openbaren wie God is. Bekijk
het eens op de volgende manier. Kan jouw manier van leven een ’verontschuldigingen’
zijn die mensen gebruiken om Jezus en het christendom te verwerpen?
Welke voorbeelden kunt u vinden in de geschiedenis, of zelfs vandaag de dag, over
hoe ’christenen’, of tenminste mensen die de naam ’christen’ hanteren, verschrikkelijke
daden hebben verricht, soms zelfs in de naam van Jezus? Waarschuwt het boek Daniël
hier ook niet voor (zie Daniël 7:24, 25 of Romeinen 2:24)?

07
Verbaast het ons dat veel mensen door de eeuwen heen, en zelfs vandaag de dag, geen
belangstelling hebben in het christendom. Daarom zou de wens sterker moeten zijn dan
ooit om Christus te weerspiegelen in onze eigen levens. Er is geen krachtigere manier om
dit te bereiken dan door de liefde, die Jezus zelf liet zien, ook in onze eigen levens te tonen.
Lees 1 Korintiërs 13. Wat is volgens Paulus ’liefde’? Wat zegt hij dat liefde niet is? Wat
zegt hij dat liefde doet? Wat zegt hij over wat liefde niet doet? Kort samengevat, hoe
moeten we liefde uiten in ons leven als christenen, en wat is de rol van de liefde in het
getuigen binnen onze gemeenschap?

⁵ Lucas 10:27-37
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Daniël 7:24, 25; Romeinen 2:24
Waar wordt voor gewaarschuwd?

BIJBELLES | WOENSDAG 10 AUGUSTUS

DE TWEEDE
AANRAKING

Lees Marcus 8:22-25. Welke geestelijke les kunnen we trekken uit het feit dat de blinde
man niet volledig genas na de eerste aanraking van Jezus?

Nadat Jezus speeksel op de ogen van de man deed, raakte hij hem aan en vroeg hem ’Ziet
u iets?’6 Waarom deed Jezus speeksel op zijn ogen? In oude literatuur zijn voorbeelden
te vinden van hoe speeksel door artsen gebruikt werd. Dit wonder lijkt enigszins op de
genezing van de dove en stomme man die niet lang daarvoor plaatsvond in Dekapolis.7
Echter, in tegenstelling tot zijn andere genezingswonderen, vond de genezing van de
blinde man in twee stappen plaats.
Lees opnieuw Marcus 8:23, 24. Hoe vat u het antwoord op dat de man geeft op de
vraag ’Ziet u iets?’

’Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’8 Dat betekent dat hij de mensen
alleen kon onderscheiden van bomen vanwege hun bewegingen. Hoe kunnen wij, geestelijk
gezien, dit voorval toepassen op onze eigen levens? Misschien zien we mensen als ’bomen’,
als voorwerpen. Dit zou kunnen betekenen dat we hen niet zien als echte mensen met
echte noden. We zien ze als voorwerpen, nummers, objecten van wie we willen dat ze bij
de kerk komen, misschien om ons aantal van gedoopte leden te verhogen of om onszelf
er goed uit te laten zien.
Lees opnieuw Marcus 8:25. Wat zou een reden kunnen zijn dat Jezus deze man
opzettelijk in twee stappen heeft genezen?

De context van dit verhaal is dat Jezus net voor dit genezingswonder een ander soort
blindheid aan het behandelen was: zijn discipelen begrepen namelijk niet de betekenis
van Jezus’ uitspraak ’hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’9 Zij dachten dat het erom ging dat ze niet genoeg brood hadden
voor hun boottocht. Jezus noemde hen blind: ’Jullie hebben ogen, maar zien niet?’10
Niet alleen mensen buiten de kerk hebben Jezus’ genezende aanraking nodig. Binnen de
kerk is er ook blindheid. Kerkleden die deels blind zijn en mensen zien als statistieken en
objecten zullen het niet doorhebben, of er misschien niet om geven, dat veel nieuwe ’baby’s’
in Christus de kerk via de achterdeur weer verlaten. Zij hebben Jezus’ tweede aanraking
nodig, zodat ze alles veel duidelijker zien en anderen zullen liefhebben zoals Jezus dat deed.
⁶
⁷
⁸
⁹

Marcus 8:23
Marcus 7:31-37
Marcus 8:24
Marcus 8:15
10
Marcus 8:18

Marcus 8:22-26
Wat is opmerkelijk in dit verhaal?
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DONDERDAG 11 AUGUSTUS | BIJBELLES

DE KERK VOOR
DE MEDEMENS

’Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de
ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’11
Op welke manieren zouden de principes gepresenteerd in dit tekstgedeelte in onze
levens moeten heersen? En hoe dienen deze principes een invloed te hebben op hoe
we omgaan zowel met mensen in onze kerk als ook mensen in onze buurtgemeenschap
en daarbuiten?

Toen hij op aarde was dacht Jezus niet aan zichzelf. Zijn plannen waren gericht op het welzijn
van anderen. Veel van zijn dienstwerk bestond uit het inspelen op onderbrekingen, zoals
toen Jaïrus hem onderbrak met het verzoek dat Jezus zich naar zijn huis zou haasten om
zijn stervende dochter te genezen. En deze onderbreking werd weer onderbroken door
een vrouw die al twaalf jaar bloedverlies.12

07

De kerk van Christus is als zijn hart en handen hier op aarde. Jezus had mensen lief, boven
alles, en een kerk die werkelijk aan hem toebehoort zal ditzelfde doen. Een onvoorwaardelijke liefde voor mensen zal er soms toe leiden dat we van onze vooropgezette plannen
moeten afwijken. Voor veel kerken zijn dopen heel belangrijk. Dopen zijn ook prachtig en
zijn een vervulling van Matteüs 28:19. Maar wat is de motivatie van uw kerk om te dopen?
Wil uw kerk echt dat mensen het overvloedige leven ontvangen van Christus wanneer ze
hem aanvaarden?13
Er was een kerk die een broodnodig voedselprogramma aanbood in een sociaal zwakke
wijk van de stad. De predikant hoorde leden zeggen: ’We kunnen dit voedselprogramma
beter stoppen, want het leidt niet tot meer gedoopte leden.’ Een andere gemeente had
net een nieuw kerkgebouw laten bouwen, waar ze heel trots op waren. Toen de predikant
voorstelde om de buurtleden uit te nodigen naar de kerk, voor evenementen zoals vakantie-bijbelclub of gezondheidsbijeenkomsten om de mensen kennis te laten maken met de
kerkelijke omgeving, was de eerste bezorgdheid de angst dat de nieuwe vloerbedekking
vies en versleten zou worden. En ook dat de nieuwe w.c.’s beschadigd zouden worden.
Vergelijkt u deze twee kerken eens met de kerk die bijeenkwam in het skateboardpark.
Lees nogmaals de verzen van vandaag. Hoe goed geven deze verzen uw houding
tegenover anderen weer?

11
12
13

Filippenzen 2:3-5
Marcus 7:31-37
Johannes 10:10
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Filippenzen 2:3-5
Welke principes zouden er in mijn
leven moeten zijn?

BIJBELLES | VRIJDAG 12 AUGUSTUS

VERDERE
STUDIE

Verdere studie: Lees Ellen G. White, ’Ons
voorbeeld’ uit de Weg tot Gezondheid,
blz 13 t/m 20; ’Eén ding ontbreekt u’, blz.
429 - 433 uit De Wens der Eeuwen; ’A social
life’, pagina’s 186-188, 190-192, 194-196 uit
My Life Today.
Het is zeker waar dat weinig mensen, om
verschillende redenen, ons ’uit eigen
beweging’ komen zoeken. Net zoals dat
Jezus neerdaalde en ons bereikte waar
wij ons bevonden, moeten wij hetzelfde
doen voor anderen. Dit zou niet zo moeilijk
moeten zijn. Er zijn heel veel mensen in
de wereld met veel verschillende noden.
De wereld is een gewonde en gebroken
plek waar gewonde en gebroken mensen
wonen, die in sommige gevallen simpelweg snakken naar iemand die luistert,
iemand om mee te praten, iemand die om
hen geeft. En natuurlijk moeten wij als een
kerk in staat zijn om tot op zekere hoogte
de hulp te geven die ze nodig hebben.
We moeten voorzichtig zijn om ons niet
schuldig te maken aan waar Jakobus ons
voor waarschuwt: het hebben van geloof,
maar zonder daden om dat geloof te
uiten. Het is ook interessant dat hij deze
waarschuwing geeft, niet in een context
van dieet, kleding, of persoonlijk gedrag,
maar in de context van het helpen van
hulpbehoevenden (zie Jakobus 2:14-17).
Iedereen kan zeggen dat hij geloof heeft.
De maatstaf van dit geloof is hoe wij reageren tegenover onze ’naaste’.

1 Korintiërs 13
Wat is liefde?

GESPREKSVRAGEN
Lees Jakobus 2:14-17. Hoe kunt
u uw kerk helpen om ervoor te
zorgen dat u zich niet schuldig
maakt aan waar Jakobus hier voor
waarschuwt?
Denk aan mensen uit de Bijbel
die onbaatzuchtig en zorgzaam
dienstwerk toonden. Een
voorbeeld: ’In Joppe woonde een
leerlinge die Tabita heette, in onze
taal is dat Dorkas. Ze deed veel
goeds voor anderen en gaf vaak
aalmoezen.’14 Wat doet u in uw
kerkelijk ’Joppe’?

07

Het is makkelijk om goede dingen
te doen wanneer je geloofd en
geprezen wordt en aan anderen als
een voorbeeld gesteld wordt van
’goede werken’. Maar hoe zit het met
het doen van dingen voor anderen
waar niemand iets van weet, waar
niemand iets van hoort en waar
niemand (behalve dan misschien de
persoon die u geholpen heeft) ook
maar iets om geeft?

14

Handelingen 9:36
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SABBAT 13 AUGUSTUS | VERDIEPING

De liefde is alles
1 Korintiërs 13

IJSBREKERVRAAG

Waarmee houden de mensen om u heen zich het meest mee bezig? En wat neemt uzelf
het meest in beslag?

IK VERKEN

In de jaren vijftig van de eerste eeuw schreef Paulus zijn brief aan de Korintiërs. Het oude
Korinte had in de antieke wereld een nogal bedenkelijke reputatie. Verschillende Griekse
schrijvers maakte zich nieuwe woorden om die situatie te omschrijven. Korintiseren betekende: een verdorven leven lijden; een korintienne was een prostitué, en een korintiër was
een rokkenjager. Maar tegelijkertijd werd deze maatschappij gefascineerd door cultuur,
filosofie, kennis en aandacht voor het geestesleven. Deze omstandigheden hadden hun
invloed op de gemeente in Korinte, die streefde naar de hoogste geestelijke gaven. Paulus’
woorden in 1 Korintiërs 13 moeten voor een goed begrip in deze context worden geplaatst.
In het laatste vers van hoofdstuk 12 benadrukt Paulus dat hij aan al degenen die naar meer
wijsheid zoeken een weg wil wijzen die boven alle andere wegen uitgaat.

IK BESTUDEER

07

Veel bijbelschrijvers geven de voorkeur aan een concentrische opbouw van hun argumentatie.
Dat wil zeggen dat de kern van hun betoog niet te vinden is aan het begin of aan het einde
maar in het midden. Op die manier is het dertiende hoofdstuk van de Korintebrief—het
magnifieke lied van de liefde—ingekapseld tussen hoofdstuk 12 dat gaat over de vele gaven
van de Geest, en hoofdstuk 14 dat een heel specifieke gave behandelt, namelijk tongentaal.
Waarom is, volgens u, het thema van de liefde zo centraal en heeft het deze plek gekregen
tussen die twee schriftgedeelten?
Bestudeer het hele hoofdstuk. In hoeveel gedeeltes kunt u het splitsen? Welke opschriften
zou u daaraan willen geven en waarom?
De ‘rijke jongeling’ die zich aan de wet hield haakte af toen Jezus hem vroeg alles wat hij
had te verkopen en onder de armen te verdelen. In vers 3 benadrukt Paulus de zinloosheid
van een dergelijke daad, als dat, net als ook uw leven geven voor een ander, zonder
liefde gebeurt. Andere mensen dingen geven die uwzelf niet meer wilt hebben of uw
leven voor iemand geven in de hoop daardoor zelf te worden gered, zijn lang niet altijd
bewijzen van liefde.
Waaraan kunt u echte liefde herkennen?
De verzen 4 tot 7 geven een opsomming van acht eigenschappen die niet op de liefde
van toepassing zijn en daarna van zeven die dat wel zijn. Kijk nog eens goed naar deze
vijftien beschrijvingen.
Welke daarvan levert u de meeste problemen op in uw dagelijks leven.
In vers 11 wordt gewezen op de tegenstelling tussen de periode van kind-zijn en volwassen-zijn. Dat kan letterlijk, maar ook figuurlijk, worden opgevat. We zien zelfs dat Paulus
in zijn onderwijs de Korintiërs vergelijkt met kinderen, in tegenstelling tot geestelijk
ingestelde mensen (1 Kor. 3:1-3).
Hoe kunnen we geestelijk volwassen
worden? Bedenk drie woorden die uw
Lucas 19:38-42
antwoord het beste kunnen weergeven.
Welke houding heeft Jezus?
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IK PAS TOE

Herlees de verzen 4-7. Wie, denkt u, gaat achter deze beschrijvingen van de liefde
verborgen? Leg uit hoe dit antwoord u helpt om de verzen 8-13 beter te begrijpen.
Wat maakt onze liefde zo gebrekkig en verhindert dat we God voor honderd procent
liefhebben?
In het gedeelte van ‘ik verken’ zagen we wat belangrijk was voor de Korintiërs. Bij de
‘ijsbrekervraag’ hebben we vastgesteld wat voor de meeste mensen van tegenwoordig
het belangrijkst is. Met zijn visie op de liefde—die in feite verwijst naar Jezus, de Liefde
van God—gaat Paulus boven deze twee benaderingen uit. Is die visie ook de kern van
wat u bezig houdt?
Bedenkt wat u zou kunnen doen om dat doel meer en meer te bereiken? Geef enkele
concrete voorbeelden.

IK BID …
Hemelse vader, allereerst wil ik u danken voor de
onvergelijkelijke gave van uw liefde die voor mij
gestalte kreeg in de persoon en het werk van Jezus
Christus. Hij heeft destijds gezegd dat de kern van de
wet in de eerste plaats bestaat uit mijn liefde voor u,
en vervolgens uit mijn liefde voor mijn medemensen.
En als ik naar Petrus en de rijke jongeman kijk, besef
ik dat ook mijn liefde veel te wensen overlaat.
Laat me zien, Heer, wat me van af afhoudt en wat
mij verhindert om u en mijn naaste volledig lief te
hebben! Maar u hebt me verzekerd dat niet alleen
maar dat inzicht wilt geven. Daarom, vraag ik u, in
de naam van mijn Verlosser Jezus Christus, dat u alle
banden die me gevangen houden wilt doorsnijden,
zodat al mijn daden, gedachten en woorden een
afdruk zullen zijn van uw liefde. Amen.
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SABBAT 13 AUGUSTUS | JONGERENLES

BETER IS ER NIET
Openingsvraag

Welke situatie waar je een hekel aan hebt heb je bedacht? Wat heb je anders gedaan
en wat was de uitkomst? Deel met de groep.
Lees samen 1 Korintiërs 13:4-7

IJsbrekervraag

Hoe geduldig ben je? Wanneer lukt het je niet om geduldig te zijn? Bespreek met
elkaar.

Inspiratie

‘De liefde verdraagt alles’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 4a. Wat betekent ‘geduldig’ en ‘vol goedheid’? Wat doe je dan.
Hoe kan liefde geduldig zijn? Wanneer is liefde niet geduldig? Zijn er grenzen
aan geduld? Wanneer wel/niet? Wanneer doe je iets goed? Merkt een ander daar
altijd wat van? Of merkt een ander het juist als je niet liefdevol bent? Bespreek
met elkaar.
Maandag: vers 4b. Soms kun je iets beter beschrijven door te zeggen wat het
niet is. Nu moeten we zelf gaan denken. Wat is de liefde als het geen afgunst,
geen ijdel gedrag, geen zelfgenoegzaamheid is? Wat is het dan? Als het liefde
is om niet afgunstig te zijn, wat is liefde dan? Hoe werkt dat. Hoe kun je iemand
liefhebben door niet afgunstig op hem/haar te zijn? Hoe merkt die persoon jouw
liefde? Of hoeft die persoon dat niet te merken? Waarom wel/niet?
Dinsdag: vers 5-6. Wat voor situatie krijg je als mensen niet grof zijn, niet zelfzuchtig, niet boos worden, niet haatdragend?
Woensdag: vers 7. Hoe kan liefde alles verdragen? Probeer dingen te bedenken
die niet te verdragen zijn.

07

Toepassing

Donderdag. Wat is het verschil tussen hoe de liefde hier beschreven wordt en
hoe deze in onze cultuur wordt beschreven?
 Vrijdag. Als je naar de definities van liefde kijkt, in welke ben jij dan het best?
En in welke ben jij het zwakst?
Sabbat. In welk van de genoemde dingen zou je beter willen worden, bijvoorbeeld
meer geduld. In welke dingen zou je minder goed willen worden, bijvoorbeeld
minder snel boos worden. Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen?

Opdracht

Probeer met de groep een afspraak te maken om één ding in je leven aan te
pakken om te verbeteren. Iedereen geeft zijn of haar woord om het te proberen
komende week.

¹ 1 Korintiërs 13:7
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BIJBELLES | 14 – 20 AUGUSTUS

LEZEN:
2 Koningen 13:23; Exodus 2:23-25; Lucas 7:11-16; 1 Johannes 3:17; Johannes 11:35;
Romeinen 12:15; 2 Korintiërs 1:3, 4.
KERNTEKST:
’Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met
hen en hij genas hun zieken.’ Matteüs 14:14.

JEZUS TOONDE
MEDELEVEN
Wat een tragische situatie: een 17-jarig meisje dat worstelde, niet alleen met datgene waar
de meeste 17 -jarige meisjes mee worstelen, maar met veel meer dan dat. Wie kan zich het
vreselijke verdriet van de ouders voorstellen toen ze zelfmoord pleegde?
De predikant kwam de ouders thuis bezoeken. Hij ging in de woonkamer naast hen
zitten en zei een poos niets. Hij dompelde zich onder in hun verdriet. Toen begon hij, de
predikant, te snikken. Hij huilde tot zijn tranen op waren. Toen, zonder iets te zeggen,
stond hij op en ging weg.
Een tijd later vertelde de vader hem hoe zeer hij had gewaardeerd wat de predikant had
gedaan. Op dat moment hadden hij en zijn vrouw geen woorden nodig, ook geen beloften
of raadgevingen. Alles wat ze op dat moment nodig hadden was puur medeleven.
Hij zei tegen de predikant: ’U heeft er geen idee van hoeveel uw medeleven voor ons
heeft betekend’.
Sympathie betekent ’met pathos’ en ’pathos’ is verwant aan medelijden,
tederheid of verdriet. Het betekent op een diepgaande manier ’zijn
met’ iemand. Het uiten van sympathie als reactie op het leed van
anderen brengt een dieper begrip met zich mee van het denkbeeld
MAAK
’mengen onder anderen’. Het uiten van sympathie was ook een
DEZE LES VÓÓR
belangrijke manier waarop Jezus mensen bereikte.
SABBAT
20 AUGUSTUS
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ZONDAG 14 AUGUSTUS | BIJBELLES

LUISTEREN NAAR
JAMMERKLACHTEN
Het universum kan soms een zeer enge plek lijken: enorm, koud, en zó groot dat we ons er
nietig en betekenisloos in voelen. Dit gevoel van nietigheid kan nog sterker worden door de
moderne wetenschap, wiens gigantische telescopen ons een heelal laten zien dat nog veel
groter en uitgestrekter is dan ons voorstellingsvermogen kan vatten. Daarbij komen ook
nog de beweringen van het Darwinisme, die het idee van een schepper afwijzen. Wanneer
mensen dit alles bij elkaar optellen is het ook wel begrijpelijk dat ze worstelen met een
gevoel van hopeloosheid, midden in een enorme schepping die niets om ons lijkt te geven.
De Bijbel laat ons een ander beeld zien over onze plaats binnen de schepping.
Wat zeggen de volgende teksten over Gods medeleven voor zijn in zonde gevallen
schepping hier op aarde?
Rechters 2:16-18

2 Koningen 13:23

Jesaja 54:7, 8, 10

08

Er is een populair begrip van de God van het Oude Testament als streng, gemeen, onvergeeflijk en onbarmhartig, vooral wanneer hij vergeleken wordt met Jezus en hoe hij in het
Nieuwe Testament wordt afgebeeld. Daar tegenover zijn de teksten hierboven alleen maar
enkele voorbeelden van de vele teksten uit het Oude Testament die Gods mededogen
voor de mensheid tonen.
Wat leert Exodus 2:23-25 ons over hoe God omgaat met leed?

