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 Ons grote Voorbeeld – Christus bracht in Zijn leven Zijn eigen Goddelijke leer ten 
uitvoer. Zijn ijver heeft er nooit toe geleid dat Hij gepassioneerd werd. Hij manifesteerde 
vasthoudendheid zonder halsstarrigheid, welwillendheid zonder zwakte, tederheid en 
sympathie zonder sentimentalisme. Hij was zeer sociaal; toch bezat Hij een gereserveerde 
waardigheid die niet aanspoorde tot ongepaste vertrouwdheid. Zijn matiging heeft nooit 
geleid tot onverdraagzaamheid of soberheid. Hij was niet gelijkvormig aan deze wereld; 
maar hij stond niet onverschillig tegenover de wensen van de minstbedeelden. Hij was Zich 
bewust van de behoeften van iedereen.- Manuscript 132, 1902 
 
 Het volmaakte Voorbeeld – Van de vroegste jaren tot aan Zijn volwassenheid leefde 
Christus een leven dat een volmaakt Voorbeeld was van nederigheid, bedrijvigheid en 
gehoorzaamheid. Hij was altijd attent en zorgzaam voor anderen, altijd zelfverloochenend. 
Hij kwam met de onderwijzing van de hemel, niet om te worden gediend, maar om te 
dienen...  
 Het onbaatzuchtige leven van Christus is een voorbeeld voor iedereen. Zijn karakter 
is een toonbeeld van de karakters die we kunnen vormen als we in Zijn voetsporen treden. – 
Manuscript 108, 1903 
 
 Waardigheid, wellevendheid, zuiverheid – Zorg ervoor dat de waardigheid van het 
werk behouden blijft door een goed geordend leven en een godvruchtig gesprek. Wees nooit 
bang de maatstaf te hoog te leggen. De gezinnen die zich met het zendingswerk bezig 
houden, moeten het hart van de mensen raken. De geest van Jezus moet de ziel van de 
werker doordringen; het zijn de aangename, sympathieke woorden, de manifestatie van 
belangeloze liefde voor hun ziel, die de barrières van trots en egoïsme zullen doorbreken en 
de ongelovigen zullen laten zien dat we de liefde van Christus hebben; en dan zal de 
Waarheid haar weg naar het hart vinden. Dat is ons werk en de vervulling van Gods plan. 
Alle grofheid en ruwheid moet van ons worden weggenomen. Wellevendheid, zuiverheid, 
christelijke beleefdheid, moet worden gekoesterd. Waak ervoor dat u niet abrupt en grof 
bent. Beschouw zulke eigenschappen niet als deugden, want God ziet ze niet zo. Probeer niet 
onbedoeld te kwetsen. – The Review and Herald, 25 november 1890 
 
 Christus ons Voorbeeld in Omgangsvormen – Ware veredeling van het denken en 
de manier van denken wordt beter geleerd in de school van de Goddelijke Leraar dan door 
het in acht nemen van de vastgestelde regels. Zijn liefde die in het hart doordringt, geeft aan 
het karakter de veredelende invloed die het tot gelijkenis met het Zijne maakt. Deze 
opvoeding geeft een hemelse waardigheid en een gevoel van deugdzaamheid. Het geeft een 
lieflijkheid van karakter en een zachtmoedigheid die nooit geëvenaard kan worden door het 
oppervlakkig polijsten van de modieuze maatschappij. – Education p.241 (1903) 
 