God geeft heel veel om mensen (zie Jakobus 5:11). Dit is een thema dat door de hele Bijbel
heen loopt. ’Zijn liefdevol hart wordt door ons verdriet geraakt, zodra we erover spreken...
Niets, dat op enige manier met onze vrede te maken heeft, is te klein voor hem om op te
merken... Geen ramp kan over de geringste van zijn kinderen komen... of de hemelse Vader
ziet het en stelt er belang in.’1
Hoe reageert uw omgeving op God? Hoe kan God u gebruiken om er te zijn voor
uw naasten?

¹ Ellen G. White, De weg naar Christus, blz. 98.
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Exodus 2:23-25
Hoe gaat God met leed om?

BIJBELLES | MAANDAG 15 AUGUSTUS

ONZE SYMPATHIEKE
REDDER

Terwijl Jezus zich mengde onder de mensen, kwam hij in situaties waarin zijn medeleven
voor de mensen duidelijk werd. ’Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde
hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.’2
Lees Matteüs 9:35, 36 en Lucas 7:11-16. Hoe uiten ware sympathie en medeleven zich?

Het woord sympathie doet ons ook denken aan andere aanverwante woorden zoals
empathie (inlevingsvermogen) en medelijden. Medelijden is het voelen van ’sympathiek’
verdriet voor het lijden van anderen. Empathie is de vaardigheid om de gevoelens van
anderen te kunnen begrijpen of erin te delen.
Empatie en sympathie laten zien dat we niet alleen het leed van anderen begrijpen, maar
ook dat we willen helpen om dit leed te verlichten.
Wanneer u te horen krijgt dat mensen in uw omgeving verdrietige dingen zijn overkomen,
zoals een huis dat is afgebrand, of dat er een familielid is overleden, wat is dan uw reactie?
Mompelt u dan, ’wat erg’ en gaat u meteen weer verder waar u mee bezig was, wat heel
makkelijk is om te doen? Of wordt uw medelijden geprikkeld en hebt u echt medeleven met
hen? Echt medeleven zal u er toe aanzetten om vrienden en vreemden op een praktische
manier te helpen. Of u nu een kaart stuurt waarin u uw medeleven betoont, of medeleven
laat zien door iemand te bezoeken en bij te staan. Een liefdevolle actie is het duidelijke
resultaat van echt medeleven.
Jezus uitte niet alleen medeleven, maar kwam ook in actie. Wij zijn geroepen hetzelfde te
doen. Iedereen kan verdriet of medelijden voelen voor iemands ellende. Maar de vraag is
tot welke handelingen dit medelijden leidt.
Tijdens het ontbijt luisterde een man naar zijn vrouw die hem het nieuws voorlas over een
dramatische gebeurtenis die had plaatsgevonden in een ander land, waarbij tienduizenden
mensen waren omgekomen. Nadat ze even hadden gesproken over hoe verschrikkelijk
het was, veranderde de man van onderwerp en vroeg of het plaatselijke voetbalteam de
avond daarvoor de wedstrijd had gewonnen.
Herkent u wat hierboven beschreven staat? Zouden we er iets aan kunnen veranderen?
Zo ja, wat en hoe?

² Matteüs 14:14

Matteüs 9:35,36, Lucas 7:11-16
Hoe uit echte sympathie en
medeleven zich?
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DINSDAG 16 AUGUSTUS | BIJBELLES

IN HUN SCHOENEN
STAAN
Lees Kolossenzen 3:12, 1 Petrus 3:8 en 1 Johannes 3:17. Wat zeggen deze verzen ons,
en hoe kunnen we dit medeleven in ons leven laten zien?

08

Compassie komt van het Latijnse woord compati, wat ’lijden met’ betekent. Wij kunnen
het lijden van anderen begrijpen omdat wij zelf ook hebben geleden. In een eerdere les
spraken we over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Terwijl hij het voorbeeld van de
Samaritaan benadrukt, zegt Jezus: ’Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden
toen hij hem zag liggen.’3 Dit medelijden dreef de Samaritaan ertoe om het gewonde
slachtoffer te helpen. Waarschijnlijk hadden de priester en de Leviet zichzelf de vraag
gesteld ’Als ik deze man zou helpen, wat gebeurt er dan met mij?’, terwijl de Samaritaanse
man zich misschien afvroeg ’Als ik deze man niet help, wat zou er dan met hem gebeuren?
In dit verhaal neemt de Samaritaan zonder eigenbelang het gezichtspunt in van het
slachtoffer en komt in actie. Hij riskeert zijn veiligheid en rijkdom voor een vreemdeling.
Met andere woorden, liefde voor andere mensen gaat soms gepaard met risico’s en
financiële kosten.
Bekijk het verhaal van de verloren zoon eens vanuit ditzelfde gezichtspunt (Lucas 15:2032). Wat doet de vader van de verloren zoon dat hem kwetsbaar maakt voor kritiek en
conflicten binnen de familie? De innige omhelzing, de mantel van verbondenheid, de
ring van vertrouwen, de sandalen van vrijheid en de oproep tot viering weerspiegelen
de onzelfzuchtige vreugde van een vader die bereid is om alles op te offeren, zodat zijn
weggelopen zoon hersteld wordt. In het Engels heet het verhaal van de verloren zoon
“The Prodigal Son”. Het woord ’prodigal’ betekent verkwistend, ondoordacht, buitensporig
en ongecontroleerd. Vanuit de ogen van de oudere broer gezien gedraagt de vader zich
verkwistend, buitensporig en ongecontroleerd. De vader wordt ’prodigal’ wanneer hij zijn
berouwvolle zoon ziet en zijn hart vol medeleven zet Het kan ons kwetsbaar maken voor
de gevolgen, wanneer we met iemand mee lijden en ernaar streven om hem tot herstel te
brengen. In het kort, ware compassie en medeleven komen wellicht met een kostenplaatje.

³ Lucas 10:33
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Kolossenzen 3;12, 1 Petrus 3:8, 1
Johannes 3:17 Hoe kan ik dit in mijn
leven laten zien?

BIJBELLES | WOENSDAG 17 AUGUSTUS

JEZUS HUILDE
’Jezus begon ook te huilen.’ Wat zegt dit vers ons, niet alleen over de menselijkheid
van Jezus, maar ook over hoe hij, in die menselijkheid, zich verbond met het lijden
van anderen?4

In Johannes 11:35 uitte Jezus zich vanuit zijn innerlijk sympathie, empathie en medelijden.
Ook al zou hij kort daarna Lazarus vanuit de dood doen opstaan, het verdriet van deze
familie waar hij een sterke band mee had beïnvloedde hem zowel lichamelijk als emotioneel.
Maar Jezus huilde niet alleen vanwege de dood van een dierbare vriend. Hij keek naar een
veel groter beeld, namelijk dat van het lijden van de hele mensheid door de verwoestende
werking van de zonde.
’Het gewicht van de smart van eeuwen drukte op hem. Hij zag de verschrikkelijke gevolgen
van de overtreding van Gods wet.. Zijn hart werd verscheurd door de pijn van het mensdom van alle eeuwen en in alle landen. De ellende van het zondige geslacht rustte zwaar
op zijn ziel, en de fontein van zijn tranen brak open, terwijl hij verlangde al hun lijden te
verlichten.’ Jezus zag, op een manier die geen van ons ooit zou kunnen. Denk eens na over
de woorden van Ellen White uit het citaat hier boven: ’de pijn van het mensdom van alle
eeuwen en in alle landen.5
Wijzelf kunnen het al nauwelijks aan wanneer we denken aan de pijn die bekenden van
ons ervaren, of mensen met wie we hecht zijn. Voeg daar dan nog eens de pijn aan toe
van anderen over wie we lezen in het nieuws. En toch zien we hier dat de Heer, die dingen
op een manier kent zoals wij niet kunnen, huilt over het totale verdriet van de mensheid.
Alleen God kent de volledige omvang van het menselijk verdriet. We moeten heel dankbaar
zijn dat wij alleen een klein deel van dat leed te zien krijgen, wat vaak voor ons al teveel
lijkt. Probeert u zich eens in te denken hoe Jezus’ hart op dat moment bewogen werd.
Generaal William Booth, stichter van het Leger des Heils, zei: ’Als je niet kan huilen om de
stad, dan kunnen we je niet gebruiken’.6
Wat zouden deze woorden tegen een ieder van ons moeten zeggen?

⁴ Johannes 11:35, Romeinen 12:15
⁵ Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, Hoofdstuk
’Lazarus, kom uit!’, bladzijde 442
⁶ Roger S. Greenway en Timothy M. Monsma, Cities:
Missions’ News Frontier (Grand Rapids, Mich.:
Baker Publishing Group, 2000) bladzijde 246

Johannes 11:35, Romeinen 12:15
Hoe verbindt Jezus zich aan ons?
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DONDERDAG 18 AUGUSTUS | BIJBELLES

EEN ANDER
SOORT TROOSTER
’Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over
ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat
wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed
kunnen geven.’7 Wat zegt Paulus ons hier over ons eigen lijden dat ons zou kunnen
helpen in het uiten van medelijden en troost naar anderen om ons heen? Hoe heeft
u in uw leven de realiteit van deze woorden ervaren?

Het woord troost komt van een samenvoegen van de Latijnse woorden com (samen, met)
en fortis (sterk). Wij kunnen de kracht die we van Christus in ons leven krijgen, overbrengen
naar anderen. En omdat we van ons eigen verdriet hebben geleerd, kunnen we anderen
beter bijstaan in hun problemen.

08

Over het algemeen bevinden zich in kerken leden die het moeilijk hebben en leden die
troost bieden. Deze combinatie verandert de kerk tot zowel een ’veilige plek’— een
’toevluchtsoord’ als tot een rivier die genezing brengt en naar de gemeenschap stroomt.8
Het uiten van medeleven en troost is een kunst. Hier volgen een aantal suggesties:
• Wees ’echt’. Luister meer dan dat u spreekt. Wees er zeker van dat uw lichaamstaal uw
poging om mee te leven en troost te bieden versterkt.
• Uit medeleven vanuit uw eigen persoonlijkheid. Sommige mensen uiten sympathie door
zachtjes mee te huilen met de verontruste persoon. Anderen huilen niet maar tonen hun
medeleven door het organiseren van iets dat troost biedt aan de getroffene.
• Simpelweg aanwezig zijn is vaak belangrijker dan spreken of iets doen.
• Sta het toe dat mensen op hun eigen manier rouwen.
• Bestudeer de verschillende fasen van rouwverwerking waar mensen vaak door heen gaan.
• Wees voorzichtig met uitspraken zoals ’Ik weet hoe je je voelt.’ De kans is groot dat u
dat niet weet.
• Zorg dat u weet naar welke professionals u ventiel zou kunnen verwijzen.
• Zeg alleen ’Ik zal voor je bidden’, als u het echt van plan bent. Wanneer u er de mogelijkheid
toe heeft, bid dan met diegenen die lijden, bezoek hen wanneer u geen haast heeft. Deel
bemoedigende beloftes uit de Bijbel met hen.
• Indien mogelijk, organiseer praatgroepen binnen uw kerk of gemeenschap.
⁷ 2 Korintiërs 1:3, 4
⁸ Numeri 35, Ezechiël 47:1-12
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2 Korintiërs 1:3,4
Hoe ervaar ik dit?

VERDERE
STUDIE

BIJBELLES | VRIJDAG 19 AUGUSTUS

Voor verdere studie: Lees Deuteronomium
24:10-22, Jona 3, Maleachi 3:17, Matteüs
15:32-38, Marcus 6:34-44, Galaten 6:2, Hebreeën 10:32-34; Lees Ellen G. White, ’Be
Sympathetic to All Men’, bladzijde 189 en
’Thoughtful of Others’, bladzijde 193 uit My
Life Today; ’Het voorrecht om te bidden’,
bladzijde 91 uit De Weg naar Christus;
’This Is Pure Religion’ en ’The Parable of
the Good Samaritan’ hoofdstukken 4 en
5, uit Welfare Ministry.
Hoewel het leed in deze wereld groot is
moeten we ons realiseren dat we niet alles
kunnen oplossen. Zelfs Jezus heeft geen
eind gemaakt aan al het menselijk leed
toen hij hier op aarde was. Hij heeft gedaan wat hij kon. Wij dienen hetzelfde te
doen: troost bieden, sympathie uiten en
anderen helpen waar we kunnen.

GESPREKSVRAGEN
Hoe kan uw kerk tot een veilige
en genezende plek voor de
ontroostbaren gemaakt worden?
Bespreek in uw sabbatschoolgroep
het volgende citaat: ’Veel mensen
vragen zich af waarom God niets
doet. God vraagt zich af waarom
velen van zijn volk er niets om
geven.’9 Bent u het eens met het
uitgangspunt van deze uitspraak?
Zo ja, wat kunnen we doen om
verandering teweeg te brengen?
Lees het volgende citaat van Ellen
G. White: ’Vriendelijke woorden,
gewoon gesproken, kleine attenties,
gewoon geschonken, zullen de
wolken van verleiding en twijfel,
die zich in de ziel verzamelen,
wegvagen. Sympathie, zoals Jezus
die had, betoond vanuit het hart, zal
in zijn eenvoud de kracht hebben
om deuren te openen van harten die
de eenvoudige, delicate aanraking
van Christus’ Geest nodig hebben.’10
Wat zou ons dit moeten zeggen over
de ongelooflijke positieve kracht
die vriendelijkheid en sympathie
kunnen hebben wanneer we die
aan de bedroefden geven en hen
helpen?

Rechters 2:16-18, 2 Koningen 13:23,
Jesaja 54:7,8,10
Hoe leeft God mee met ons?

⁹ Dwight Nelson, Pursuing the Passion of
Jesus, Nampa, Idaho: Pacific Press
Publishing Association, 2005
10

Ellen G. White, Testimonies for the 		
Church, volume 9, bladzijde 30
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SABBAT 20 AUGUSTUS | VERDIEPING

Jezus toont medeleven
2 Korintiërs 1:3-7
IJSBREKERVRAAG

Wanneer smaakt water goed? Op welk moment is dat het duidelijkst merkbaar?

IK VERKEN

Paulus was het doelwit van een kwaadaardige oppositie van de kant van bepaalde leden
van de gemeente in Korinte, die hem ervan beschuldigden dat hij steeds van mening
veranderde en zichzelf soms tegensprak.1 Hij achtte het daarom nodig zichzelf en zijn werk
te verdedigen om te voorkomen dat de kerk een slechte reputatie zou krijgen. Voordat hij
zelf weer naar Korinte gaat, stuurt hij deze tweede brief naar de gemeente in Korinte en de
christenen die verspreid over de provincie Achaje woonden, ongeveer een jaar nadat hij in
het jaar 57 zijn eerste brief schreef. Zijn antwoord op de problemen die zijn gerezen begint
met een verwijzing naar Gods genade en wat die voor hem heeft gedaan. Hij vermeldt
de moeilijkheden die hij in Efeze heeft moeten doorstaan, maar legt uit dat hij, ondanks
alles wat hij daar heeft meegemaakt, toch zo veel troost heeft ervaren door zijn band met
Christus dat hij die zelfs nog met anderen kan delen.

IK BESTUDEER

08

De tekst laat een spanning zien tussen moeilijkheden en vreugde en tussen wanhoop
en troost. Voordat hij verder ingaat op de moeilijkheden die hij heeft overleefd in vers 8
en 9, benadrukt de apostel eerst de steun die hij van Godswege heeft ontvangen door
bemiddeling van Jezus in vers 4 en 5.
Waarom is het belangrijk te onderstrepen dat de apostel de realiteit van het leven van
Gods kinderen niet ontkent, noch de moeilijkheden die zich kunnen voordoen?
Het slot van vs. 6 toont de tweeledige ervaring van lijden en moed in wat Christus doormaakte. Soms is het moeilijk te begrijpen dat de troost die we ontvangen vereist dat
we eerst aanvaarden dat we met hem en voor hem moeten lijden. Paulus bemoedigt de
Korintiërs om zijn voorbeeld te volgen en herinnert hen daarbij ook aan het sublieme
voorbeeld van Jezus Christus.
Is het beslist nodig om eerst te lijden om de ontferming van Jezus te ervaren?
Hoe zijn onze moeilijkheden een manier om samen met Christus te lijden?
Wat betekent het voor u ‘dat wij volop delen in het lijden’ van Christus?
Paulus stelt dat een christen allerlei moeilijkheden moet doormaken om God echt te kunnen
begrijpen en het soort troost dat hij geeft te kennen. Voor hem vormt het lijden waarnaar hij
verwijst dan ook een bron van vreugde en een teken van het feit dat hij bij Christus hoort.
Paulus ziet in de ellende die hij meemaakt een kans om de ontferming van Jezus te ervaren,
en om op zijn beurt ook anderen te troosten.
Het lijden dat Christus heeft doorstaan vindt een voortzetting in degenen die zijn werk
doen en de redding die hij aanbiedt verkondigen. Wie Christus dienen, lijden op een
soortgelijke manier; zij lijden in het belang van de redding van de wereld. De troost die
ons door de verheerlijkte Christus is beloofd en wordt gegeven komt tot uitdrukking via
het werk van de Geest, die voor geweldige
resultaten zorgt.
Matteüs 14:14
¹ 2 Korintiërs 10:10
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Hoe uitte het medelijden van
Jezus zich?

VERDIEPING | SABBAT 20 AUGUSTUS

IK PAS TOE

Als antwoord op onze ‘ijsbrekervraag’ zouden we kunnen zeggen dat wie nooit dorst heeft
gekend ook nooit heeft geproefd hoe heerlijk de smaak van water is. Het gaat erom dat een
christen meer ervaart dan alleen maar sympathie; hij moet een waarachtige gemeenschap
en een doorleefde werkelijkheid met Christus nastreven. De ontferming die ons wordt
geboden moet dus ook alles kenmerken wat wij doen ten behoeve van de gemeenschap.
Het resultaat van de moeilijkheden die Gods dienaren, en christenen in het algemeen,
doormaken is dat zij, na zelf te hebben geleden en door God te zijn getroost, in staat zijn
hun broeders in hun pijn bij te staan.
Herkent u wat Paulus heeft gezegd: wie nooit heeft geleden en nooit de kracht van
Gods genade heeft gevoeld, zal ook anderen die door een diep dal gaan geen echte
troost kunnen bieden?
Zo dragen dus zowel het lijden als de troost die Christus geeft bij tot de redding van de
kerk (vs. 6):
het lijden, omdat daardoor het getuigenis van iemand die het heeft doorstaan het geloof
van zijn broeders kan versterken en hen kan helpen geduld te oefenen als zij ook door
beproevingen heengaan.
De vertroosting, omdat men te midden van alle ontberingen en pijn kan ervaren hoe diep
en rijk de genade is die men aan anderen kan verkondigen en waaraan anderen ook deel
kunnen hebben.
Jezus toont ons zijn ontferming en geeft ons de troost die we nodig hebben in het kader
van onze redding. En hoe moeilijk het ook mag schijnen, toch zijn het vaak de diepten
van het lijden die ons naar een weg brengen die omhoog gaat, naar hoogtepunten van
vreugde. een discipel die succesvol is, maar soms ook faalt.

IK BID …
Heer, we beseffen dat we als christen veel meer
meegevoel moeten tonen, niet alleen voor degenen
die vaak moeilijk benaderbaar lijken te zijn, maar
vooral ten aanzien van hen die lijden en strijden,
die zondigen en tot inzicht komen,
DIALOOG
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overwonnen door verleidingen en zich daardoor
ontmoedigd voelen. Net zoals Jezus dat ons in zijn
leven heeft laten zien, willen we ook met ontferming
bewogen naar mensen toegaan die onder dezelfde
zwakheden als wij gebukt gaan. Gebruik ons, Heer, in
uw dienst. Amen.
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SABBAT 20 AUGUSTUS | JONGERENLES

GOD TROOST JOU
Openingsvraag

Hoe is de opdracht om met de groep een afspraak te maken om één ding in je leven
te verbeteren gegaan? Wat heb je ontdekt? Wat waren de resultaten?
Lees samen 2 Korintiërs 1:3-7

IJsbrekervraag

Vertel over een moment dat je het niet meer zag zitten. Wat heb je toen gedaan?
Deel met de groep.

Inspiratie

‘Steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed’.1

Behandel de tekst

Zondag: vers 3. Wat doet God de Vader precies? Waar helpt hij je mee? Voor
welke situaties geldt zijn troost niet? Wat kunnen wij doen als gevolg van wat
hij doet? Leg uit.
Maandag: vers 4-5. Wat is het ‘lijden van Christus’? Wat is het verband met wat
jij meemaakt? Waarom is dat verband er? Is dat er altijd? Wanneer wel/niet?
Bespreek met elkaar.
Dinsdag: vers 6. Wat is er gebeurd er met Paulus? Wat is het effect daarvan voor
de mensen in Korinte? Hoe kun je bemoedigd worden door de problemen die
een ander meemaakt? Bespreek met elkaar.
Woensdag: vers 7. Wat staat vast? Hoe weet je dat? Welke twee dingen noemt
Paulus die daarmee te maken hebben? Leg uit.

Toepassing

08

Donderdag. Heb jij wel eens heel moeilijke periodes? Heb je Gods hulp gemerkt?
Waarom merkt de een het wel en de ander niet? Waar zou dat aan kunnen liggen?
Kun je een goed geloof hebben en toch niet merken dat God iets voor je doet?
Vrijdag. Hebben je vrienden wel eens problemen gehad? Wat vond je daarvan?
Welk effect had het op je? Kun je het toepassen op de vraag bij dinsdag? Leg uit.
Sabbat. Hoe zeker ben jij van je geloof. Kan het zijn dat God blijer is met jou dan
jij met hem? Hoe zou dat kunnen komen. Hoe zou je daar verandering in kunnen
brengen? Bespreek met elkaar.

Opdracht

Ga deze week iemand anders helpen met zijn/haar probleem. Wat doet dat met
je? Vertel volgende week.

¹ 2 Korintiërs 1:4, BGT
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BIJBELLES | 21 – 27 AUGUSTUS

LEZEN: Marcus 5:22-43, 10:46-52, Johannes 5:1-9, Psalm 139:1-13, Marcus 2:1-12,
Handelingen 9:36-42.
KERNTEKST: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in
de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere
ziekte en elke kwaal.’
Matteüs 9:35.

JEZUS ZORGDE VOOR
BEHOEFTES
Een gepensioneerde Adventistische vrouw in een Afrikaans land wilde haar dienstwerk
niet opgeven na haar pensionering. In haar gemeenschap was er veel gezondheidswerk
te verrichten als gevolg van HIV en AIDS. Het meest dringende probleem was dat Aidswezen geen volwaardige voeding hadden. In het jaar 2002 begon deze vrouw samen met
haar gemeente een programma waarin ze deze kinderen 6 dagen per week een stevige
maaltijd aanbood. Ze begonnen met een groep van 50 kinderen en in het jaar 2012 was
dat al opgelopen tot 300 kinderen per dag. Dit was aanleiding tot het starten van een
kleuterschool, waar nu 45 van deze kinderen heengaan. Andere projecten bestonden uit het
verspreiden van kleren via ADRA, het delen van groenten en maïs uit een groentetuin die
ze onderhouden, en het zorgen voor de zieken. Ze begonnen ook een programma waarin
vrouwen elkaar handvaardigheidstechnieken aanleerden zodat ze een inkomstenbron
zouden hebben. Deze uiting van Jezus’ liefde was aanleiding tot de oprichting van een
nieuwe kerk. Aan het begin had deze kerk 5 leden, in het jaar 2012 bezochten 160 mensen
de kerk. God voorzag in de nodige middelen zodat er in 2012 zowel een weeshuis als een
nieuw kerkgebouw gebouwd konden worden.
Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het voor christenen is om te
voorzien in de noden binnen hun gemeenschap.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
27 AUGUSTUS
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ZONDAG 21 AUGUSTUS | BIJBELLES

EEN ONDERBREKING
Vlakbij Kafarnaum verliet Jezus de boot en stapte aan land. Zijn discipelen waren nog steeds
aan het bijkomen van de aangrijpende ontmoeting met de door demonen bezeten man
in Dekapolis. Zoals gewoonlijk wachte er een menigte op Jezus. Ze wachten gretig op zijn
aandacht en de mensen drongen door de menigte heen om dichterbij Jezus te komen. De
leider van de synagoge vroeg hem om hulp.
Lees Marcus 5:22-43. Terwijl Jezus op weg was om te helpen de noden van deze man
te verlichten, werd hij onderbroken. Waardoor werd hij onderbroken, en hoe reageerde
hij op deze onderbreking? Nog belangrijker: wat voor persoonlijke lessen kunnen
we uit dit verhaal trekken met betrekking tot onze reactie wanneer we onderbroken
worden voor hulp aan anderen?

Laten we eerlijk zijn: geen van ons houdt van onderbrekingen, of wel soms? We hebben
het druk, hebben dingen te doen, plaatsen om heen te gaan, werk om af te krijgen. We
stellen doelen voor onszelf die we willen behalen, soms binnen een bepaald tijdskader.
Onderbrekingen zijn dan ongewenst. Daarom kan het soms vervelend zijn wanneer iemand
een probleem heeft of een bepaald verzoek, maar het qua timing niet goed uitkomt. Soms
kun je gewoon niet opeens alles laten voor wat het is. Tegelijkertijd, hoe vaak hebben we
de mogelijkheid om wèl onze bezigheden te laten liggen, maar doen we dit niet omdat
we het simpelweg niet willen?

09

Toch komen de meest geweldige kansen, om in de noden van anderen te voorzien, vaak als
onderbrekingen. Velen van ons proberen onderbrekingen te vermijden en we raken ontdaan
wanneer onze plannen in de war raken. Wanneer we naar de bediening van Jezus kijken,
dan valt het ons op dat sommige noden waar hij zorg voor verleende als onderbrekingen
kwamen, waar hij liefdevol op reageerde. Als we erbij stil staan, komen veel mogelijkheden
voor dienstwerk in de vorm van onderbrekingen. We hebben al gekeken naar het verhaal
van de barmhartige Samaritaan. Wie weet waar hij naar op weg was, en wat hij daar zou
gaan doen. Maar ondanks zijn plannen stopte hij om te dienen.
Dat is nog eens een onderbreking!
Wanneer bent u voor het laatst onderbroken met een verzoek om hulp? Hoe reageerde
u hierop?

Marcus 5:22-43
Wat deed Jezus met deze
onderbreking?
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BIJBELLES | MAANDAG 22 AUGUSTUS

HOE KAN IK U HELPEN?
Lees Marcus 10:46-52 en Johannes 5:1-9. In beide gevallen stelt Jezus vragen. Wat
zou de reden hiervoor zijn?

Let erop dat Jezus in beide gevallen vraagt wat ze willen, ondanks dat het antwoord
overduidelijk was. Echter, door het stellen van deze vragen, uitte Jezus respect voor deze
mannen. Hij toonde dat hij naar hen luisterde en door te luisteren liet hij zien dat hij om
hun strijd gaf. Hoe vaak komt het wel niet voor dat wat mensen het liefst willen iemand
is om mee te praten, iemand die naar hen luistert, omdat soms alleen al door het praten
over hun problemen, een persoon zich beter kan gaan voelen.
Stelt u zich eens voor hoe u zich zou voelen als u een huisartsenpraktijk binnenkomt, en
de arts een recept voorschrijft na u één blik te hebben gegund, om u vervolgens weer
naar de deur te wijzen. Ongetwijfeld zult u uw vraagtekens er bij zetten of deze persoon
wel echt weet wat u nodig heeft. U zou misschien zeggen: ’De arts vroeg me niet hoe ik
me voel, hij beluisterde mijn hart niet en onderzocht ook niet mijn bloeddruk en...’ Eén
van de belangrijkste regels in de geneeskunde is ’stel de diagnose voordat je behandelt’.
Hetzelfde begrip geldt voor het werk van medische zendelingen, wat gericht is op het
welzijn van mensen en het voorzien in hun noden. Er zijn teveel kerken die simpelweg
raden of denken te weten wat er gedaan moet worden om anderen in de gemeenschap
te dienen. Wanneer we moeite doen om met mensen te praten over wat ze echt nodig
hebben voor zichzelf of binnen de gemeenschap, doen we dat omdat we om hen geven.
Zo kunnen we beter maatwerk leveren om hen naar Jezus te brengen. Daarnaast zullen
we op deze manier nieuwe vrienden maken. Wees altijd oprecht in uw liefde en aandacht
voor mensen.
’Vergeet niet dat de zwaarste tegenstand afgebroken kan worden door het tonen van
een persoonlijke belangstelling in de mensen die u ontmoet. Christus stelde persoonlijk
belang in mannen en vrouwen toen hij op aarde leefde. Waar hij ook heen ging, was hij
een medisch zendeling. Wij moeten net zoals hij erop uit gaan en goede daden verrichten.
Het is ons opgedragen om de hongerigen eten te geven, de naakten te kleden en de
verdrietigen te troosten.’1
De meesten onder ons hebben er geen moeite mee om hun mening te uiten. Hoe
kunnen we leren om betere luisteraars te worden?

¹ Ellen G. White, Welfare Ministry, bladzijde 162

Marcus 10:46-52, Johannes 5:1-9
Welke vragen stelde Jezus
en waarom?
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DINSDAG 23 AUGUSTUS | BIJBELLES

DE DIEPERE BEHOEFTEN
Jezus kende de mensen beter dan zij zichzelf kenden. Er zijn vele voorvallen in de evangeliën waarin Jezus liet blijken dat hij niet alleen wist wat iemand op dat moment dacht
(zie Marcus 2:8) – hij kende ?
Zoals we gisteren al zagen, kende Jezus de noden die de mensen hadden en hij behandelde deze noden. Het gaat zelfs verder dan dat: hij kende de noden die van buiten niet
zichtbaar waren. Dit kunnen we zien in het verhaal van de verlamde man. Ook al was
het op het eerste gezicht al duidelijk dat deze man lichamelijke genezing nodig had,
er was nog iets diepers gaande waardoor Jezus, nog voordat hij hem gebood om zijn
bed op te pakken en te lopen, tegen hem zei: ’Vriend, uw zonden worden u vergeven.’2
Lees Marcus 2:1. Jezus wist dat het hier ging om meer dan alleen een lichamelijk
probleem. ’Toch was het niet zozeer lichamelijke genezing die hij verlangde, dan wel
verlichting van de last der zonden. Indien hij Jezus zou kunnen zien, en de verzekering
zou ontvangen van vergiffenis en vrede met de Hemel, zou hij tevreden zijn te leven
of te sterven, al naar de wil van God.’3

09

Uiteraard zullen wij niet in staat zijn om, zoals Jezus dat kon, de binnenste noden van iemand
te zien. Toch kunnen we er zeker van zijn dat een ieder die we zullen dienen, een door de
zonde beschadigd schepsel is. Met andere woorden, naast de zichtbare noden hebben
zij ook de diepe behoefte aan genade, zekerheid en het besef dat er een God bestaat die
van hen houdt en alleen maar het beste voor hen wil.
Sta er eens bij stil hoe uzelf hunkert naar de zekerheid van verlossing en het besef
dat God van u houdt. Hoe kunt u anderen erin helpen om deze zekerheid en liefde
te ervaren?

² Marcus 2:5
³ Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, ’Gij kunt
mij reinigen’ bladzijde 214
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Psalm 139:-13
Wat zegt God tegen mij?

BIJBELLES | WOENSDAG 24 AUGUSTUS

DORKAS IN JOPPE
Lees Handelingen 9:36-42. Wat deed Dorkas (Tabita) in Joppe toen ze de noden van
de mensen rondom zich ontdekte? Wat is de diepere betekenis van de zin ’de heiligen
en de weduwen’ in Handelingen 9:41?

Dorkas was een discipel die actie ondernam. De ’heiligen’ zijn christelijke kerkleden: de
’weduwen’ kunnen zowel kerkleden als niet-kerkleden zijn. Waarschijnlijk diende Dorkas
beide groepen. Uw ’Joppe’ zou zowel binnen als buiten uw kerk moeten zijn. Het nauwgezet
zorgen voor de mensen binnen uw kerk is een krachtige evangelisatiestrategie.4 Mensen
van buiten de kerk zullen dan zeggen: ’Moet je eens zien hoe die Zevendedagsadventisten
elkaar lief hebben en voor elkaar zorgen!’
Lees Johannes 13:34, 35 en Johannes 15:12. Welke boodschap komt in al deze teksten
naar voren en waarom is het zo belangrijk dat wij, als kerk, deze boodschap opvolgen?
Waarom is het soms zo moeilijk om dat te doen?

09
Wanneer u van plan bent om dienstwerk buiten uw kerk te gaan doen moet u goed
overwegen welke stijl of aanpak u gaat gebruiken.
Amy Sherman beschrijft drie stijlen die een kerk kan gebruiken in het dienen van de
gemeenschap: (a) De dicht bij huis stijl: deze stijl is gericht op het voorzien in de noden
van de buurt rondom uw kerk. De vrouw met het HIV/AIDS dienstwerk zag haar buurt als
haar ’Joppe’. (b) De tuinierstijl: deze stijl bestaat uit het ontwikkelen van zorg voor buurten
die zich buiten de onmiddellijke omgeving van de kerk bevinden zoals sommige mensen
dat met een volkstuin doen. Soms werken verschillende kerken samen om in één van hun
buurtgemeenschappen een buurtcentrum draaiende te houden. Er is een voorbeeld van
een stad waar verschillende kerken samen een reformwinkel draaiden van waaruit een
nieuwe kerk is ontstaan. (c) De herderstijl: bij deze stijl gaat het om het dienen van één
specifieke doelgroep in plaats van een specifieke buurt (geografisch gezien).5
⁴ Handelingen 2:42-47
⁵ Aangepast van Ronald J. Sider et al., Churches
That Make a Difference: Reaching Your Community with Good News and Good Works, Grand
Rapids, Mich.: Baker Books, 2002, bladzijde 146

Handelingen 9:36-42
Wat deed Dorkas (Tabita)?
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DONDERDAG 25 AUGUSTUS | BIJBELLES

DE WERKENDE KERK
’Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.’6
Wanneer uw kerk eenmaal een duidelijke visie heeft van hoe zij de buurt het beste kan
dienen, is het belangrijk om een plan te ontwikkelen waarin alle kerkdepartementen
kunnen samenwerken om deze visie tot werkelijkheid te maken. Ook al beschouwt u
zichzelf misschien niet als een ’leider’ binnen uw kerk, ook u kunt bijdragen aan het werk.
Daarnaast is het goed als alle kerkleden het proces begrijpen, omdat het gaat om de
zending van uw kerk binnen uw buurt.
Het meest ideale zou zijn als het strategische plan van de kerk gebaseerd is op de inbreng
van op zijn minst drie bronnen: (a) inbreng vanuit bijbelse principes en principes uit de
Geest der Profetie; (b) kennis over de noden binnen de gemeenschap; en (c) inbreng van
de kerkgemeente. Sommige kerken hebben brainstormsessies georganiseerd om input te
verzamelen van de gemeente. In deze sessies worden alle kerkleden uitgenodigd om hun
ideeën en dromen te delen met betrekking tot zending en het verbeteren van de kerk zelf.
Lees Lucas 14:25-35. Hoe is dit tekstgedeelte verbonden aan de toewijding en het
plannen, dat nodig is om de missie van uw kerk te vervullen?

09

Wanneer u nadenkt over het proces dat nodig is om de noden binnen uw buurt op een
daadwerkelijke manier te vervullen, dan kunt u misschien bij uzelf denken: ’dit kost teveel
tijd en toewijding.’ We nemen graag vaak een sluiproute. De twee gelijkenissen vormen
een waarschuwing voor het té licht opvatten van de verantwoordelijkheid die we hebben
voor zending en discipelschap. Ze herinneren ons eraan dat onderzoeken en plannen van
uiterst belang zijn voor onze zending. Het gaat hier om goed rentmeesterschap. De smaak
van het zout in Lucas 14:34 staat voor toewijding. Zonder toewijding is ons dienstwerk en
discipelschap zinloos. Wat nodig is, is een vurige en trouwe toewijding aan onze Heer, en
daaruit zal ook een vurige en trouwe toewijding volgen voor het zendingswerk.
Op welke manieren kunt u zich meer inzetten binnen uw kerk in het organiseren en
plannen van zendingswerk?

⁶ Spreuken 16:3
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Lucas 14:25-35
Hoe kan ik een betere leerling
worden?

BIJBELLES | VRIJDAG 26 AUGUSTUS

VERDERE
STUDIE

Voor verdere studie: Lees Deuteronomium
15:11, Job 29:11-17, Spreuken 14:31, 19:17,
Handelingen 3:6, Jakobus 1:27-2:5. Ellen G.
White, ’Pioneering in Australia,’ bladzijden
327–338 uit Welfare Ministry.
Een voorbeeld van Paulus’ benadering
vinden we in het bekende verhaal in Handelingen 17:23. Paulus reageerde op de
afgoderij die hij in de stad zag, en raakte
betrokken bij een levendige woordenwisseling met de lokale intellectuelen en met
een ieder die op het marktplein met hem
wilde praten. Hij werd zich bewust van
hun noden en problemen. Hij ontdekte
dat ze een leegte in hun levens hadden
en dat ze de ware God moesten leren
kennen en stoppen met het aanbidden
van waardeloze afgoden. Paulus begon
te preken in de synagoge, waar zowel
Joden als ’de Grieken die God vereerden’7
aanwezig waren. Met andere woorden: hij
maakte gebruik van de mogelijkheid die
hij had en deelde het evangelie. Paulus
ontmoette de mensen waar zij waren, zoals
te zien is in hoe hij sprak met mensen buiten
de synagoge en op straat. De menigte
geloofde in een soort godheid, omdat
ze een altaar hadden gebouwd voor ’de
onbekende God’8. Startend vanuit dat
uitgangspunt probeerde Paulus hen te
wijzen op de God die ’u vereert zonder
hem te kennen’9 Wat later haalde hij zelfs
één van hun eigen dichters aan, die het
volgende had geschreven: ’Uit hem komen
ook wij voort.’10 Hij begon vanaf het punt
waar de mensen zich bevonden en wilde
hen vandaar leiden naar de levende God
en de opgestane Jezus.]
⁷ Handelingen 17:17
⁸ Handelingen 17:23
⁹ Handelingen 17:23
10
Handelingen 17:28

GESPREKSVRAGEN
’Hij die de mensen de weg
geleerd had om vrede en geluk
te verkrijgen, dacht evenzeer aan
hun stoffelijke noden als aan hun
geestelijke nood.’ - Ellen G. White,
De Wens der Eeuwen, ’Geeft gij hun
te eten’, blz. 300. Welke belangrijke
boodschap is ons hier gegeven met
betrekking tot waarom we anderen
in hun noden moeten bijstaan?
 Waarom is het belangrijk, wanneer
we denken aan zending, om
voorzichtig te zijn dat we ons
uiteindelijke doel niet uit het oog
verliezen? Wat is dat uiteindelijke
doel? Onderbouw uw antwoord.
Hoe kunnen we leren om niet alle
onderbrekingen als vervelend
te beschouwen, maar juist als
mogelijkheden tot zendingswerk?
Hoe kunnen de woorden uit
Galaten 2:20 ons hierin helpen?

09

Marcus 2:1-12
Welke rol speelt een diepere nood?
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SABBAT 27 AUGUSTUS | VERDIEPING

Jezus vervult wensen
Marcus 2 :1-13

IJSBREKERVRAAG

Geef een voorbeeld van een gelegenheid waarbij u instemde met een ander zonder iets
te hoeven zeggen.

IK VERKEN

Ik wil graag uw aandacht vestigen op iets merkwaardigs in de tekst die we deze week
moeten lezen. In de eerste plaats komt er geen enkele vraag van de kant van de verlamde
man, noch van de kant van de vier mannen die hem komen brengen. Zij zeggen helemaal
niets. Ook de schriftgeleerden zeggen helemaal niets. Jezus geeft antwoord op wat zij ‘bij
zichzelf dachten’. Jezus komt uit het verhaal tevoorschijn als een uitstekende gedachtelezer,
die kan ‘lezen’ wat de degenen die met hun probleem bij hem komen denken, en ook
wat de anderen denken die hem beschuldigen van godslastering. Met het onderscheidingsvermogen en het gezag dat hij van zijn Vader had ontvangen, ‘leest’ Jezus wat hen
beweegt en antwoordt hij daarop.