 Ware Etiquette – Brede Sympathie en Vriendelijkheid – Velen die grote nadruk 
leggen op etiquette tonen weinig respect voor iets, hoe uitstekend ook, dat niet voldoet aan 
hun kunstmatige standaard. Dit is valse opvoeding. Het bevordert kritische trots en 
bekrompen exclusiviteit. 
 De essentie van ware beleefdheid is aandacht voor anderen. Het essentiële, duurzame 
onderwijs is datgene wat de sympathieën verbreedt en algemene vriendelijkheid bevordert. – 
Education p. 241 (1903).  
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 Tederheid en Vriendelijkheid – U heeft beide een zachtmoediger aanpak nodig. Uw 
woorden zijn om te troosten niet om te kwetsen. Laat uw harten gevuld zijn met liefde voor 
zielen. Werk met een diepe, tedere belangstelling voor de mensen om uw heen. Wanneer u 
ziet dat iemand een fout maakt, ga dan naar de persoon toe op de manier die Christus in Zijn 
Woord heeft aangegeven en kijk of u niet met een christelijke tederheid over de zaak kunt 
praten. Bid met de persoon en geloof dat de Verlosser u de weg uit de moeilijkheden zal 
wijzen.  
 Leiders hebben veel van de genade van God nodig om hun werk aanvaardbaar te 
kunnen doen. Wanneer een ambtsdrager merkt dat de leden van een gemeente elkaar 
tegenwerken, laat hij ze dan een halt toeroepen en proberen een harmonieuze 
verstandhouding tot stand te brengen. Laat hem nooit scherpe, dictatoriale adviezen of 
bevelen geven. Dat is niet nodig. Het is erger dan verspilling...  
 De Heere roept u op om een opbeurende invloed uit te oefenen. Neem de waarheden 
van Gods Woord in het hart op. Alleen zo kunt u de geest van God verkrijgen. Plaats uzelf 
onder de vormende invloed van de Heilige Geest. Dan zult u veel meer kracht ten goede 
ontvangen... 
 Waar de liefde van Jezus heerst, is er vrede en rust. Waar deze liefde wordt 
gekoesterd, is het als een verfrissende beek in een woestijn, die onvruchtbaarheid in 
vruchtbaarheid transformeert. – Manuscript 105, 1902 
 
 Tact en een goed beoordelingsvermogen smelt harten – Tact en een goed 
beoordelingsvermogen verhogen het nut van de arbeider honderdvoudig. Wie de juiste 
woorden op het juiste moment uitspreekt en de juiste geest laat zien, zal een weldadige 
kracht uitoefenen op het hart van degene die hij probeert te helpen. – Gospel Workers p. 119, 
1915 
 
 Vriendelijkheid t.a.v. degenen die verschillen in de leer – Degenen die van ons 
verschillen  in geloof en leer moeten vriendelijk behandeld worden. Zij zijn eigendom van 
Christus en wij ontmoeten ze op de grote oordeelsdag. Wij  zullen elkaar in het oordeel 
onder ogen moeten zien en het verslag van onze gedachten, woorden en daden inzien, niet 
zoals wij ze gezien hebben maar zoals ze in werkelijkheid waren. God heeft ons geboden om 
elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. – The Youth's Instructor, 9 
december 1897 
 
 Zonder persoonlijke gevoelens en zelfzucht – Mensen moeten werken volgens Zijn 
(Gods) regels en voorschriften als ze succesvol willen zijn. God accepteert alleen die 
inspanningen die bereidwillig en met een nederig hart worden gedaan, zonder de kenmerken 
van persoonlijke gevoelens en zelfzucht. – Letter 66, 1887 
 
 Schoei de voeten met het Evangelie – Mijn broeder, ik heb een intens verlangen dat 
u een man naar Gods hart zult worden. U moet een verandering in uw leven aanbrengen. U 
heeft de meest kostbare Waarheid te brengen, maar u moet uw voeten schoeien met het 
Evangelie – uw voeten moeten “geschoeid zijn met de voorbereiding van het Evangelie van 
de vrede”.  Uw manier van het aanspreken van mensen is niet altijd aangenaam voor God. U 
moet elke dag Zijn bekerende kracht in uw ziel voelen. U bent vol met lichamelijke kracht en 
energie en u heeft veel genade van Christus nodig, zodat er van u gezegd kan worden, zoals 
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van Hem: “Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt” (Psalm 18:36). Wanneer de 
Heilige Geest bezit neemt van uw geest en u uw sterke gevoelens beheerst, zult u meer 
christelijk zijn.  – Letter 164, 1902 
 