IK BESTUDEER

09

De menigte:
Waar bevindt zich de menigte aan het begin van het verhaal? Wat doen de mensen? En
is de menigte aan het einde nog steeds een probleem?
De verlamde en de dragers:
Blijven de dragers voor de deur staan wanneer ze zien dat de ingang geblokkeerd is?
Vragen zij iets? Wat is hun doel?
De schriftgeleerden:
Wat is het verschil in lichaamshouding tussen de dragers en de schriftgeleerden? Waarop
hadden zij kritiek? In welk opzicht verschillen de woorden van Jezus van die van de
schriftgeleerden?
Jezus:
Hoe beschreef Jezus de verlamde toen niemand hem iets vroeg? Welk verband is er
tussen wat Jezus zag en wat hij zei? Moeten we zijn woorden: ‘Uw zonden worden u
vergeven’ opvatten als een wens, een bevel of een constatering?
Het is heel belangrijk om hier onderscheid te maken tussen de zonde en de verlamming
van de man. Niets in de tekst geeft enige aanleiding om te denken dat de verlamming een
teken of een gevolg was van een bepaalde specifieke zonde, en ook niet dat de vergeving
blijkt uit de onmiddellijke genezing.
Hoe vaak komen we het werkwoord ‘zeggen’ tegen in de verzen 9 tot 11? Waarom deze
nadruk? Hoe legt Jezus een verbinding tussen de hemel van God en de aarde van de
mens (in tegenstelling tot de schriftgeleerden)?
Jezus vraagt niet of het gemakkelijker is om zonden te vergeven dan om een verlamde te
laten opstaan. Hij vraagt of het gemakkelijker is om tegen een verlamde te zeggen: ‘Uw
zonden zijn u vergeven, of te zeggen: ‘Sta op, pak uw bed op, en loop’. Wat hier op het spel
staat is de kracht van het woord. Jezus deinst er niet voor terug om gemakkelijke dingen te
zeggen maar ook niet voor moeilijke dingen
en maakt daardoor duidelijk dat de verlamde
Marcus 2:8, Johannes 4:18
moet luisteren alvorens hij zich weer kan
Hoe goed kende Jezus de mensen?
bewegen.
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VERDIEPING | SABBAT 27 AUGUSTUS

IK PAS TOE

De menigte:
Zijn er misschien momenten waarop de menigte (de kerk) een hinderpaal vormt om
Jezus te kunnen bereiken?
De verlamde en zijn dragers:
Hoe was een obstakel in uw leven in feite het startpunt om verder te gaan? (Jezus noemt
dit: geloof). Wat zegt deze definitie van geloof u?
De schriftgeleerden:
Is het, gezien het feit dat Jezus zich zelfs richt tot de schriftgeleerden die vastzitten
in hun onuitgesproken beschuldigingen, mogelijk dat zij uiteindelijk ook deelnamen
aan de lofprijzing (‘allen . . . loofden God’, vers 12)? In welk opzicht lijkt u soms op de
schriftgeleerden? Zou een dergelijke lofprijzing u ook in beweging brengen?
Jezus:
Wat is het verschil beschreven te worden als een ‘verlamde’ of ‘vriend’ te worden genoemd?
Hoe klinkt dit woord van Jezus: ‘U bent vergeven, bevrijd, verlost van de schuldgevoelens
die op u drukten’ u in de oren? Hoe kan het ontvangen van vergeving een eerste stap
worden naar een nieuw leven? Hoe kan de aanduiding ‘mensenzoon’ ons ook de moed
geven om de vergeving van zonden te verkondigen aan zondaars in onze omgeving,
gezien het feit dat die op elk mens toegepast kan worden en dus op de rol van ons allen
als vergevers van zonden?

IK DENK NA EN BID …
Als het moeilijk is om bij Jezus te komen neemt ons
verlangen daarnaar toe en concentreren we ons
meer op wie hij is. Wat we van hem kunnen krijgen
komt dan op het tweede plan. Het ‘geloof’ brengt
deze opening tot stand: dit boven onszelf uitstijgen en
ons door niets laten tegenhouden op weg naar een
ontmoeting met degene die ons kan redden’
‘De kracht van het woord ondanks onze zwakheid:
het kan niets doen als we het niet eerst zelf hebben
ontvangen, maar het kan in de andere het probleem
raken waardoor hij niet in beweging kon komen, het
vertrouwen wekken dat hem in staat stelt te luisteren,
en de wens en het levensgevoel geven om op te
staan en te gaan lopen.’1
Jean Delorme, L’heureuse annonce selon Marc, Le Cerf/Médiaspaul, Parijs/
Montréal, 2008, bladzijde 166 en 172

1
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SABBAT 27 AUGUSTUS | JONGERENLES

EEN RUIGE PERSOON
Openingsvraag

Wie heb je deze week geholpen met zijn/haar probleem. Wat deed dat met je? Vertel
Lees samen Marcus 1:1-11

IJsbrekervraag

Wie is de meest ruige persoon die je ooit hebt gezien? Vertel wat je toen dacht.

Inspiratie

En Gods stem klonk uit de hemel: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou
is groot.’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 1-4. Waarom is Johannes verhaal zo interessant? Waarom is Johannes
de Doper zo belangrijk voor het verhaal van Jezus?
Maandag: vers 5-6. Johannes vertelde mensen dat ze moesten stoppen met
slechte dingen doen. Waarom deed hij dat? Wat was het effect?
Dinsdag: vers 9-11. Welk doel zie je in de doop van Jezus en zijn latere verzoeking
in de woestijn? Hoe bereidde dit hem voor op zijn werk?

Toepassing

09

Woensdag. Welke kwaliteiten van een preek zouden jou aanspreken en je bij
het geloof betrekken?
Donderdag. Wanneer is het belijden van je zonden belangrijk geweest in jouw
leven?
Vrijdag. Johannes maakte de weg vrij voor Jezus. Wie heeft de weg vrijgemaakt
voor Jezus in jouw leven?
Sabbat. Toen Jezus uit het water kwam klonk er een stem uit de hemel. Wat zou
je willen dat God tegen jou zou zeggen?

Opdracht

Denk eens na waarom jij wel of niet gedoopt zou willen worden.

¹ Marcus 1:11, BGT
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BIJBELLES | 28 AUGUSTUS – 3 SEPTEMBER

LEZEN: Genesis 15:6, Numeri 14:11, 1 Korintiërs 3:1-9, Daniël 6:1-3, Nehemia 2:1-9,
Deuteronomium 4:1-9, Handelingen 2:42-47.
KERNTEKST: ’Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder, en grote
mensenmassa’s verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen.’
Lucas 5:15.

JEZUS WON
VERTROUWEN
Een lokale Adventkerk heeft een aantal jaren lang vijf dagen per week het ontbijt verzorgd
op een plaatselijke openbare basisschool. Ondanks dat het land zelf vrij onkerkelijk was,
was er een nieuwe wet doorgevoerd waarbij elke openbare school een budget kreeg om
een geestelijke aan te stellen. Deze school, en de buurt waar deze zich in bevond, wilde een
vertegenwoordiger van de Adventkerk. Het is uitzonderlijk dat slechts één denominatie
hiervoor gevraagd wordt. De functie van de geestelijk verzorger is om te zorgen voor de
lichamelijke, emotionele en geestelijke behoeften van de leerlingen en anderen binnen
de wijdere schoolgemeenschap. Dit werk brengt geweldige mogelijkheden met zich mee.
’Ik waardeer de unieke en bijzondere relatie die we met uw kerk hebben’, zei de directeur
van de school tegen de predikant die op bezoek kwam. ’Ik zou willen dat andere kerken
net zo betrokken waren zoals jullie’. Toen de predikant het terrein verliet, werd hij door
de gemeentelijke contactpersoon van de school bedankt voor het werk dat de kerk deed.
Daarnaast vroeg ze of ze een keer op sabbat de kerk mocht komen bezoeken.
Deze week zullen we het thema bestuderen van het winnen van het vertrouwen van de
mensen die we willen dienen en naar Christus willen brengen.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
3 SEPTEMBER
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ZONDAG 28 AUGUSTUS | BIJBELLES

VERTROUWEN WINNEN
Nadat Jezus had gestreefd naar het welzijn van de mensen, hen sympathie had getoond
en in hun noden had voorzien, ’won hij hun vertrouwen’. In het Latijn bestaat het woord
’vertrouwen’ uit de woorden ’con’, wat ’met’ betekent, en ’fides’, wat ’geloof’ betekent.
De stam van het Hebreeuwse woord voor ’geloof’, is amn, waarvan het woord amen
komt. Het kernidee van amn is duurzaam, handhaven en betrouwbaarheid. Het heeft een
beeld van iets dat stevig staat, vast, waar iemand op kan vertrouwen en in kan geloven.
In de context van geloof in God dat redding brengt, wordt amn vertaald als ’geloven’,
in een andere context als ’waarheid’. Wij kunnen op een eerlijke en oprechte manier het
vertrouwen van mensen winnen. In het geval van Jezus kwam deze door het omgaan met,
het sympathiseren met, en dienen van de mensen.
In elk van de volgende teksten staat een woord dat van het stamwoord amn komt
(Genesis 15:6, Numeri 14:11, Jesaja 7:9, Habakuk 2:4). Hoe wordt dit woord in de tekst
gebruikt en hoe uit dit het idee van vertrouwen?

In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord ’pistis’ gebruikt om het begrip over te
brengen van het Hebreeuwse amn (geloof, vertrouwen). Dit Griekse woord voor geloof
komt neer op vertrouwen, absolute zekerheid en betrouwbaarheid. Christus riep absolute
zekerheid, vertrouwen en geloof bij mensen op.

10

Het begrip ’vertrouwen’ in de Bijbel kan ook een negatieve betekenis hebben wanneer
het gaat om het vertrouwen stellen in een ander persoon.1 Wanneer het toegekend wordt
aan God, dan heeft het een positieve betekenis. Dit is een oproep tot voorzichtigheid.
Als volgers van Jezus zijn wij geroepen om Christus’ patroon na te leven van het omgaan
met, het sympathiseren met, en dienen in de behoeften van anderen. Toch moeten we,
wanneer de mensen die we helpen vertrouwen in ons krijgen, hen wijzen op Jezus en wat
hij voor hen heeft gedaan.
Als iemand aan u zou vragen: ’Hoe ziet oprecht geloof in God eruit?’ Wat zou u dan
antwoorden, en waarom? Neem uw antwoord mee naar uw sabbatschoolgroep.

¹ Micha 7:5 en Psalm 118:9
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Genesis 15:6, Numeri 14:11,
Jesaja 7:9, Habakuk 2:4
Welke bewoording uit vertrouwen?

BIJBELLES | MAANDAG 29 AUGUSTUS

EEN VOORZICHTIG
EVENWICHT

In een Afrikaans land is de Adventkerk zich snel aan het uitbreiden. Wat is het geheim?
De kerkleiders hebben vastgesteld dat er een sterk verband is tussen deze groei en de
onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke diensten die de kerkleden verlenen aan mensen
in verschillende gemeenschappen, verspreid over het land. De president van het land
hoorde over het grootschalige vertrouwen dat de bevolking in de Adventkerk heeft. Hij
bezocht een bijeenkomst van de Adventist Community Services waar hij een persoonlijk
dankwoord uitte voor de diensten van de kerkleden.
Tegelijkertijd moeten wij als vertegenwoordigers van Christus oppassen. Wij moeten net
zoals Jezus dat deed het vertrouwen van de mensen winnen. Maar dit vertrouwen in ons
moet op Jezus gericht worden. Wij zijn alleen maar een ’kanaal’. Zij zien iets van Christus in
ons – bijvoorbeeld onbaatzuchtigheid, liefde, zorg, zelfopoffering om iets goeds te bereiken
voor anderen – waardoor ze tot ons aangetrokken worden. Maar wanneer ze ons teveel
bestuderen, valt hun wat ze zien misschien wat tegen, omdat we allemaal zondaren zijn.
Daarom moeten we hen altijd naar Jezus wijzen, omdat ze alleen in hem al hun vertrouwen kunnen stellen. Wij als mensen zullen hen waarschijnlijk vroeg of laat teleurstellen.
Lees 1 Korintiërs 3:1-9, 5:1. Wat bespreekt Paulus hier in de kerk? Wat voor soort getuigenis zou gegeven worden aan hen die naar deze kerk gekomen zijn en zouden
horen waar Paulus het over had?

Natuurlijk hoeven we niet volmaakt te zijn, en ook geen volmaakte kerk te hebben voordat
we anderen kunnen dienen. Tegelijkertijd moeten we ernaar streven om personen te zijn
waar anderen, tot op zekere hoogte, op kunnen rekenen en vertrouwen. En dat kunnen
we alleen bereiken wanneer we trouw, ijverig en oprecht om mensen geven, zoals Jezus
dat deed. Er zijn geen twijfels over dat veel van de strijd en onenigheden binnen een kerk
snel verdreven zouden worden als de kerkleden uitsluitend gericht zouden zijn op het
dienen van de gemeenschap en het uiten van Christus’ liefde aan anderen.
Als er bezoekers zouden zijn die uw kerk met regelmaat bezochten, wat zouden ze
dan zien, en wat voor soort getuigenis zou het hun tonen?

1 Korintiërs 3:1-9, 5:1
Wat bespreekt Paulus in de kerk?
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DINSDAG 30 AUGUSTUS | BIJBELLES

SOCIAAL KAPITAAL
’Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en
goud.’2 Hoe is het idee, dat in dit vers wordt uitgedrukt, verbonden aan ons zendingswerk binnen de gemeenschap?

Wat is ’sociaal kapitaal’? Als u belegt in uw bankrekening, dan groeit de waarde van uw
geld. Sociaal kapitaal draait om positieve, vruchtbare relaties, die net zo waardevol zijn als
geld dat op de bank staat. Wanneer u een goede verstandhouding hebt met de verantwoordelijken op maatschappelijk gebied en waar mogelijk uw hulp aanbiedt, bent u een
relatie met hen aan het opbouwen. Dat is sociaal kapitaal. Elke positieve ervaring met hen
kan gezien worden als een investering in de relatie. Uw sociaal kapitaal blijft groeien en in
hun ogen wordt u steeds waardevoller. Wij geloven dat Adventisten ’beschouwd moeten
worden als uitstekende burgers ... die zich inzetten voor het algemeen welzijn.’ We dienen
’steun te geven door onze diensten en middelen in te zetten, voor zover mogelijk en in
overeenstemming met onze overtuigingen. We moeten ons inspannen voor de sociale
orde en verbetering’ en ’het behouden van een standaard zonder tussenwegen voor
rechtvaardigheid en recht in burgerlijke zaken.’3
In aanvulling op het dienstwerk van Jezus op aarde geeft de Bijbel nog meer voorbeelden
van wat er kan gebeuren wanneer Gods volk ’sociaal kapitaal’ heeft verworven.
Lees de volgende tekstgedeelten en beschrijf de positieve relaties die deze bijbelfiguren
hebben ervaren met ’buitenstaanders’, en waar deze toe geleid hebben4

10
Natuurlijk hebben wij waarschijnlijk niet zulke dramatische reddingsacties en verhalen
zoals in deze teksten beschreven staan. Maar dat is niet het belangrijkste punt. Deze
mannen straalden een krachtig karakter uit, dat indruk maakte op de mensen om hen
heen. In haar boeken Patriarchen en Profeten en Profeten en Koningen beschrijft Ellen G.
White een aantal kenmerken van deze godvrezende mannen, waardoor ze het vertrouwen
en de gunst wonnen van de ’heidenen’ die hen omringden. Deze zijn: zachtaardigheid,
trouw, wijsheid, gezond verstand, vaardigheid, nobele waardigheid en een onwankelbare
onkreukbaarheid.
² Spreuken 22:1
³ Standards of Christian Living, bladzijde 137, 138
⁴ Handelingen 7:9, 10, Genesis 41:38-45 en  Daniël
2:46-49, 6:1-3
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Handelingen 7:9,10; Genesis 41:3845; Daniël 2: 46-49, 6:1-3
Over welke positieve relaties lees
ik hier?

BIJBELLES | WOENSDAG 31 AUGUSTUS

DE WAARDE VAN
SOCIAAL KAPITAAL

Kerken kunnen gezien worden als groepen die voornamelijk bestaan uit vrijwilligers,
die werken met een beperkt budget. Sociaal kapitaal is een belangrijk bezit dat de kans
vergroot dat uw kerk belangrijke doelen kan bereiken die het op zichzelf niet zou kunnen
behalen. Een voorbeeld van sociaal kapitaal is een traditie die in sommige landen bestaat,
waarbij boeren andere boeren helpen om de oogst binnen te halen. Afhankelijk van de
situatie zouden ook wij als Adventisten we met anderen kunnen samenwerken om onze
doelen te bereiken.
Lees Nehemia 2:1-9. Wat was het resultaat van het vertrouwen dat koning Artaxerxes
in Nehemia had?

’De middelen die hij [Nehemia] niet bezat, kreeg hij van hen die in staat waren te geven. De
Here is nog steeds bereid te werken aan de harten van mensen die zijn goederen bezitten,
om de zaak van de waarheid te helpen. Zij die voor Hem werken, moeten de middelen
gebruiken van mensen die God daartoe bereid maakt... Het kan zijn, dat de gevers niet
in Christus geloven, en zijn woord niet kennen, maar daarom mogen hun gaven niet
geweigerd worden.’5
Wat pakkend dat God in dit voorval de harten van heidenen bewoog waardoor ze hielpen
met het bevorderen van Gods werk. Dit zou ons een belangrijke les moeten leren. Zonder
geweld te doen aan onze eigen principes, moeten we, binnen wat mogelijk is, bereid zijn
om met anderen samen te werken, zelfs met hen die een ander geloof hebben, of zelfs geen
geloof, als deze samenwerking het werk van Christus bevordert. Ook al moeten we uiteraard
altijd voorzichtig zijn met de samenwerkingsverbanden die we aangaan, we kunnen op
een voorzichtige manier, en onder gebed, samenwerken met anderen wiens inzet enorm
kan bijdragen aan de positieve resultaten die we in de gemeenschap willen bereiken. Vaak
zullen overheden, bedrijven of individuen geraakt worden door ons humanitaire werk en
iets willen bijdragen. Dit soort steun moet niet automatisch geaccepteerd, noch afgeslagen
worden. Daarentegen moet, voordat er een beslissing wordt genomen, over elk specifiek
geval gebeden worden, waarbij men zich openstelt voor ingevingen en raad.
Op welke manier kunt u ’sociaal kapitaal’ opbouwen binnen uw gemeenschap, wat
op een later moment voordelen kan brengen, niet voor uzelf, maar voor anderen?

⁵ Ellen G. White, Profeten En Koningen, ’Een man
die zijn kansen waarnam’, bladzijde 389

Nehemia 2:1-9
Wat was het resultaat van
vertrouwen?
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DONDERDAG 1 SEPTEMBER | BIJBELLES

DE GUNST
VAN ALLE MENSEN
Er is geen twijfel over dat wij als volk door de Heer gezegend zijn met veel licht. Dit licht
bestaat bijvoorbeeld uit theologisch begrip van het kruis, het heiligdom, de toestand van
de doden, de sabbat en de grote strijd. Elk van deze thema’s is een grote zegen. Daarnaast
is ons ook licht geschonken met betrekking tot gezondheid en genezing. Wanneer we dit
alles zien, beseffen we dat we veel te bieden hebben aan de mensen om ons heen.
De gezondheidsboodschap kan een belangrijke rol spelen om in contact te komen met
mensen in onze gemeenschappen. Ten slotte is het zo, dat zelfs degenen die geen belangstelling hebben in onze geloofsovertuiging, wel degelijk geven om een goede gezondheid.
Wat een mooie kans voor ons om te delen wat we hebben ontvangen. Zoals we al eerder
zagen zei Jezus: ’Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe
meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.’6 En zonder
aarzelen kunnen we zeggen dat ons veel gegeven is.
Lees Deuteronomium 4:1-9. Wat zegt de Heer hier tegen zijn volk, en op welke manieren
geldt ditzelfde voor ons – inclusief dat de Heer hen zegt om te gehoorzamen aan
alles wat hij hen heeft opgedragen?

Een paar jaar geleden was er een Adventgemeente die zichzelf bewust de volgende vraag
stelde: ’Als onze gemeente van de ene dag op de andere zou verdwijnen, zouden de mensen
in de buurt ons dan missen?’ Het antwoord was eenvoudig: nee, ze zouden niet gemist
worden. Hun buurt had geen vertrouwen in hen.

10

De kerkleden waren ontevreden met dit antwoord en besloten om bruggen te gaan
bouwen in plaats van muren. Terwijl ze voorzichtig waren om geen afbreuk te doen aan
de waarheid die ze kenden, begonnen ze samen te werken met organisaties die Gods werk
al aan het doen waren. Ze deden mee aan een langdurig project waar de buurt profijt van
had. Het resultaat was duidelijk: de houding ten opzichte van de kerk veranderde snel.
Lees Handelingen 2:42-47. De kerkleden ’stonden in de gunst bij het hele volk’7. Wat is
de relatie tussen deze informatie over de eerste kerk en een groeiende kerk? Vergelijk
de waarden die genoemd worden in dit tekstgedeelte met die van uw eigen kerk.

⁶ Lucas 12:48
⁷ Handelingen 2:47
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Deuteronomium 4:1-9
Wat zegt de Heer?

BIJBELLES | VRIJDAG 2 SEPTEMBER

VERDERE
STUDIE

Voor verdere studie: Lees Marcus 5:18-20;
Lucas 8:38, 39; Handelingen 5:12-16. Lees
Ellen G. White, Hoofdstuk 1:’Ons voorbeeld’
uit De Weg tot Gezondheid; ’The Grace
of Courtesy’, blz. 236-240 uit Selected
Messages, boek 3 (vooral de bladzijden
238, 239); ’Het zegenen van de kinderen’
(bladzijden 424-428) uit De Wens der Eeuwen; ’Relieve the Oppressed’, bladzijden
242 uit My Life Today.
Er zijn ongetwijfeld vele verschillende
manieren waarop u en uw kerk kunnen
samenwerken met andere kerken en organisaties ten dienste van de gemeenschap.
Het is van wezenlijk belang voor uw plaatselijke kerk om te weten wat de behoeften
zijn in de buurt, om daarna, voor zover
mogelijk, in harmonie met anderen samen
te werken om in deze behoeften te voorzien. Wanneer er wederzijds vertrouwen
is ontstaan tussen uw kerk en de buurt is
de basis gelegd voor hen om Jezus te
volgen en ’zál en kán dit werk niet zonder
vrucht blijven.’8 Alleen God weet hoeveel
mensen er zijn en worden gered en door
eenvoudigweg naar anderen te luisteren
en hen te helpen.

⁸ Ellen G. White, De Weg tot Gezondheid, Hoofstuk 9: Onderricht en genezing

Spreuken 22:1
Wat heeft waarde?

GESPREKSVRAGEN
Hoe kunnen we dit idee van het
GESPREKSVRAGEN
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van goede banden en
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dehet
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Ziewe
Ellen
omgaan
G. White,
met
deze
’The Inspiration
situatie? Wat
oflijkt
thetegenstrijdig?
Prophetic
Writers’, Selected Messages, deel 1,
blz. 15-23in uw groep de vraag: ’Hoe
Bespreek
ziet oprecht geloof eruit’? Oftewel,
als we echt een geloof hebben in
Jezus, wat zou dan anders zijn aan
ons, vergeleken met anderen die niet
zo’n geloof hebben?
Het thema van het ontvangen van
giften van mensen die niet ons
geloof delen, moeten we voorzichtig
aanpakken. Zoals we al zagen in de
les van woensdag, spreekt Ellen G.
White positief over het ontvangen
van gaven van mensen die niet eens
in Jezus geloofden. Echter, in De Weg
tot Gezondheid (Hoofdstuk 27: ’De
handel in drank’) uitte ze zich sterk
tegenover kerken die geld ontvingen
van mensen die werkzaam waren in
de drankhandel (zelfs al ging het om
’geziene kerkleden’). Ze schreef: ’Hun
geld is bevlekt met bloed. Daar ligt
een vloek op.’ Hoe kunnen we juiste
beslissingen nemen over van wie we
giften ontvangen en met wie we in
het algemeen samenwerken, ook al is
het voor een goede zaak?
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SABBAT 3 SEPTEMBER | VERDIEPING

Jezus wint hun vertrouwen
Handelingen 2:42-47
IJSBREKERVRAAG

Wanneer heb je je het meest intens verbonden gevoeld met andere gelovigen?

IK VERKEN

Gedurende de veertig dagen na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn leerlingen en
sprak hij met hen over Gods koninkrijk. Voor hij hen weer verliet beloofde hij dat de heilige
Geest zou komen om hun getuigenis kracht bij te zetten. De leerlingen bidden een tiental
dagen intensief, voordat de Geest tijdens het Pinksterfeest op hen neerdaalt. Zij beginnen
daarna van Gods wonderdaden te getuigen in allerlei verschillende talen en te prediken
over de opgestane Christus, die nu in heerlijkheid heerst en hen, zoals hij beloofde, de Geest
heeft gegeven. Als bewijs van het werk van de heilige Geest laten drieduizend mensen
zich dopen. De tekst van onze overdenking beschrijtft hoe deze gelovigen reageren.

IK BESTUDEER

Lees Handelingen 2:42-47 vier keer en let op de rol van alles wat me de volgende vier
aspecten te maken heeft:
bij het lezen voor de eerste keer: het onderwijs
bij het lezen voor de tweede keer: de liefdevolle onderlinge verhouding
bij het lezen voor de derde keer: het uitdelen van het brood
bij het lezen van de vierde keer: het gebed.
Welke rol spelen de apostelen in de eerste fase van de kerk? Wat doen de gelovigen?
Waar komen al deze bekeerlingen bij elkaar?
Wat is de betekenis van de ‘vrees’ in vers 43? Wat spreekt je in vers 43 het meeste aan?
Hoe eindigt dit tekstgedeelte? Wie zorgde er voor al deze bekeringen?

IK PAS TOE

10

Hoe kunnen we nu een dergelijke gemeenschap ervaren in de kerk?
Welke plaats hebben de vier elementen die we in vers 42 tegenkomen in mijn persoonlijk
leven en in de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor? Hoe kunnen we deze vier
aspecten doelbewust nastreven? Waarom denk je dat de meervoudsvorm ‘gebeden’
wordt gebruikt? Hoe zie je, in het licht van vers 7, het evangelisatiewerk?
Hoe kan onze kerk, als zij zich door dit bijbelgedeelte laat inspireren, een gemeenschap
worden waaraan de Heer op een natuurlijk wijze zielen toevoegt die worden gered?
Welke ontwikkeling (of radicale verandering) is in mijn leven nodig, opdat ik ertoe kan
bijdragen dat mijn kerk steeds meer die richting opgaat?
Hoe zouden we in onze tijd het sociale aspect van vers 45 kunnen toepassen?

Handelingen 2:42-47
Hoe stonden deze kerkleden
bekend?
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VERDIEPING | SABBAT 3 SEPTEMBER

10

IK BID …
Heer, laat mij worden tot een getuige in uw kerk en in
mijn omgeving. Vul mij met uw heilige Geest en geef
dat ik het als een prioriteit zie om een hechte band
te onderhouden met mijn broeders en zusters. Help
ons om met elkaar te volharden in het onderwijs, de
broederlijke gemeenschap, het delen van het brood en
de gebeden.
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SABBAT 3 SEPTEMBER | JONGERENLES

DELEN MAAKT GELUKKIG
Openingsvraag

Deel met de groep waarom jij wel of niet gedoopt zou willen worden.
Lees samen Handelingen 2:42-47

IJsbrekervraag

Wat is zo belangrijk voor je dat je er iedere dag tijd aan besteedt? Vertel aan de groep.

Inspiratie

‘Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus.’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 42-43. Waarom kwamen deze mensen samen? Welk woord beschrijft
het best de sfeer bij de groep? Waarom is samenkomen zo belangrijk? Waar
hielden ze zich mee bezig als ze samenkwamen?
Maandag: vers 44-45. Hoe gingen de mensen met hun bezit om? Wat deden ze
met de dingen die ze verkocht hadden?
Dinsdag: vers 46-47. Hoe vaak komen ze samen in de week? Wat doen ze thuis?
Hoe voelen ze zich? Wat vonden andere mensen ervan? Wat deed God?

Toepassing

10

Woensdag. Wat vind jij het meest belangrijke vandaag? Welke dingen komen
voor jou in aanmerking voor dagelijkse toewijding? Waarom? Leg uit.
Donderdag. Als jij uitgenodigd was om deel te nemen aan deze groep, wat zou
dan je reactie zijn geweest? Zou jij je bezit met iedereen hebben kunnen delen?
Waarom wel/niet? Kun jij makkelijk dingen weggeven? Hoe zou het gaan als je
niet zo makkelijk dingen kon weggegeven?
Vrijdag. Wat komt het meest dichtbij voor jou wat betreft deze bijzondere
groepservaring in Handelingen?
Sabbat. Wat verhindert de kerk vandaag om eenzelfde soort ervaring te hebben?
Welke kanten van het leven van de vroege gemeenten zou je het meest wenselijk
vinden voor jouw gemeente?

Opdracht

Deel deze week iets met een ander. Geef iets weg aan iemand die dat nodig heeft.
Bedenk waarom je iets aan iemand geeft.

¹ Handelingen 2:42, BGT
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BIJBELLES | 4 – 10 SEPTEMBER

LEZEN:
Johannes 10:1–5, 16; Lucas 9:2; Openbaring. 14:6, 7; Lucas 19:1–10; Handelingen
26:11–27; Openbaring. 3:20.
KERNTEKST:
’Iemand anders volgen ze [de schapen] niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze
de stem van een vreemde niet kennen.’ Johannes 10:5.

HIJ GEBOOD HEN:
‘VOLG MIJ’
In het jaar 362 na Christus lanceerde de Romeinse keizer Julianus een campagne om het
heidendom nieuw leven in te blazen. Het christendom nam op dat moment het Romeinse
rijk over waardoor Julianus, samen met andere heidense leiders, zich zorgen maakte. Een
advies van Julianus, gegeven aan een vooraanstaande heidense priester, laat zijn bezorgdheid
zien en geeft een beeld van de reden van de snelle groei van het christendom: ’Ik denk
dat toen de armen verwaarloosd werden en door de [heidense] priesters over het hoofd
werden gezien, de goddeloze Galilieeërs [christenen] dit zagen en zichzelf wijdden aan
liefdadigheid... [Zij] steunen niet alleen de armen in hun eigen bevolking, maar ook die
van ons. Iedereen kan zien dat onze eigen mensen niet genoeg hulp van ons ontvangen.’ 1
De Romeinen hadden erop gerekend dat het christendom zou verdwijnen nadat hun
leider Jezus Christus gestorven was. In plaats daarvan was er een recordaantal Romeinse
burgers die Christus gingen volgen. Hoe verklaarden zij, de volgelingen, dit ’probleem’?
De volgelingen van Jezus uitten hun liefde door de mensen om hen heen te voorzien in
hun basisnoden. Dat is wat Jezus deed toen hij op aarde was, en dat is ook wat zijn volgers
dienen te doen.
Het is dan ook niet verrassend dat, toen ze de kans kregen om Jezus
te volgen, velen deze aannamen.

MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
10 SEPTEMBER

¹ Geciteerd in Rodney Stark, Cities of God, San Francisco: HarperCollins
Publishers, 2006, bladzijde 31.
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ZONDAG 4 SEPTEMBER | BIJBELLES

ZE KENNEN ZIJN STEM
Lees Johannes 10:1-5, 16. Hoe verduidelijken deze teksten het belang van het vormen
van positieve en liefdevolle relaties met mensen in onze buurt wanneer we hen naar
Jezus willen leiden? Hoe kunnen we hen helpen om zijn stem te horen?

Om mensen naar Jezus te trekken, is de fluistering van een vriend krachtiger dan de roep
van een vreemde. Wanneer we vrienden maken die ons gaan vertrouwen, dan kan de
goede herder door ons werken om deze mensen te helpen in het horen van zijn stem en
deze te herkennen en te volgen.2
Het is natuurlijk van belang dat wijzelf Jezus’ stem kennen voordat we anderen hierin
kunnen helpen. We hebben van God onderscheidingsvermogen nodig om het verschil te
weten tussen de stem van Jezus en de stem van Satan. We moeten zeker nooit de realiteit
van het grote conflict vergeten en ook dat we een vijand hebben die op een verborgen
manier werkt om mensen te weerhouden een reddende band met Jezus te hebben.
Toch kunnen we krachtige kanalen zijn die anderen helpen om Jezus’ stem te leren kennen.
Hij spreekt door middel van de natuur (ondanks de gevolgen van de zondeval), door het
scheppen van bepaalde omstandigheden, de invloed van de heilige Geest, godvrezende
mensen, en door zijn woord. 3 Terwijl wijzelf deze stem leren kennen en gehoorzamen,
kunnen we een gids zijn voor anderen. Het laatste wat we willen is zijn zoals de blinde die
de andere blinde leidt, iets waar Jezus ooit voor gewaarschuwd heeft in Matteüs 15:14.
Waarom had Jezus zo’n overtuigingskracht om mensen naar zich toe te trekken? Zijn
onzelfzuchtig voorbeeld trok mensen aan. Wanneer wij ons egoïsme aan de kant schuiven
en ons opstellen als dienaren en toelaten dat God door ons leeft, dan zullen anderen
getrokken worden tot de roeping van Christus in ons.

11

Omdat we vertegenwoordigers zijn van de goede herder, moeten we de kenmerken van zijn
werk weerspiegelen. Wanneer we echt zijn in onze woorden en wanneer ons oprechte inzet
Jezus’ opofferende liefde weerspiegelt, dan zullen de oren geopend worden van degenen
die we dienen, en zal de hindernis tussen de gemeenschap en de kerk afgebroken worden.
Op welke specifieke manieren kunt u anderen helpen om de stem van de herder te
horen?

² Johannes 10:11, 14
³ Ellen G. White, De weg naar Christus, ’Het kennen van God’
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Johannes 10:1-5, 16
Hoe kan ik de stem van Jezus zijn?

BIJBELLES | MAANDAG 5 SEPTEMBER

WE MOETEN
OP ZOEK GAAN

Lees Lucas 19:10, Marcus 1:17, Lucas 9:2, Openbaring 14:6, 7. Wat is het kernpunt dat
al deze teksten gemeen hebben, en wat moeten wedoen?

Er was een Adventgemeente die bad: ’Heer, brengt u mensen vanuit onze buurt naar onze
kerk’. Het is waar dat mensen soms onze kerkgebouwen binnen komen en op zoek zijn
naar God, zonder een duidelijke inspanning van ons als kerkleden. Maar wat moet uw kerk
doen wanneer niemand uit de buurt de kerk uit zichzelf binnenloopt? Als u zich alleen
maar richt op het bidden dat er mensen zullen komen, dan volgt u niet Jezus’ methode
voor het winnen van zielen. Hij mengde zich onder de mensen, bracht tijd met hen door
en zocht hen op om hen te redden.
’Wij moeten niet wachten tot de mensen bij ons komen. Wij moeten hen opzoeken waar
zij zijn...Er zijn tal van mensen die nooit door het evangelie bereikt zullen worden als het
hen niet wordt gebracht.’4
Er zijn verhalen van Jezus die dit idee van ’zoeken’ illustreren zoals van een herder die
99 schapen achterlaat om op zoek te gaan naar dat ene schaap dat afgedwaald is.5 Jezus
vertelt dit verhaal in het kader van een aanmoediging om de ’geringen’ te koesteren en te
beschermen tegen zondigen. Deze ’geringen’ zouden letterlijke kinderen kunnen zijn, of
onvolwassen christenen. Als zij afdwalen, terug naar de wereld, dan moeten wij, net zoals
Jezus dat deed, hen zoeken en liefdevol naar Jezus terugbrengen. Wij moeten proactief
zijn in het zoeken van de verlorenen. Wij moeten moeite doen om hen te bereiken. Ook al
gebeurt het zo nu en dan dat iemand vanaf de straat de kerk binnenloopt en zegt ’Vertel
mij over God, over redding, over de waarheid’, is dat over het algemeen niet de regel, maar
juist de uitzondering.
De methode van Christus in het bereiken van de verlorenen ’zál en kán [... ] niet zonder vrucht
blijven.’’6 Richten wij ons alleen op het ’laaghangend fruit’ - mensen die onze christelijke
levensbeschouwing al delen, zoals christenen van andere kerkgenootschappen? Wat doen
wij in het bereiken van het ’moeilijk-te-bereiken fruit’, zoals wereldse mensen, atheïsten,
moslims, Joden, hindoes, boeddhisten, et cetera? Historisch gezien wordt het Adventisme
door andere christenen wel als belangrijk beschouwd. Ons werk om Jezus te delen met
geloofsgroepen met een andere wereldvisie moet echter verbeterd worden.
⁴ Ellen G. White, Verhalen om verder te vertellen,
’Ga naar de straten en de stegen’, bladzijde 185
⁵ Matteüs 18:10-14
⁶ Ellen G. White, De Weg tot Gezondheid, Hoofstuk
9: Onderricht en genezing

Lucas 9:2; 19:10, Marcus 1:17,
Openbaring 14:6,7
Wat moet ik doen?
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DINSDAG 6 SEPTEMBER | BIJBELLES

DE BRUG
Soms organiseert een kerk verschillende evangelisatieprogramma’s in een bepaalde
buurt op het gebied van gezondheid, gezin, financiën, omgaan met conflicten, et cetera,
en vraagt men zich misschien af wat de link is naar het volgen van Jezus. De vraag zou
eigenlijk moeten zijn ’Wie is de link?’ Het antwoord: U bent die link! ’Het sterkste argument
ten gunste van het evangelie is een liefhebbende en zorgzame christen.’7
Kerken die succesvol zijn in het vasthouden van belangstellende bezoekers hebben leden
die God echt liefhebben en enthousiast langdurige vriendschappen willen blijven voeden.
Wanneer niemand van uw kerkgemeente bezoekers vriendschappelijk benadert, kan dat
als negatief ervaren worden door de bezoekers. Hoe kan de Heer mensen tot de waarheid
brengen door kerkleden die nooit echt bekeerd zijn of door anderen die ooit bekeerd
waren maar afvallig zijn geworden. Wat voor invloed zouden deze leden hebben op de
nieuw bekeerden? Zouden zij niet Gods boodschap, die zijn volk zou moeten uitdragen,
teniet doen?’8
Lees Lucas 19:1-10. Waarom vond Zacheüs het noodzakelijk om in een boom te
klimmen om een glimp van Jezus op te vangen? Welke geestelijke les kunnen we uit
dit verhaal halen?

Stelt u zich eens voor wat er gebeurd zou kunnen zijn als degenen die de toegang tot Jezus
in Jericho blokkeerden in plaats daarvan hulp hadden gegeven aan Zacheüs’ om dichtbij
Jezus te komen en op liefdevolle wijze deze ’zondaar’ aan de voeten van de verlosser
hadden gebracht.

11

Wij die deel uitmaken van de ’menigte’ rondom Jezus zouden zo ’besmet’ moeten zijn met
zijn liefde voor deze worstelende, zondige mensheid, dat we ’besmettelijke’ christenen
worden. Wanneer we een diep besef hebben van Gods liefde en genade voor zondaars
zoals wij, dan zullen we vol passie op zoek gaan naar mensen en hen op zorgzame wijze
naar Christus leiden.
Hoe is uw houding tegenover nieuwe gezichten binnen uw kerk? Doet u moeite om
met hen te praten? Of negeert u deze mensen, denkend dat iemand anders hen wel
kan aanspreken? Wat zegt uw antwoord over uzelf en wat zou u misschien moeten
aanpassen?

⁷ Ellen G. White, De Weg tot Gezondheid, Hoofdstuk 40: ’Hulp in het dagelijks leven’.
⁸ Ellen G. White, Testimonies for the Church,
volume 6, bladzijde 371
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Lucas 19:1-10
Wat vond Zacheüs belangrijk?

BIJBELLES | WOENSDAG 7 SEPTEMBER

DE UITNODIGING
Jezus en zijn discipelen genazen mensen en brachten daarna de eeuwigheid onder hun
aandacht.9 Mark Finley, een adventistische evangelist, herinnert ons eraan dat wanneer
we God niet aan de mensen voorstellen, we in feite schuldig zijn aan nalatigheid. Jezus’
evangelisatiemethode was om mensen tegemoet te komen in hún grootste noden net als
een medisch zendeling. De uiteindelijke bedoeling van al het zendingswerk is dat mensen
Jezus gaan volgen. Vanuit onze liefde voor mensen zullen we ernaar verlangen om hun
alles aan te bieden wat Jezus ons heeft gegeven.
Misschien dat u zegt: ’Ik neem wel het eerste deel van Jezus’ methode voor mijn rekening,
maar ik zal niet het tweede gedeelte, de uitnodiging, doen. Dat is niet mijn gave.’ Maar
als u zich bezig houdt met het eerste gedeelte, dan zult u misschien verbaasd zijn dat
u automatisch Jezus deelt met anderen – en het zal natuurlijk overkomen omdat u de
grondslag heeft gelegd in hun harten.
Naarmate u de mensen die u helpt beter leert kennen, moet u alert zijn op kansen om
te spreken over uw geloof wat de Heer voor u betekent. Zoek naar mogelijkheden om
geestelijke thema’s aan te snijden. Vraag uw nieuwe vrienden naar hun familie, hun werk
en hun geloof. Dit zal de weg openen tot het delen van uw persoonlijke getuigenis.
In feite kunnen persoonlijke getuigenissen een van de meest krachtige manieren zijn
om te getuigen, omdat het een van de minst bedreigende benaderingen is. U hoeft niet
te preken: u vertelt simpelweg een verhaal. Iedereen zou een eigen persoonlijk verhaal
moeten hebben over wat Jezus in zijn/haar leven heeft gedaan.
Lees Handelingen 26:11-27, waarin de apostel Paulus zijn getuigenis deelt met Koning
Agrippa. Wat kunnen we hieruit leren om zelf over Jezus te getuigen tegenover anderen?

Let op de verschillende fasen. Eerst vertelde Paulus wat voor persoon hij was voordat hij
de Heer kende. Daarna deelde hij de specifieke ervaring waardoor hij tot bekering kwam.
Vervolgens vertelde hij wat God sindsdien in zijn leven heeft gedaan. Hij eindigde met de
uitnodiging om Christus te volgen.
Ook al zijn onze verhalen misschien minder aangrijpend dan die van Paulus, wat u
hebt meegemaakt met de Heer is uw unieke onvervangbare verhaal dat de harten
van anderen zal aanraken. Hoe zou u kunnen leren om uw verhaal met anderen te
delen wanneer de tijd er rijp voor is?