 De Heiligheid van Gods werk  –  Het is een belediging voor God om met heilige 
dingen om te gaan zoals we met gewone zaken zouden doen; want wat God heeft ingesteld 
om Zijn dienst te vervullen in het geven van licht aan deze wereld is heilig. Zij die enig 
verband hebben met het werk van God, moeten niet in de ijdelheid van hun eigen wijsheid 
wandelen, maar in de wijsheid van God, anders lopen zij het gevaar om heilige en 
gemeenschappelijke zaken op hetzelfde niveau te plaatsen en zich zo van God af te scheiden. 
– The Review and Herald, 8 september, 1896 
 
 Gevoel van Heilige Verantwoordelijkheid - Er komen jonge mannen binnen die 
zich met het werk van God bezighouden, waarvan sommigen nauwelijks enig gevoel hebben 
voor de heiligheid en de verantwoordelijkheid van het werk.... Ze praten onzin, en sporten 
met jonge meisjes, terwijl ze bijna dagelijks luisteren naar de meest plechtige, indringende 
waarheden. – Testimonies For The Church Vol.3, p.473 (1875) 
 
 Geen Acteurs maar Leraren van het Woord – Ik zie dat er een grote reformatie 
moet plaatsvinden in de bediening voordat het is zoals God het wil. Voorgangers in de 
bediening hebben geen vrijbrief om zich te gedragen als toneelspelers, een houding 
aannemend en uitdrukkingen gebruikend die berekend zijn op effect. Ze bekleden het heilige 
ambt niet als acteurs, maar als leraren van plechtige Waarheden. Er zijn ook fanatieke 
predikanten, die in een poging om Christus te prediken, het podium bestormen,  op en neer  
springen, en op de lessenaar voor hen beuken, alsof deze lichamelijke oefening iets oplevert. 
Zulke capriolen geven geen kracht aan de geuite Waarheden, maar mannen en vrouwen met 
een rustig oordeel en verheven opvattingen walgen hier juist van. Het is de plicht van 
mannen die zich aan de bediening overgeven om op zijn minst alle grofheid en onstuimig 
gedrag buiten het ambt te laten. 
 Gênante en ongemakkelijke gebaren zijn niet te tolereren in de gewone 
levenswandel; hoeveel minder zijn ze dan te verdragen in het meest heilige werk van de 
evangelische bediening. De predikant moet genade, beleefdheid en verfijning van de manier 
van werken ontwikkelen. Hij moet zichzelf gedragen met een stille waardigheid die zijn 
verheven roeping vormt. Ernst, een zekere Goddelijke autoriteit, vermengd met 
zachtmoedigheid, zou de houding van hem die een leraar van Gods Waarheid is, moeten 
karakteriseren. 
 De predikanten moeten geen praktijk maken van het vertellen van anekdotes op het 
podium; het doet afbreuk aan de kracht en de plechtigheid van de gepresenteerde Waarheid. 
De manier waarop anekdotes of incidenten die een lach of een lichte gedachte in de hoofden 
van de toehoorders opwekken, met elkaar in verband worden gebracht, is zeer 
afkeurenswaardig. De Waarheden dienen gekleed te zijn in zuivere en waardig taalgebruik; 
en de illustraties dienen een soortgelijk karakter te hebben. 
 Als de evangelische bediening zou zijn wat het zou moeten en kunnen zijn, zouden 
de leraren van de Waarheid van Christus in harmonie met de engelen werken; zij zouden 
samenwerken met hun grote Leraar. Er is te weinig gebed onder de bedienaren van Christus, 
en te veel zelfverhoging. Er wordt te weinig gehuild tussen het voorportaal en het altaar en er 
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wordt geroepen: "Spaar Uw volk, o HEERE, en geef  uw erfenis niet over tot een smaadheid" 
(Joël 2:17). Er worden te veel lange doctrinaire preken gepredikt, zonder een vonkje 
geestelijke vurigheid en de liefde van God. Er is te veel gesticuleer en relatie tot 
humoristische anekdotes op de preekstoel, en er wordt te weinig gezegd over de liefde en het 
mededogen van Jezus Christus. 
 Het is niet genoeg om te prediken tot de mensen; we moeten met hen en voor hen 
bidden; we moeten ons niet afstandelijk opstellen tegenover hen, maar in sympathie dichtbij 
de zielen komen die we willen redden, hen bezoeken en met hen praten. De predikant die het 
werk buiten de preekstoel op de juiste manier uitvoert, zal het tienvoudige bereiken van 
degene die zijn werk tot het podium beperkt. – The Review and Herald, 8 augustus, 1878 
 