⁹ Ellen G. White, De Weg tot Gezondheid, Hoofdstuk 1: ’Ons voorbeeld’

Handelingen 26:11-27
Wat leer ik hier uit?
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DONDERDAG 8 SEPTEMBER | BIJBELLES

ZOEKT EN
U ZULT VINDEN

Lees Openbaring 3:20, Matteüs 7:7, 8 en Johannes 1:12. Op welke manier zijn deze
drie tekstgedeelten verbonden, en wat zeggen ze ons over wat het betekent om de
Heer te zoeken en te vinden?

Deze teksten laten samen zien dat mensen naar Jezus moeten vragen, hem moeten zoeken
en ervoor open moeten staan om hem te ontvangen. Tegelijkertijd laat Openbaring 3:20
een beeld zien van Jezus die voor de deur staat en klopt, zodat een persoon de deur zal
openen en hem zal binnenlaten.
Deze ideeën spreken elkaar niet tegen. Door de kracht van de heilige Geest werkt de Heer
aan de harten van mensen en trekt hen naar zich toe, ook al hebben mensen niet altijd
door dat dat gaande is. Ze zijn vaak naar iets op zoek dat het leven zelf hun niet kan bieden.
Wat een voorrecht om er op het juiste moment te zijn, hen in de goede richting te wijzen
en hen te helpen om beter te begrijpen waar ze naar op zoek zijn.

11

Het feit is dat Jezus, door u, aan de ’deuren’ kan kloppen van de levens van mensen in
uw gemeenschap, en een ieder die de ’deur opent’ en hem ontvangt, zal de zegeningen
ontvangen die hij geeft.10 Ook nodigt hij zijn volgelingen uit om naar hem te vragen, hem
te zoeken, en op zijn deur te kloppen en de ’goede gaven’ van zijn koninkrijk te ontvangen.11
Wanneer de heilige Geest u ingeeft dat iemand er klaar voor is om ’de deur te openen’ voor
Christus, vraag deze persoon dan: ’Wilt u samen met mij bidden om Jezus uit te nodigen
in uw leven?’ Wat volgt is een voorbeeldgebed dat hij of zij kan uitspreken:
’Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb. Ik geloof dat
u voor mijn zonden bent gestorven. Ik wil graag dat er verandering komt in mijn leven. Ik
vraag u om in mijn hart en leven te komen. Ik wil u, mijn Heer en Heiland, vertrouwen en
volgen. In Jezus’ naam, amen.’
We mogen God vragen om wijsheid om de juiste manier te spreken. Soms hebben mensen
een liefdevol duwtje nodig om de keuze voor de Heer te maken. Wie weet staat iemand te
twijfelen tussen twee keuzes: het eeuwige leven in Christus of eeuwig verlies.

10
11

Openbaring 3:20, Johannes 1:12
Matteüs 7:7, 8, 11
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Openbaring 3:20, Matteüs 7:7,8,
Johannes 1:12 Wat betekent het om
te zoeken en te vinden?

VERDERE
STUDIE

BIJBELLES | VRIJDAG 9 SEPTEMBER

Voor verdere studie: Lees Psalm 77:20,
Hosea 11:4, 2 Korintiërs 5:11-21. Lees Ellen G.
White, ’Onderricht en genezing’ (Hoofdstuk 9) en ’Hulp in het dagelijks leven’
(Hoofdstuk 40) uit De Weg tot Gezondheid;
’Die man ontvangt zondaars’ (Hoofdstuk
15) en ’Ga naar de straten en stegen’
(Hoofdstuk 18) uit Verhalen om verder te
vertellen.
Er was een jongeman die de Heer liefhad
en anderen over Jezus wilde vertellen. Hij
was een krachtige getuige die zich goed
kon uitdrukken en daarnaast innemend
was. Toch was hij terughoudend om mensen te vragen zich aan God over te geven.
Uiteindelijk, toen hij ernaar gevraagd
werd, gaf hij dezelfde reden als die we
in de les van woensdag zagen, namelijk
dat het niet zijn gave was. Hij hield ervan
om zaden te planten, maar liet het liever
aan anderen over om de oogst binnen te
halen. Maar na een tijdje bekende hij dat
zijn voornaamste angst was om afgewezen
te worden. Hij voelde zich altijd een beetje
gebrekkig als getuige voor de Heer (er is
niets mis met het hebben van dat gevoel)
en daardoor was hij bang dat mensen
Jezus niet zouden aannemen wanneer
hij het hen zou vragen. Andere kerkleden
legden hem uit dat het bij het getuigen
om Jezus gaat, en niet om ons. Wij zullen
altijd onvolmaakte getuigen zijn. Ook al
kunnen we onder gebed op een liefdevolle manier mensen naar Jezus wijzen,
wij kunnen niet de rol aannemen van de
heilige Geest – hij alleen kan mensen tot
bekering brengen. Wij echter moeten de
menselijke kanalen zijn van Gods liefde
voor de mensen.

GESPREKSVRAGEN
Wat zou u zeggen tegen iemand die
bangGESPREKSVRAGEN
is om anderen te vragen om
Jezus aan te nemen?
Lucas betrok eerder
In Johannes
gepubliceerd
1:9 staat
materiaal
geschreven:
bij het
’[Hijschrijven
was] het van
warezijn
licht,
evangelie.
dat
Wat
moeten
we dan en
verstaan
onder
ieder
mens verlicht
naar de
het kwam.’
geïnspireerde
karakter
van
wereld
Hoe helpt
dit vers
ons de
begrijpen
Bijbel? Hoe
dat de
vindt
Heer
inspiratie
ieder
persoon
plaats?
wilZie
bereiken
Ellen G.om
White,
te redden?
’The
Inspiration of the Prophetic
, Selected
deel
HoeWriters’
vriendelijk
is uwMessages,
kerk
1, blz. 15-23
tegenover
bezoekers? Wat zou u
kunnen verbeteren in uw omgang
met buitenstaanders die de kerk
binnenkomen?
4. Wanneer was de laatste keer dat
iemand vanaf de straat zomaar uw
kerk binnenliep? Hoe reageerden
de mensen hierop?
Bespreek in de sabbatschool uw
bekeringsverhaal. Hoe heeft u uw
verhaal gebruikt, of hoe zou u dit
kunnen gebruiken om te getuigen
tegenover anderen?

2 Korintiërs 5:11-21
Wat is mij toevertrouwd??
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SABBAT 10 SEPTEMBER | VERDIEPING

Paulus gaat door

Handelingen 26:11-27
IJSBREKERVRAAG

Wat zou u halverwege de nacht doen opstaan uit een diepe slaap, en het licht aandoen?

IK VERKEN

Handelingen 26 is één van de drie verslagen in het boek Handelingen over de bekering
van Paulus net buiten de stad Damascus. De andere twee zijn te lezen in hoofdstuk 9 en
22. Hoewel er kleine verschillen tussen de drie verslagen herkent kunnen worden, komen
deze drie verslagen het beste tot hun recht door ze als ‘aanvullend’ in plaats van elkaar
‘tegensprekend’ te lezen. Het verslag in de gekozen tekst voor vandaag benadrukt vooral
de legitieme aard van Paulus’ zendingsmissie aan de heidenen. Dit is dan ook het primaire
doel van de tekst.

IK BESTUDEER

Het is Paulus gegund om meer of mindere mate een audiëntie met de opgestane Heer
Jezus Christus te mogen ervaren (v. 15). Wat doet dit met zijn status en positie ten opzichte
van de twaalf apostelen die dit eerder in Handelingen ook meemaakten?
De opdracht om “op te staan” komen we vaker in de Bijbel tegen. Vergelijk Handelingen
26:16 met Ezechiël 2:1: wat zou de formule “sta op” voor het gewicht van Paulus’ prediking
kunnen betekenen?
Lees de passage nog eens door. Wat valt u op wanneer u de verzen met “licht” naast
de verzen met het woord “duisternis” vergelijkt? Wanneer is Paulus naar eigen zeggen
bevoordeeld in het “donker” en wanneer in het “licht?”
In de tijd waarin deze passage plaatsvindt werd de Joodse cultuur als “barbaars” gezien
in de hellenistische wereld. Welk beeld krijgen de toehoorders van Paulus’ wanneer hij
verteld door Jezus in het Hebreeuws te zijn aangesproken? (v. 14)
Het onvermogen tot zelfbeheersing en razernij werd in de tijd van Paulus gezien als
een karakteristieke defect van de eerste orde. Daarentegen werd ‘geleerdheid’ over
het algemeen zeer gewaardeerd en gerespecteerd. Vergelijk de verzen 9-11 (vóór de
verschijning van Christus) met de verzen 22-24 (ná de verschijning van Christus). Welke
overgang in het karakter van Paulus zouden de toehoorders in de rechtszaal van koning
Agrippa kunnen hebben gezien?

11 IK PAS TOE

Het “opstaan” en “volgen” van Jezus heeft in de Bijbel betrekking tot het accepteren
van een Heilige roeping tot het getuigen over God. Een taak die de christelijke kerk
als lichaam van Jezus voortzet zoals het boek Handelingen tot het laatste hoofdstuk
beschrijft. Op welke wijze kunnen wij in onze tijd en context invulling geven aan het
“opstaan” en “volgen” van Jezus bij het getuigen over Hem?

Johannes 1:9
Wie wil de Heer bereiken?
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VERDIEPING | SABBAT 10 SEPTEMBER

De overgang van “duisternis” naar “licht,” van het “openen” van ogen die “gesloten” zijn
komen goed naar voren in de gekozen passage. Met deze overgang komt ook een verandering van gedrag, doel en persoonlijkheid. Paulus ondergaat zelf ook een verandering in
gedrag en handelen. Je krijgt de indruk dat de fanatieke vervolger Paulus en geraffineerde
student en geleerde van de Bijbel is geworden. Ooit begreep hij de Bijbel (“de profeten
en Mozes”) net zo verkeerd als de Joodse leiders uit de Sanhedrin, met als gevolg dat hij
barbaarse vervolgingen nastreefde, nu kan hij mee discussiëren met geleerde filosofen.
In hoeverre kunnen wij een overgang meemaken in gedrag, persoonlijkheid en handelen
in combinatie met de bestudering van Gods woord?
Lees de verzen 24-25. Soms komen situaties voor dat u wordt aangevallen, belachelijk
gemaakt of zelfs genegeerd wanneer u over uw Gods ervaringen spreekt. Dit overkomt
Paulus in een extreme vorm: hij staat terecht voor de rechtbank! Paulus gebruikt een
apologetische strategie door in te spelen op de voorkennis die hij van de Agrippa heeft
(vv. 27-28).
Wat leert dit ons over de te hanteren apologetische strategie in onze eigen tijd en context?

11

IK BID …
“Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn
geest, maak mij standvastig.”
Psalm 51:12.
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SABBAT 10 SEPTEMBER | JONGERENLES

JOUW VERHAAL MET GOD
Openingsvraag

Wat heb je deze week aan iemand gegeven die het nodig had? Hoe voelde je je
toen je dat had gedaan? Deel met de groep.
Lees samen Handelingen 26:11-27

IJsbrekervraag

Welke gebeurtenis in jouw leven is voor jou heel belangrijk geweest?

Inspiratie

‘Ik heb jou uitgekozen als mijn dienaar.’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 11-14. Wat gebeurde er precies op de weg naar Damascus? Waarom
was Paulus daar? Wat zei die stem? In welke taal sprak die stem? Waarom denk
je dat dat zo was?
Maandag: vers 15-18. Wie zegt de stem dat hij is? Waarom heeft Jezus hem
uitgekozen, denk je? Welke opdracht geeft Jezus aan Paulus en hoe helpt hij
hem daarbij? Wat moet hij allemaal gaan doen?
Dinsdag: vers 19-23. Aan wie vertelde Paulus dit getuigenis? Wie was er nog
meer bij? Wat is het verband tussen de verzen 15-18 en 19-23? Wat moet koning
Agrippa begrijpen en waarom?
Woensdag: vers 24-27. Hoe overtuigd is Festus ten aanzien van de opstanding van
Jezus? Hoe verrast het antwoord van Paulus Festus? Hoe zou je Paulus’ verdediging
beschrijven: dom, vol passie, logisch, vol van Geest, angstig of overtuigend?

Toepassing

11

Donderdag. Hoe ga je met situaties om waar jouw geloof wordt bekritiseerd:
die situaties komen niet voor, God geeft mij kracht, vind ik uitdagend of vind
ik vervelend? Paulus deelde zijn christelijke getuigenis bij iedere gelegenheid.
Hoe vaak deel jij het verhaal van jouw geloof: nooit, soms, zelden of regelmatig?
Vrijdag. Als je jezelf zou vergelijken met Paulus in zijn roeping door God, waar
zou jij dan zijn: onderweg naar Damascus, je vraagt je af wat God wil, je hoort
Gods stem of je leeft voor God?
Sabbat. Waar in je eigen leven zou je Gods kracht het liefst willen ervaren?

Opdracht

Maak jouw verhaal met God. Probeer in 1 minuut te zeggen hoe het is gegaan
tussen jou en God. Vertel dit volgende week aan de groep.

¹ Handelingen 26:16, BGT

122

3E KWARTAAL 2016 / DIALOOG

12

BIJBELLES | 11 – 17 SEPTEMBER

LEZEN:
Handelingen 18:1–28; Exodus 2:23–25; Matteüs 13:3–9, 18–23; Johannes 15:12, 13;
2 Petrus 3:9.
KERNTEKST:
’Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor
haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Jeremia 29:7.

EINDTIJD: EVANGELISATIE IN DE STEDEN
De drieengelenboodschap vormt een oproep tot het verkondigen van het evangelie aan
’de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’1 Dus, de boodschap
moet aan mensen gebracht worden, ongeacht waar ze wonen. Omdat zoveel van hen nu
in steden wonen, moeten we daarheen gaan met deze boodschap.
Sinds 2007 is de noodzaak voor evangelisatie in steden zelfs versterkt, naar aanleiding van
verklaringen van statistici van de Verenigde Naties, die zeggen dat voor het eerst in de
opgetekende wereldgeschiedenis de meerderheid van de wereldbevolking in stedelijke
gebieden woont. Vandaag de dag is evangelisatie in steden een centraal thema binnen
de Adventkerk.
In veel landen heeft Adventkerk meer bereikt in dorpen en landelijke gebieden dan in steden.
Uit onderzoeken is gebleken dat in bepaalde verstedelijkte gebieden de meerderheid van
de mensen nog nooit gehoord heeft van de Adventkerk, en dus geen kennis heeft van de
’drieengelenboodschap’.
Het is dus duidelijk dat wanneer we de wereld willen bereiken met het
goede nieuws, we ons moeten richten op de steden.
MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
17 SEPTEMBER
¹ Openbaring 14:6
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ZONDAG 11 SEPTEMBER | BIJBELLES

DE AARD VAN STEDEN
In steden komen veel verschillende culturen, bevolkingsgroepen, talen en religies samen.
Traditioneel gezien had elke groep zijn ’wijk’, of afgebakend gebied. In toenemende mate
is het zo dat er in stedelijke regio’s verschillende soorten mensen naast elkaar wonen. Deze
multiculturele situatie schept risico’s en complexiteit, maar tegelijkertijd ook geweldige
mogelijkheden voor het uitdragen van het evangelie. In vergelijking met het meer traditionele
culturele milieu buiten steden, bestaat er in de stad vaak een grotere verdraagzaamheid
voor nieuwe ideeën en staan mensen meer open voor het leren kennen van nieuwe religies.
De stad kan toegang bieden tot veel mensen, die anders wellicht nooit in contact zouden
komen met de Adventistische boodschap.
Lees Handelingen 18:1-28. We zien hier een voorbeeld van hoe Paulus er naar streefde
om kerken te stichten in steden. Wat kunnen we leren van zijn werk?

Deze stedelijke centra bestonden uit een mozaïek van vele talen, culturen en bevolkingsgroepen, net zoals steden er in onze tijd uitzien. Paulus vond specifieke types mensen met wie
hij een relatie aanging. Hij ontmoette mensen die iets met hem gemeen hadden: het Joodse
geloof, het Romeinse burgerschap of zijn werk als tentenmaker, waarin hij was opgeleid. Hij
gebruikte zijn vaardigheden om in zijn onderhoud te voorzien. Hij woonde bij een joods
echtpaar dat tot geloof kwam in Jezus en ook ging evangeliseren. Hij gaf onderricht in de
synagoge, totdat hij eruit werd gezet en startte vervolgens een huisgemeente in het huis
van een gelovige. Hij trainde en begeleidde genoeg nieuwe gelovigen zodat hij mensen
kon aanstellen als leiders van de groep wanneer hij de plaats zou verlaten.
Het is duidelijk dat Paulus het multiculturele en multireligieuze karakter van de stad begreep
en zich op zijn gemak voelde om erin te werken.2 Hij kon zich aanpassen aan de omgeving
waarin hij zich bevond en leerde om de waarheid zodanig aan te bieden, dat hij op de beste
manier kon voorzien in de noden van degenen die hij wilde bereiken.

12

Hoe moeten wij als individuen en als plaatselijke gemeente veranderen om beter met
onze buurt te kunnen omgaan en hen te bereiken?

² Matteüs7:7,8,11
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Handelingen 18:1-28
Wat kunnen we van Paulus leren?

BIJBELLES | MAANDAG 12 SEPTEMBER

LUISTEREN
NAAR PROBLEMEN

Tijdens zijn reis door Jeruzalem, Kapernaüm en andere steden van die tijd, verdrongen de
zieken, de mindervaliden en de armen zich om Christus, de genezer, heen. Zijn hart ging
uit naar de lijdende mensheid.
In steden vinden we een concentratie van mensen, gebouwen, verkeer en problemen.
Degenen die het evangelie verspreiden kunnen niet simpelweg de verschillende behoeften
om zich heen negeren en zich alleen maar toeleggen op de boodschap die ze willen overbrengen. Dat zou de boodschap geen goed doen. Als onze daden niet het medeleven, de
genade en hoop weerspiegelen die we zelf verkondigen, dan zullen onze woorden zonder
uitwerking zijn. Onze stemmen zouden dan een van velen zijn, die strijden om gehoord
te worden door de mensenmassa’s.
Lees Exodus 2:23-25, 6:5, Psalm 12:5, Romeinen 8:22 en Job 24:12. Welke boodschap
vinden we in deze teksten?

Onze wereld is beschadigd. Het kreunt vanwege het gewicht en leed van het kwaad. Geen
van ons, ongeacht wie we zijn, kan aan deze realiteit ontkomen.
Dit leed biedt ons echter ook mogelijkheden om te getuigen. Maar we moeten hier voorzichtig mee omgaan. Wat betreft het thema hoe we als kerk door niet-kerkleden worden
gezien, is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen evenementen binnen de
gemeenschap en doorlopende zorg voor de buurt rond de kerk. Vanuit het perspectief van
de gemeenschap is er een verschil tussen zorg eenmaal per jaar tijdens de feestdagen en
voortdurende dagelijkse zorg zoals in het volgende voorbeeld van een bepaalde Adventkerk.
Wat doet deze kerk? Ze komt bijeen in een buurtcentrum dat elke dag open is. Mensen
kunnen daar op elke dag van de week binnen lopen en een ontbijt ontvangen! En deze
kerk is niet eens zo groot. Het heeft ongeveer 75 leden, en ze zijn helemaal toegewijd aan
het voorzien in de behoeften van de bewoners van de buurt. Dit is geweldig werk, maar
kan niet tot stand komen zonder toewijding en plichtsbesef om mensen te willen helpen.
Denkt u zich eens in wat voor impact we op onze wijk zouden kunnen hebben wanneer
al onze kerken zich zouden richten op de stille roep om hulp uit de buurt waar ze zijn?
Exodus 2:23-25, 6;5, Psalm 12:5,
Romeinen 8:22, Job 24:12 Welke
boodschap staat in deze teksten?
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DINSDAG 13 SEPTEMBER | BIJBELLES

ZAAIEN EN OOGSTEN
IN STEDEN
Lees Matteüs 13:3-9, 18-23. Hoe kunnen we op basis van dit bekende verhaal beter
begrijpen hoe we binnen onze gemeenschappen en steden kunnen zorg en getuigen?

Ook al speelt deze gelijkenis zich af in een landelijke context, het kan ons iets leren over
evangelisatie in de stad vanwege de grotere verscheidenheid van ’grondsoorten’ daar. Dit
verklaart waarom het een grotere uitdaging is om evangelisatiecampagnes in steden uit
te voeren dan in landelijke gebieden.
Verschillende ’bodemgesteldheden’ brengen verschillende resultaten voort. Dit feit
suggereert de noodzaak om eerst de toestand van de ’bodem’ te bestuderen voordat er
geïnvesteerd wordt in evangelisatie-activiteiten. Als uw kerk na het bestuderen van de
’bodem’ van de buurtgemeenschap ontdekt dat het beperkte goede grond bezit, dan
moet u plannen maken om deze aarde te verbeteren door de harde paden te verzachten,
stenen te verwijderen en doornstruiken weg te halen. Oftewel, het is een voorwaarde voor
succesvolle evangelisatie dat de kerk op tijd begint om de grond voor te bereiden. Dit kan
een groot verschil maken in het wezenlijke van een evangelisatiecampagne.

12

Er zijn verschillende geestelijk gaven, maar allemaal met hetzelfde doel.3 De gelijkenis van
de verschillende grondcondities en het zaaien van het zaad laat duidelijk de noodzaak
zien voor het betrekken van vele soorten gaven om mensen in steden te bereiken. Ellen G.
White schrijft over steden: ’Er moeten mensen met verscheidene gaven ingezet worden. Er
moeten nieuwe methoden hun intrede doen. Gods volk moet alert zijn op de behoeften
die horen bij de tijd waarin ze leven.’4 Door de gave van goddelijk inzicht zag Ellen White
wat er nodig is om effectief te zijn in stedelijk evangelisatiewerk. Vandaag de dag is het
zelfs nóg belangrijker om een grotere variëteit te hebben van benaderingen en gaven
die samenwerken binnen een veelzijdige strategie. Een eenmalige campagne of een
groot project zal op de lange termijn niet veel vrucht dragen. Door de enorme schaal en
complexe structuur van steden worden zulke programma’s simpelweg opgeslokt en is er
een paar weken later geen spoor meer te zien van een impact op mensen. Het is belangrijk
dat er goede voorbereidingen worden getroffen voordat evangelisatiewerk binnen een
gemeenschap begint.
Denk eens aan degenen aan wie u wilt getuigen. In wat voor soort grond bevinden
zij zich? Wat kunt u doen om de bodem beter voor te bereiden?

³ 1 Korintiërs 12, Romeinen 12 en Efeziërs 4
⁴ Ellen G. White, Evangelism, bladzijde 70
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Matteüs 13:3-9, 18:23
Hoe kan ik het beste getuigen?

BIJBELLES | WOENSDAG 14 SEPTEMBER

MAAK HET
PERSOONSGERICHT

Lees Johannes 15:12, 13; Jakobus 1:27 en Galaten 6:2. Wat zeggen deze teksten ons
over wat van belang is in evangelisatiewerk?

Uit onderzoek is gebleken dat een grote meerderheid van bekeerlingen binnen de Adventkerk
erbij is gekomen door vriendschappen of andere relatieverbanden. En vaak gaat het in
vriendschappen, en vooral wanneer het draait om evangelisatie, erom dat je je egoïsme
aan de kant kan schuiven en je in kan zetten om het goede te bereiken voor anderen.
Alle activiteiten – het ploegen van de grond, het zaaien van de zaden, het verzorgen van
de kiemen tot de oogst en het opslaan van de oogst – geven het beste resultaat wanneer
er een sterk relationeel element is. We moeten leren om bevriend te raken met mensen;
we moeten leren naar hen te luisteren; we moeten leren van hen te houden. Als deze
elementen al noodzakelijk zijn voor evangelisatoe in het algemeen, hoeveel des te meer in
stedelijke evangelisatie, aangezien mensen in steden zich soms verloren en verwaarloosd
voelen te midden van een enorme massa mensen.
Kleine evangelisatiegroepen binnen steden kunnen de vorm aannemen van huisgroepen,
zoals ook al bestonden in de tijd van het Nieuwe Testament (Handelingen 2:46). Wanneer er
in een stadsbuurt of buitenwijk geen Adventkerk is, maar er wel drie of meer Adventisten
wonen, dan zou er een kleine groep gevormd moeten worden die werkzaam is binnen
die gemeenschap5
Er zijn verschillende redenen waarom deze aanpak onontbeerlijk voor evangelisatie in
steden. Zelfs in middelgrote steden zijn er al honderden gemeenschappen en subculturen
te vinden, die een complex mozaïek omvatten van culturele, etnische, taal en socio-economische groepen. De opdracht van Christus zal alleen volbracht kunnen worden wanneer
er kleine kerkgroepen zijn die zich richten op een van deze groepen.
Daarnaast is evangelisatie in de vorm van kleine groepen nodig vanwege de moeilijkheid
voor gelovigen om Jezus te volgen binnen de context van een stad. Mensen staan onder
druk, er zijn veel verleidingen en andere vormen van geloof en ideologie. Sommige gelovigen
geven gewoon toe aan deze druk en verlaten de kerk, terwijl anderen een harde buitenkant
ontwikkelen om hun gevoelens te beschermen. Ze worden ongevoelig voor de mensen
rondom hen, die het nodig hebben om een liefdevolle weerspiegeling van Jezus te zien.

⁵ Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7,
bladzijde 21 en 22

Johannes 15:12,13; Jakobus 1:27;
Galaten 6:2 Wat is cruciaal bij
evangelisatiewerk?
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DONDERDAG 15 SEPTEMBER | BIJBELLES

HET BEREIKEN
VAN DE STEDEN

Niemand zegt dat evangelisatie makkelijk is. Mensen zijn in zonde gevallen wezens,
onbetrouwbaar en van nature niet geestelijk. Paulus schreef over zichzelf: ’Wij weten dat
de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde.’6
Als Paulus dit al zegt, hoe zit het dan met mensen die de Heer niet kennen en nooit een
levensveranderende ervaring met Jezus hebben beleefd?
En alsof onze gevallen natuur nog niet genoeg problemen veroorzaakt, staan steden ook
nog eens bekend om hun slechte invloed op mensen. Mensen moeten zoveel verleidingen
weerstaan, die gebruikt worden door de vijand om hen gebonden te houden aan zonde en
aan de wereld. Het is dus niet verwonderlijk dat in het bijzonder evangelisatie in de staad
een lastige taak is; het is echter wel een taak die uitgevoerd moet worden en waar wij als
een kerk mee bezig moeten zijn als we trouw willen zijn aan onze roeping.
Wat zeggen de volgende teksten ons over het belang van evangelisatie in het
algemeen?
2 Petrus 3:9
1 Timoteüs 2:4

Volgens het Woord was de dood van Christus wereldomvattend: het omvatte de hele
mensheid, van Adam en Eva tot de huidige generatie. Hierbij zit uiteraard de eindeloze
mensenmassa inbegrepen die in de metropolen van de wereld leven. Ook zij moeten de
belangrijke waarheden te horen krijgen, die ons zo dierbaar zijn.
’Er is niets veranderd aan de boodschap van God. Het werk in steden is het belangrijkste
werk van deze tijd. Als er in de steden gewerkt wordt zoals God dat voor ogen heeft, dan
zou er als consequentie een machtige beweging, zoals nog nooit eerder gezien, op gang
gebracht worden.’7
De roeping om in steden te evangeliseren is een persoonlijke roeping. Het is een oproep tot
een diepere ervaring met Christus, een oproep tot oprechte voorbeden, en een oproep tot
het gedetailleerd plannen en uitvoeren van projecten. Het is gebouwd op het fundament
van een opleving en hervorming door de kracht van de heilige Geest.

12

Lees Romeinen 10:14, 15. Wat staat hier geschreven dat in principe geldt voor allen
die zich volgelingen van Christus noemen? Hoe kunnen we meer actief zijn in evangelisqatie, ongeacht waar we wonen?

6 Romeinen 7:14
7 Ellen G. White, Medical Ministry, bladzijde 304
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2 Petrus 3:9, 1 Timoteüs 2:4
Wat zegt dit over het belang van
evangelisatie?

BIJBELLES | VRIJDAG 16 SEPTEMBER

VERDERE
STUDIE

Voor verdere studie: Lees Ministry to the
Cities, (Hagerstown, Md.: Review and
Herald ® Publishing Association, 2012). Dit
is een verzameling gemaakt door de the
Ellen G. White Estate van veel van haar
materiaal over zendingswerk in steden.
Een Adventistische geleerde in stedelijk
dienstwerk, heeft een studie uitgevoerd
in de periodieke index van Ellen G. White
met betrekking tot haar adviezen over het
verhuizen naar of juist uit de steden. Van de
107 artikelen gaven er 24 instructies over
het verhuizen vanuit de stad of het stichten
van instellingen buiten steden. Echter, 75
artikelen gaven specifieke aanwijzingen
over het verhuizen naar de steden om
deze te bereiken met het evangelie. De
overige 8 artikelen spraken neutraal over
dit onderwerp. Een kerkhistoricus heeft
Ellen Whites adviezen over werk in steden
samengevat en liet zien dat ze in relatie
tot instellingen voorstander was van het
werken vanuit zogenoemde ’outpost’
centra buiten de stad. Wanneer ze sprak
over plaatselijke kerkactiviteiten pleitte ze
voor het werken binnen de stad.

GESPREKSVRAGEN
Denk na over de boodschap die
GESPREKSVRAGEN
ons
gegeven is. Denk aan de hoop
die we hebben, de belofte die we
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Selected
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Messages, deel 1,
blz. 15-23
Probeer u in te denken hoe het zou
zijn om zonder hoop te leven, dat
er niets is na dit leven met al zijn
worstelingen, gezwoeg en leed dan
te sterven en te vergaan in een graf.
Er zijn vele mensen die zo denken,
vooral binnen de stedelijke context.
Hoe kunnen we een liefdevolle
bereidheid ontwikkelingen om hen
te bereiken?

Wat voor plannen heeft uw kerk in het
bereiken van de steden? Waar bevindt
uw plaatselijke kerk zich in relatie tot de
dichtstbijzijnde grote stad? ’Waarom zouden gezinnen, die de waarheid kennen,
zich niet gaan vestigen in deze steden? ...
Er zullen leken naar de steden verhuizen
zodat ze daar het door God gegeven licht
laten schijnen voor anderen.’8

12

⁸ Ellen G. White in Advent Review and Sabbath
Herald, September 29, 1891

1 Korintiërs 9:20-23
Wat had Paulus voor het
evangelie over?
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SABBAT 17 SEPTEMBER | VERDIEPING

De rol van de kerk
Handelingen 18:1-28
IJSBREKERVRAAG

Paulus is een echte rondreizende evangelist. Overal spreekt hij met mensen over het
evangelie. Hoe doet u dat als u op reis onbekende mensen ontmoet? Hoe vrijmoedig bent
u om over de goede boodschap te spreken?

IK VERKEN

De bezoeken van Paulus aan de plaatsen die hier worden genoemd, vinden plaats tijdens
zijn tweede zendingsreis en aan het begin van de derde. Handelingen 13-14 beschrijven
de eerste reis, 15:36-18:22 de tweede en 18:23-21:16 de derde.
Het begin van dit hoofdstuk maakt duidelijk dat Paulus net uit Athene is vertrokken. Men
beschouwt 1 Korinthiërs 2 wel als een kritische evaluatie van Paulus over dat bezoek.
Daarmee verbonden zijn deze gevleugelde woorden: “Ik had besloten u geen andere
kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.”
De verzen 23-28 beschrijven hoe Paulus zijn belofte uit vers 21 waar maakt. Kijk eens naar
de kaartjes die in veel Bijbels staan van Paulus’ zendingsreizen en merk op hoe sterk het
deel van de tweede en de derde reis door Klein Azië elkaar overlappen.

IK BESTUDEER

12

We hebben gekeken naar de geografie in dit hoofdstuk. Nu staan we stil bij hoe het zit met
het tijdsverloop. Voor zijn aankomst in Korinthe was hij 3 sabbatten in Tessalonica (17:2),
voldoende tijd in Berea om ze te overtuigen dat hij sprak volgens de Schrift (17:10-14) en
het lijkt erop dat hij heel kort in Athene was. Daarvan kennen we alleen die toespraak op
de Areopagus. Tevens weten we dat hij nooit een brief heeft geschreven aan Athene. Het
is dus de vraag of dat bezoek wel zo succesvol was. Dan gaat Paulus naar Korinthe.
Hoe pakt hij de verkondiging van het evangelie hier aan? Hoe lang blijft hij?
Hoe voorziet Paulus in zijn levensonderhoud? Met wie gaat hij samenwerken en waar
komt deze persoon met zijn vrouw vandaan?
Denk eens na over wat dit zegt over de positie van de joden in sommige delen van het
Romeinse Rijk. Wat voor gevolgen kan dit hebben op de zich ontwikkelende geloofsleer
van de christenen?
Hoe reageren de joden daarop, de eerste bevolkingsgroep die Paulus aanspreekt?
Let op hoe één persoon daarop een uitzondering vormt! Wat verandert er als Gallio
landvoogd wordt (18:12)? Waarom wil hij zich er niet mee bemoeien? Vergelijk het met
de manier waarop Paulus te werk gaat in Efeze (18:19-21) en tot wie Apollos zich ook
eerst richt (18:24-28)
Wat is de betekenis van het noemen van de naam Sostenes, een leider van de synagoge,
tegen de achtergrond van 1 Korinthiërs 1:1?
Met het oog op het thema van onze serie studies is deze vraag de belangrijkste: hoe
ontwikkelt de opkomende christelijke gemeente zich hier in Korinthe?
Beschrijf hoe de verdere reis van Paulus er uit ziet (18:18-23).
1 Korintiërs 12, Romeinen 12,
Efeziërs 4 Welk doel hebben al
deze geestelijke gaven?
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VERDIEPING | SABBAT 17 SEPTEMBER

IK PAS TOE

Paulus kende de regel ‘wie het evangelie verkondigt zal ook van het evangelie leven. In
Korinthe doet hij dat niet ofschoon hij juist deze gemeente met die regel confronteert (1
Korinthiërs 9:14).
Zouden wij dat ook zo moeten toepassen? Waarom is het wel of niet verstandig betaalde
‘evangeliedienaren’ te hebben?
Wat kunnen wij leren van Paulus’ voorbeeld om telkens weer eerst de joden in een stad
te proberen te bereiken met het evangelie? Hoe moeten wij ons opstellen als christenen
tegenover joodse gelovigen en tegenover andersdenkenden in het algemeen?
Waarom moeten wij als gelovigen in deze tijd nog steeds uitvoeren wat Paulus ook deed,
namelijk ons volledig te richten op de verkondiging van Jezus Christus en de betekenis
van zijn dood en opstanding? aan het geloof in God?

IK BID …

12

Heer in de hemel, U hebt ons geleerd met al onze
noden naar u toe te komen in gebed. Wilt u ons
helpen om net als Paulus te bidden en mogen wij dan
leven vanuit de kracht die uw antwoord geeft. Mogen
ook wij onder alle omstandigheden die woorden
‘weest niet bang’ aannemen. En wilt u ons helpen om
zonder aanzien des persoons het evangelie aan alle
mensen te brengen.
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SABBAT 17 SEPTEMBER | JONGERENLES

INZET VOOR JE GELOOF
Openingsvraag

Deel jouw verhaal over God met de groep.
Lees samen Handelingen 18:1-28

IJsbrekervraag

Wat vind je het leukst als je weer thuiskomt na een lange tijd weg, en waar zie je
het meest tegenop?

Inspiratie

‘Want veel mensen in deze stad horen bij mij.’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 1-11. Hoe komen Aquila en Priscilla in Korinte terecht? Hoe reageren
de mensen in Korinte, zie vers 4-7. Wat gebeurt er als Paulus zegt dat hij naar de
heidenen gaat, zie vers 8? Wat zegt God in een droom tegen Paulus en hoe is dat
de aanleiding dat Paulus anderhalf jaar in Korinte blijft?
Maandag: vers 12-17. Welk conflict speelt er? Hoe gaat de overheid daarmee om?
Waarom? Welke redenen geeft Gallio?
Dinsdag: vers 18-23. Waarom vertrekt Paulus naar Antiochië? Welke plaatsen doet
hij aan op zijn reis? Hoe zeker weet hij dat hij weer terug zal komen?
Woensdag: vers 24-28. Wat doet Paulus na Antiochië? Wat gebeurt er in Efeze?
Wie is Apollos? Hoe kan het dat hij niet van de doop afwist? Wat doen Aquila en
Priscilla als ze hem horen spreken? Hoe gaat het verder met Apollos? Wat was
zijn geestelijke gave?

Toepassing

Donderdag. Wie heeft jou het meest geholpen toen je jong en onervaren was
in je geloof? Wat was het kenmerk van deze persoon? Waarom wilde je wel naar
deze persoon luisteren. Naar wie zou je niet zo makkelijk kunnen luisteren?
Waarom? Leg uit.
Vrijdag. Met welke persoon zou jij jezelf het best kunnen vergelijken: Paulus,
Aquilla, Priscilla, Apollos of iemand anders uit het verhaal? Leg uit waarom
Sabbat. Hoeveel ben jij bereid om voor je geloof te doen? Wat weerhoud je om
meer te doen? Leg uit waarom. Wat zou er moeten veranderen zodat je je meer
zou kunnen inzetten. Wat zou je dan specifiek gaan doen?

12

Opdracht

Help deze week iemand anders met zijn/haar geloof.

¹ Handelingen 18:10, BGT
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BIJBELLES | 18 – 24 SEPTEMBER

LEZEN: Matteüs 24:35–25:46, 2 Petrus 3, Jakobus 2:14–26, Johannes 4:35–38, 1
Korintiërs 3:6–8, Openbaring. 21:1–4.
KERNTEKST: ’Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de
Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig
wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden
van de heiligen en wees gastvrij.’ Romeinen 12:11-13.

HOE ZULLEN WE
WACHTEN?
Na de aardbeving die in 1906 plaatsvond in San Francisco, waren de Adventkerken van
deze stad en die van Oakland, Californië een aantal jaren lang druk bezig. Kerkleden
bezochten zieke en berooide mensen, ze vonden pleeggezinnen voor wezen en werk voor
de werklozen. Ze verzorgden de zieken en gaven deur-tot-deur bijbelstudies. Leden deelden
christelijke literatuur uit en gaven les over een gezonde leefstijl. De kerken begonnen een
basisschool in de kelder van een kerkgebouw. Ook vond er medisch zendingswerk plaats
en werd er een tehuis voor arbeiders ingericht. Daarnaast was er een reformwinkel met
daarbij een vegetarische eetgelegenheid. De leden waren gestart met zendingswerk op
schepen in de plaatselijke haven en de predikanten hielden zo nu en dan bijeenkomsten
in grote zalen van de stad.
Ellen G. White noemde deze kerken de twee ’bijenkorven’ en was heel enthousiast over het
werk dat ze verrichtten.1 Wat een krachtige voorbeelden van wat we kunnen en zouden
moeten doen terwijl we wachten op de wederkomst. We weten dat de Heer terugkomt. De
essentiële vraag is: Wat doen we tijdens het wachten? Het antwoord op deze vraag heeft
gevolgen voor het lot van mensen.

MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
24 SEPTEMBER
¹ Advent Review and Sabbath Herald, 5 juli 1900
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ZONDAG 18 SEPTEMBER | BIJBELLES

TERWIJL WE OP
JEZUS WACHTEN
Jezus wilde hun aandacht richten op de gebeurtenissen die de christelijke kerk in de nabije
toekomst en in de eindtijd te wachten stond. Op beeldende wijze gaf hij hen inzicht in
de werkelijkheid door te zeggen: ’Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie:
geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’2 Verrast door
zijn uitspraak vroegen de discipelen hem: ’Wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk
teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’3 Samen met het
onthullen van deze tekenen geeft Jezus de waarschuwingen: ’Al is daarmee het einde nog
niet gekomen’4 en ’Dat alles is het begin van de weeën’5. Het directe antwoord op de vraag
van de discipelen wordt in vers 14 gegeven. ’Pas als het goede nieuws over het koninkrijk
in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’6
Jezus vertelt ons daarnaast ook op welke manier we moeten wachten op ’de voltooiing
van deze wereld.’7 Met andere woorden, we moeten niet gewoon stilzitten en wachten
op zijn komst zoals we bij een bushalte op een bus wachten. Nee, we hebben genoeg te
doen terwijl we wachten op de tweede komst van de Heer.
Lees Matteüs 24:36–25:46. Elk van deze gelijkenissen spreekt over wat Gods volk
moet doen terwijl het Jezus’ wederkomst verwacht. Vat de essentie samen van wat
de Heer ons hier zegt. Wij moeten onszelf als enkeling en als kerk de volgende vraag
stellen: Hoe goed volgen we de richtlijnen op, die de Heer ons door middel van deze
gelijkenissen heeft gegeven?

13

Zo zullen Jezus’ discipelen altijd voorbereid zijn. Ze zullen tijdens het wachten liefde, zorg
en respect uiten naar elkaar toe. Ze zullen waakzaam zijn, zich voorbereiden en verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijke geestelijke gezondheid. Ze zullen de middelen die
God hen heeft gegeven vermenigvuldigen en talenten en geld investeren in Gods werk.
Ze zullen respect tonen voor het ware karakter van hun liefdevolle God en zorg dragen
voor één van deze mijn minste broeders.
²
³
⁴
⁵
⁶
⁷

Matteüs 24:2
Matteüs 24:3
Matteüs 24:6
Matteüs 24:8
Matteüs 24:14
Matteüs 24:3
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Matteüs 24:36-25:46
Waar gaat het om in dit gedeelte?