 Vermijd schertsen en grappen maken – Deze geest van schertsen en grappen, van 
luchtigheid en onbeduidendheid, is een struikelblok voor de zondaars en een erger 
struikelblok voor degenen die toegeven aan de neiging van het ongeheiligde hart. Het feit dat 
sommigen deze eigenschap hebben laten ontwikkelen en versterken totdat het schertsen net 
zo natuurlijk is als hun adem, doet niets af aan de kwade gevolgen ervan. Wanneer iemand 
kan wijzen op een onbeduidend woord dat door onze Heere werd gesproken, of op enige 
luchtigheid die in Zijn karakter wordt gezien, kan hij vinden dat luchtigheid en schertsen in 
zichzelf te verontschuldigen zijn. Deze geest is onchristelijk; want christen zijn is christelijk 
zijn. Jezus is een volmaakt Voorbeeld, en we moeten Zijn voorbeeld navolgen. Een christen 
is het hoogste type mens, een vertegenwoordiger van Christus.   
 Sommigen die toegeven aan schertsen, en aan luchtige en onbeduidende 
opmerkingen, kunnen met waardigheid in het heilige werkgebied verschijnen. Zij kunnen 
misschien meteen overgaan tot de overdenking van serieuze onderwerpen en hun 
toehoorders de belangrijkste, testende Waarheden presenteren die ooit aan stervelingen zijn 
toegewijd; maar misschien kunnen hun collega's, die zij hebben beïnvloed en die zich bij hen 
hebben aangesloten in de onbezonnen grap, de richting van hun gedachten niet zo 
gemakkelijk veranderen. Ze voelen zich veroordeeld, hun gedachten zijn verward, en ze zijn 
ongeschikt om de gedachtegang van hemelse thema's binnen te gaan en Christus en Hem 
gekruisigd te prediken.  
 De neiging om geestige dingen te zeggen die een schaterlach creëren, wanneer de 
doelstellingen van de zaak in overweging worden genomen, of het nu gaat om een 
commissievergadering, een bestuursvergadering of een andere vergadering voor het 
bedrijfsleven, is niet van Christus. Deze ongepaste vrolijkheid heeft een demoraliserende 
neiging. God is niet vereerd als we de ene dag alles belachelijk maken en de volgende dag 
ontmoedigd en bijna hopeloos zijn, geen licht van Christus hebben en voorbereid zijn op het 
vinden van fouten en murmureren. Hij is blij als Zijn volk zich solidair, sterk en vastbesloten 
toont, en als ze vrolijk, gelukkig en hoopvol zijn.... 
 Als de geest is gericht op hemelse dingen, zal het gesprek in hetzelfde spoor lopen. 
Het hart zal overstromen bij de gedachte aan de hoop van de christen, de grote en kostbare 
beloften die voor onze bemoediging zijn vastgelegd; en onze blijdschap met het oog op de 
barmhartigheid en de goedheid van God hoeft niet te worden onderdrukt; het is een vreugde 
die geen mens van ons kan afnemen. – The Review and Herald, 10 juni, 1884 
 
 Jolige predikanten - Er is één man in uw conferentie (ik ken zijn naam niet) die niet 
als predikant met de conferentie verbonden zou moeten zijn, want zijn invloed op de geest 



                                                                                    
 