BIJBELLES | MAANDAG 19 SEPTEMBER

DE WAAROM-VRAGEN
Lees 2 Petrus 3. Probeer samen te vatten wat er in dit hoofdstuk staat. Hoe passen deze
verzen binnen het thema dat we dit kwartaal bestudeerd hebben?

God verlangt ernaar dat ’iedereen tot inkeer komt’8. Ook al kunnen wij niet het werk van
de heilige Geest verrichten, we zijn wel geroepen om hen te bereiken met de boodschap
van redding die, wanneer het geaccepteerd wordt, tot inkeer zal leiden.
Wij, als kerkleden, moeten zelf ook een houding aannemen van inkeer. Vernieuwing
betekent het weer tot leven komen, hernieuwd en hersteld worden. Herstel betekent
veranderd worden, ’gerenoveerd’ - tot een nieuwe schepping.9 Een heropleving van ware
goddelijkheid onder ons is de grootste en meest urgente van onze noden. Het nastreven
hiervan moet onze prioriteit zijn.’10
Bijvoorbeeld, alle tien meisjes uit het verhaal van gisteren hadden vernieuwing en herstel
nodig om uit hun slaap te ontwaken.11 De vijf dwaze meisjes moesten hun geschiktheid
om de heilige Geest te ontvangen vergroten. Wanneer we onszelf nederig opstellen,
ons egoïsme aan de kant schuiven, onbaatzuchtig bidden, Gods woord bestuderen en
deze op liefdevolle wijze met anderen delen in woord en daad, dan verhogen we onze
bekwaamheid om tijdens de late regen vervuld te worden met de heilige Geest. Het is
echter ook mogelijk om de Bijbel urenlang te bestuderen en toch nog een zelfzuchtig
persoon te zijn. We kunnen bidden voor vernieuwing en de late regen, maar het alleen
maar voor onszelf willen houden. Ware vernieuwing leidt altijd tot een onbaatzuchtige
zorg voor anderen. Wanneer we met de heilige Geest gevuld zijn, dan zullen we hersteld
worden tot geestdriftige discipelen die zich richten op evangelisatie.
We hebben vernieuwing en herstel nodig in onze gebeden, onze bijbelstudie, en in onze
berhoefte om de heilige Geest uit te nodigen in ons leven.
Maar als kerk hebben we ook vernieuwing en herstel nodig in onze houding, methoden
en acties tegenover ’een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters’. Dit was
de kern in de lessen van dit kwartaal.
Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen zelfvoldaanheid in relatie tot Jezus’
wederkomst? Of, hoe kunnen we de realiteit en noodzaak van de wederkomst van
de Heer jaar na jaar scherp in onze gedachten houden?

⁸ 2 Petrus 3:9
⁹ 2 Korintiërs 5:17
10
Ellen G. White, Selected Messages, boek 1,
bladzijde 121
11

Matteüs 25:1-13

2 Petrus 3
Welke lessen geeft dit hoofdstuk ons?
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DINSDAG 20 SEPTEMBER | BIJBELLES

DE OPDRACHT
VAN DE KERK

Lees Jakobus 2:14–26. Op welke manier geven deze verzen een omschrijving van wie
we zijn en waarom we bestaan?

In de les van zondag zagen we dat de discipelen op de pracht van de tempelgebouwen
wezen. Jezus richtte hun aandacht toen op de staat van de kerk van binnen en haar
opdracht naar buiten, in een wereld die zal eindigen. De kerk bestaat namelijk omdat er
een opdracht is, en niet andersom.
In het werkbeleid (Working Policy, A 05) van de Generale Conferentie staat de opdracht
van de Zevende-dags Adventkerk als volgt beschreven: ’Alle mensen tot discipelen maken,
het overbrengen van het eeuwige evangelie [evangelie van het koninkrijk (Matteüs 24:14)]
in de context van de drie-engelenboodschap uit Openbaring 14:6-12, wat hen ertoe zal
leiden om Jezus aan te nemen als persoonlijke Verlosser en zich toe te voegen aan zijn
overblijfsel, hen tot discipelen maken die de Heer dienen en hen voor te bereiden op zijn
spoedige wederkomst.’
Over ’genezing’ staat er in het werkbeleid het volgende geschreven: ‘Om de bijbelse
principes over het complete welzijn van een persoon te bevestigen, maken we het behoud
van gezondheid en de genezing van zieken onze prioriteit. Door ons dienstwerk voor de
armen en onderdrukten werken we samen met de Schepper in zijn compassievolle werk
om herstel te brengen.’
Dit kwartaal begon met het begrip dat Jezus zijn evenbeeld in de mensen wil herstellen
en ons als volgelingen bevoegd wil maken om instrumenten te zijn in het volledige herstel
van onze gemeenschappen. ’De wereld heeft nu dezelfde behoefte als negentienhonderd
jaar geleden namelijk: een openbaring van Christus!’12
Na het bijwonen van een seminar over de opdracht voor Gods eindtijdgemeente en Jezus’
dienstwerk als voorbeeld hierin, zei een kerklid: ’In ons gedeelte van de wereld staan we
niet echt open voor nieuwe ideeën of andere manieren om iets te doen. Wat we deze week
hebben gehoord over het volgen van Jezus’ zendingsmethode is niets nieuws. Het is een
oud idee dat we gewoon vergeten waren.’

13

‘Geloof zonder daden is dood.’ Hoe heeft u zelf de realiteit ervaren van hoe geloof en
daden nauw met elkaar verbonden zijn? Op welke manier wordt uw geloof versterkt
door daden?

12

Ellen G. White, De Weg tot Gezondheid, Hoofdstuk 9: ’Onderricht en genezing’
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Jakobus 2:14-26
Wie zijn we en waarom bestaan we?

BIJBELLES | WOENSDAG 21 SEPTEMBER

OP WEG NAAR DE OOGST
Zoals al aangegeven is in les 5, maakt Jezus in zijn onderricht over het koninkrijk gebruik
van landbouwtermen. Zoals we hebben gezien gaat het in landbouw niet slechts om één
handeling of gebeurtenis; het is een proces dat geduld vereist! Het is een cyclus die geregeld
herhaald wordt met verschillende fasen en verschillende taken voor verschillende mensen,
op verschillende momenten. We moeten open staan voor de leiding van de heilige Geest
en Gods leiding met betrekking tot hoe de Heer ons kan gebruiken in het proces van het
voorbereiden van de bodem, het planten van zaden en het binnenhalen van de oogst.
Lees Johannes 4:35–38. Wat voor soort beeldspraak wordt hier gebruikt en welke
boodschap geeft het ons met betrekking tot hoe we voor anderen moeten werken?

Het is een feit dat we niet kunnen weten wat er in iemands hart leeft. We weten niet hoe de
heilige Geest werkzaam is geweest in iemands leven. Misschien dat we mensen bekijken
en denken dat ze nog een lange weg te gaan hebben voordat ze klaar zijn om geoogst te
worden, terwijl ze eigenlijk alleen maar iemand nodig hebben die hen het juiste duwtje
in de rug geeft om de beslissing voor Jezus te maken. Er wordt gestreden om de harten
en gedachten van elk persoon en God roept ons op om mensen te helpen om de keuze
voor hem te maken.
Lees 1 Korintiërs 3:6-8. Welke boodschap wordt ons hier gegeven in de context van
zending?

Op zijn eigen manier zegt Paulus hier wat Jezus ook heeft gezegd in het vorige voorbeeld.
Zendingswerk kan vergeleken worden met het werk van een landbouwer. We houden ons
niet allemaal met dezelfde taken bezig, maar het werk dat we doen speelt een belangrijke
rol binnen het proces van het bereiken van mensen en ze voor God te winnen. En ook al zal
God verschillende bekwaamheden van ons inzetten voor zijn werk, hij alleen kan iemand
tot bekering brengen.
Hoe kunnen we leren om dankbaar te zijn en ons nederig op te stellen, ongeacht de
rol die God ons heeft gegeven in het proces om anderen te dienen? Waarom is dit
echt een voorrecht?

Johannes 4:35-38
Welke boodschap heeft deze
beeldspraak voor mij?
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DONDERDAG 22 SEPTEMBER | BIJBELLES

HET WACHTEN
IS VOORBIJ

De Engelse auteur Charles Dickens schreef een boek: ‘A Tale of Two Cities’. Deze twee
steden waren Londen en Parijs. Eigenlijk is de Bijbel ook een verhaal over 2 steden. In dit
geval gaat het om de steden Babylon en Jeruzalem.
In Openbaring 14:8 en Openbaring 18 geeft de apostel Johannes een beschrijving van
Babylon. Deze stad is de woonplaats geworden van demonen en wordt bezeten door
slechte geesten. Ze heeft elk volk aangezet tot geestelijk overspel. Haar ondergang is al
aangekondigd en ze wordt in Openbaring omgeschreven als ’gevallen’. Deze stad, die
symbool staat voor het kwaad, voor afvalligheid en voor opstand tegen God, zal ooit
verslagen en verwoest worden.
Lees Openbaring 21:1-4. Hoe steekt het nieuwe Jeruzalem tegen Babylon af?

De tweede stad is de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, die omschreven wordt in Openbaring 21 en 22. In deze stad wonen degenen die voor de bruidegom hebben gekozen en
het egoïsme en geestelijk overspel van Satan en zijn volgelingen hebben afgewezen. Door
Gods genade hebben de verlosten zijn geboden gehoorzaamd en het geloof van Jezus
weerspiegeld.13 Hun geduldig uithoudingsvermogen en enthousiasme om het dienstwerk
van Jezus te omarmen bood hier op aarde een klein voorproefje van het hemels koninkrijk.
Zij zijn gered door geloof in Jezus; alleen door zijn rechtvaardigheid zijn zij de hemel
waardig. Hun zorg voor ’een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters’14 was
de uiterlijke manifestatie van dat reddende geloof.
Door het bloed van het Lam wordt de taak van de kerk in het barmhartig herstelwerk tot
een juichende einde gebracht.15 In die gelukkige en heilige stad zal God ’alle tranen uit hun
ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want
wat er eerst was is voorbij.’16 Ware vrede is hersteld. Het beeld van God – mentaal, geestelijk
en fysiek – is compleet hersteld. De grote strijd tussen Christus en Satan is voorbij en van
’het kleinste atoom tot de grootste wereld verklaren alle dingen, levende en levenloze, in
onbenevelde schoonheid en volmaakte vreugde, dat God Liefde is.’17
Lees Openbaring 22:21. Op welke manier laat dit laatste vers van de Bijbel de kern
zien van alles waar wij in geloven?

13
Openbaring 14.12
Matteüs 25:40
15
Openbaring 5:13, 14
16
Openbaring 21:4
17
Ellen G. White, De Grote Strijd Tussen Christus
en Satan, Hoofstuk 42: ’Het Einde van de Strijd’,
bladzijde 580.
13
14
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VERDERE
STUDIE

Voor verdere studie: Lees Matteüs 5:16;
Kolossenzen 3:17; Hebreeën 13:15, 16; lees
Ellen G. White, ’Op de Olijfberg’, blz. 521
– 529 en lees opnieuw ’Eén van deze mijn
minste broeders’, blz. 530-534 uit De Wens
der Eeuwen
Jezus heeft ons verteld welke tekenen we
kunnen verwachten voor zijn wederkomst.
Het zijn geen mooie tekenen: oorlogen,
oorlogsdreigingen, epidemieën, et cetera.
Als mensen God afwijzen vanwege al het
kwaad in de wereld, zullen ze dat zeker nog
meer doen in de eindtijd. Daarom wordt
het in toenemende mate belangrijk dat
Gods volk, degenen die zich zijn volgelingen noemen, zijn karakter weerspiegelen
in de wereld en mensen helpen om een
beter idee te krijgen van wie God is. ’Als
we onszelf nederig zouden opstellen voor
God, en aardig, beleefd, barmhartig en
meelevend zouden zijn, dan zouden er in
plaats van maar één persoon, honderden
zich bekeren tot de waarheid.’18 Terwijl we
wachten op Jezus’ wederkomst, verwacht
hij dat de leden van zijn kerk preken en
het gehele evangelie uitdragen; dat we
ons leven en onze bronnen inzetten voor
zijn werk; dat we anderen liefhebben,
respecteren en zorg voor hen dragen; en
dat we onze levens openstellen om de
heilige Geest in zijn volheid te ontvangen.
Dan zullen we getuigen zijn waar niemand
iets tegenin kan brengen.

GESPREKSVRAGEN
Bespreek in uw sabbatschoolklas
het verschil tussen wonen in
’Babylon’ en wonen in ’Jeruzalem’.
Wat zouden de grootste verschillen
zijn tussen deze twee steden? Of –
wat maakt een groter verschil: hoe
de steden eruit zien, of wie erin
wonen?
De belangrijkste vraag voor
christenen is niet ’Spelen daden
een rol in het christelijk geloof?’
Uiteraard spelen ze een rol. In
plaats daarvan gaat het om de
vraag ’Als we niet door goede
daden gered worden, welke rol
spelen deze dan in het christelijk
geloof?
Hoe wachten we op Jezus’
wederkomst? Of, wat doen we in
ons leven dat de werkelijkheid
van ons geloof in zijn komst tot
uiting brengt? Waarom zou er een
verschil moeten zijn tussen onze
leefstijl en die van mensen die niet
in de wederkomst geloven?

13
18

Ellen G. White, Testimonies for the Church,
volume 9, bladzijde 189

1 Korintiërs 3:5-9
Hoe zijn de rollen verdeeld?
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Wachten tot wanneer?
2 Petrus 3:8-18

IJSBREKERVRAAG

Wat is uw reactie als een vriend tegen u zegt: ‘Ik bel u gauw’ en daarna lange tijd niets
meer van zich laat horen?

IK VERKEN

We moeten eerst 2 Petrus 3:1-7 lezen om te begrijpen dat Petrus schrijft aan een gemeente
die in de war is vanwege het feit dat de wederkomt op zich laat wachten. We moeten niet
vergeten dat de eerste christenen Jezus’ wederkomst heel spoedig verwachtten. Dezelfde
schrijver zegt hierover in zijn eerste brief: ‘Het einde van alles is nabij’.1
De jaren gaan voorbij. De spotters roepen smalend: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd
te komen? De generatie voor ons is al gekomen, maar alles is nog steeds zoals het sinds
het begin van de schepping geweest is’.2
Petrus geeft aan hoe we Christus op de juiste manier moeten verwachten: met overtuiging
maar ook met geduld.

IK BESTUDEER
Vers 8: Wij beslissen niet over de voortgang van de tijd. Adventisten zouden kunnen
zeggen dat zij de komst van Christus nog maar gedurende twee dagen hebben verwacht
(als duizend jaar zijn als één dag).

13

Vers 9: De tijd die verstrijkt is geen vertraging, maar een tijd van geduld, waarin mensen
de kans krijgen zich alsnog te bekeren. Het Griekse woord voor geduld is gebaseerd op
twee woorden: het woord groot en het woord hart. Het wil dus zeggen: iemand ‘langdurig
verdragen.’
Vers 10: Christus’ terugkeer is een zekerheid. En wanneer hij komt zal hij ons zelfs als een
dief verrassen.
Verzen 11, 12: Petrus wijst op de ethische implicaties. Het probleem in deze tekst schuilt
in het woord ‘bespoedigen’.
Is het mogelijk om het tijdstip dat de Vader al kent te bespoedigen of te vertragen?
‘Zelfs in de starre schema’s van de apocalyptiek, waarbinnen alles zich onverbiddelijk
afspeelt volgens een van te voren vastgesteld plan, getuigen de verwachtingen van een
merkwaardige tijdsbegrip. Daarbij stolt de tijd niet tot een abstracte grootheid, maar blijft
ze altijd onderworpen aan de macht van God. Daardoor blijft het een levende tijd, want
die macht is de macht van een persoonlijke God, die liefheeft, lijd en zich laat beïnvloeden.
Vooral in deze tekst voegt het feit dat de gelovigen de wederkomst kunnen ‘bespoedigen’
een beslissend element toe aan waardering voor het heden, zoals we zien in vers 11: de
christenen mogen weten dat zij zelf door hun actief verwachten een rol spelen bij de komst
van het Koninkrijk en deelhebben aan de strijd van God die alle dingen nieuw gaat maken.’3
Vers 13: Bevestiging van het geloof in de wederkomst en van de verwachting van een
¹ 1 Petrus 4:7
² 2 Petrus 3:3, 4
³ E. Fuchs en P. Reymond, La deuxième épître de
Pierre…, Delachaux & Niestlé, 1980, bladzijde
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Openbaring 22:21
Welke kernboodschap bevat dit
laatste bijbelvers?

VERDIEPING | SABBAT 24 SEPTEMBER

nieuwe wereld waarin gerechtigheid in de plaats komt van alle verschrikkingen van de
huidige wereld.
Verzen 14-17: Houd vol!
Vers 18: het tegengif tegen ontmoediging en alle vormen van fanatisme is onze persoonlijke
groei in genade en in onze kennis van Jezus Christus als Heer en Verlosser.

IK BEGRIJP

Wat wilde Petrus duidelijk maken aan de christenen van zijn tijd die de moed hadden
verloren, omdat ze vonden als het al veel te lang had geduurd? Twee dingen springen
eruit: wij zien ‘tijd’ niet zoals God die ziet (vers 8) en het wachten krijgt vorm in ons leven
als zekerheid (vers 10) en als een groeiproces in Christus (vs. 14 en 18).

IK PAS TOE

Hoe kan ik mijn verwachting levend houden, gezien het feit dat het adventisme nu al
zo’n 170 jaar bestaat?
Wordt het geen hoog tijd om de geïnspireerde woorden van 2 Petrus 3 tot de onze te
maken? genieten en ook proberen anderen ervan te laten genieten? Wat motiveert u
daarbij?

IK BID …
Heer open mijn hart voor uw leiding en help mij
groeien naar u toe. Amen
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HIJ KOMT
Openingsvraag

Wie heb je deze week geholpen met zijn/haar geloof. Vertel je ervaring aan de groep.
Lees samen 2 Petrus 3:3-13

IJsbrekervraag

Heeft iemand je wel eens iets beloofd wat hij of zij niet is nagekomen? Hoe voelde
je je toen?

Inspiratie

‘Leid een heilig leven en heb eerbied voor God.’1

Behandel de tekst

Zondag: vers 3-4. Heb je dit wel eens gehoord wat Petrus zegt hier? Wat vind je
daarvan? Hebben deze mensen gelijk? Of zijn er dingen die ze niet weten? Wat
zou jij tegen hen zeggen.
Maandag: vers 5-7. Waar verwijst Petrus naar? Waarom is dat een bewijs dat
het opnieuw zou kunnen gebeuren? Wat zegt Petrus dat er gaat gebeuren? Wat
gebeurt er dan met alle slechte mensen?
Dinsdag: vers 8-9. Wat zegt Petrus over God? Hoe zou je dat in je eigen woorden
omschrijven? Wat vind je van dit beeld van God?
Woensdag: vers 10-13. Voor wie komt de Heer onverwacht? Welk beeld gebruikt
Petrus hierbij? Wat gebeurt er als Jezus komt? Hoe zou een mens zich daarom
moeten gedragen? Hoe helpt verlangen naar die dag in dit proces? Leg uit.

Toepassing

Donderdag. Wat voor antwoord geef jij als mensen zeggen dat Jezus niet bestaat?
Hoe heb je geleerd daar zo mee om te gaan? Helpt het je als meer ervaren mensen
er over praten met je?
Vrijdag. Wat spreekt je aan in het beeld van God? Hoe geduldig is God met
jou? Wat vind je daarvan? Ben jij ook geduldig met anderen? Waarom wel/niet?
Sabbat. Stel dat hij in 2016 zou komen, zou hij dan onverwacht komen voor
jou? Waarom wel/niet? Wat zou je willen/moeten veranderen zodat hij nooit
onverwacht komt?

Opdracht

Stel jezelf voor dat Jezus weerkomt in 2016. Wat zou je dan willen veranderen in
je leven?

13

¹ 2 Petrus 3:11, BGT
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WELKE VERBETERINGEN ZOU U WILLEN
AANBRENGEN BIJ:
Bijbelles

Verdieping

Jongerenles

WAAR BENT U TEVREDEN MEE?

HEBT U NOG ANDERE BIJZONDERE
SUGGESTIES VOOR HET LESBOEKJE?

Uw opmerkingen zullen worden meegenomen worden in de besprekingen rond de opmaak
van het nieuwe lesboek.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet,
Jurriën den Hollander
Departement Persoonlijke Ontwikkeling
Per e-mail aan: jdenhollander@adventist.nl onder vermelding van ’evaluatie sabbatschool’
Per post aan: Departement Persoonlijke Ontwikkeling, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis
ter Heide
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