De weldaden van liefde en vriendelijkheid 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           5   

van degenen die de Waarheid zoeken is ongunstig. Ik werd op hem gewezen, en deze 
woorden werden uitgesproken: "De zaak van God heeft geen behoefte aan onbekeerde, jolige 
predikanten. De geest van deze man is helemaal niet in harmonie met het plechtige werk 
waar we mee bezig zijn". De Waarheid die we belijden te geloven heeft geen nutteloze 
mannen nodig om het te presenteren. Eén man met een luchtige en joviale instelling zal meer 
kwaad doen in de gemeenten met dezelfde geest dan tien goede mannen kunnen doen om de 
indruk weg te nemen.... 
 De bekerende kracht van God moet op het hart van de predikanten drukken, of ze 
moeten een andere roeping zoeken. Als de gezanten van Christus de plechtigheid van het 
presenteren van de Waarheid aan het volk beseffen, zullen zij sobere, bedachtzame mensen 
zijn, die samen met God werken. Als zij de opdracht die Christus aan Zijn discipelen heeft 
gegeven daadwerkelijk aanvoelen, zullen zij met eerbied het Woord van God openen en 
luisteren naar instructies van de Heere, waarbij zij vragen om wijsheid uit de hemel, zodat 
zij, terwijl zij tussen de levenden en de doden staan, beseffen dat zij aan God rekenschap 
moeten afleggen voor het werk dat uit hun handen voortkomt. 
 Wat kan de predikant zonder Jezus? Echt, niets. Als hij dan een frivole, grappen 
makende man is, is hij niet voorbereid om de plicht die de Heere hem oplegt te vervullen. 
"Zonder mij," zegt Christus, "kunt gij niets doen." (Johannes 15:5). De luchthartige woorden 
die van zijn lippen rollen, de onbeduidende anekdotes, de woorden die worden uitgesproken 
om te lachen, worden allemaal veroordeeld door het Woord van God en zijn volledig 
misplaatst in het heilige werk.... 
 Tenzij de predikanten bekeerde mannen zijn, zullen de gemeenten ziek zijn en klaar 
om te sterven. Gods kracht alleen kan het menselijk hart veranderen en het doordringen met 
de liefde van Christus. Gods kracht alleen kan de begeerten corrigeren en onderwerpen en de 
gevoelens heiligen. Allen dienen hun trotse harten te vernederen, hun wil aan de wil van God 
onderwerpen en hun leven met Christus in God verbergen. 
 Wat is het doel van het ambt? Is het om het komische met het religieuze te 
vermengen? Het theater is de plaats voor dergelijke tentoonstellingen. Als Christus van 
binnen wordt gevormd, als de Waarheid met haar heiligende kracht in het innerlijke 
heiligdom van de ziel wordt opgenomen, zult u geen jolige mannen hebben, noch zult u zure, 
krampachtige mannen hebben om de kostbare lessen van Christus aan de verloren zielen te 
onderwijzen. 
  
 Overeenkomstig wandelen – Alle gangbare vormen, de theatrale gebaren, alle 
luchtigheid en onbeduidendheid, alle schertsen en grappen, moeten worden gezien door de 
ogen van hen die het juk van Christus dragen als niet passend – een belediging voor God en 
een ontkenning van Christus. Het maakt de geest ongeschikt voor gefundeerde gedachten en 
arbeid. Het maakt de mens inefficiënt, oppervlakkig en geestelijk ziek …  
 Laat elke predikant bedaard zijn. Als hij het leven van Christus bestudeert, zal hij de 
noodzaak inzien om voorzichtig te wandelen. Toch kan hij, en zal hij, als hij verbonden is 
met de Zon der gerechtigheid, vrolijk en gelukkig zijn, door de lof van Hem, Die hem uit de 
duisternis heeft geroepen, in Zijn wonderbaarlijke licht. Het gesprek zal zuiver zijn, geheel 
vrij van alle loze kreten. – Manuscript 8a, 1888 
 
 
 


