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Bijbelcommentaar op Jeremia; blz. 248-258

Bijbelcommentaar
door E.G.White
Page 1154-155; Blz. 248

Jeremia
Hoofdstuk 3
Een Les Voor Geestelijk Israël. – Lees alstublieft het derde hoofdstuk van
Jeremia. Dit hoofdstuk is een les voor het moderne Israël. Laten allen, die voorgeven
kinderen van God te zijn, begrijpen dat Hij niet gediend wil worden met hun zonden,
evenmin als Hij dat wilde met de zonden van het oude Israël. God haat overgeërfde en
aangeleerde neigingen tot het kwade (Brief 34, 1899).

Hoofdstuk 8
Vers 7 Vogels Luisteren Sneller dan Mensen. – De zwaluw en de ooievaar
letten op het veranderen van de jaargetijden. Ze trekken van het ene land naar het
andere om een klimaat te vinden waar ze zich prettig en gelukkig voelen, zoals dat
Gods bedoeling is geweest. Maar Gods volk offerde leven en gezondheid op bij het
zoeken naar het bevredigen van hun begeerten. In hun verlangen om schatten bijeen te
vergaderen, vergaten zij de Gever van al hun zegeningen. Hun gezondheid werd
misbruikt en hun door God gegeven krachten besteed aan het uitvoeren van hun
ongeheiPage 1155; blz. 249
ligde, eerzuchtige plannen. Hun dagen zijn gevuld met lichamelijke pijn en onrust van
geest, omdat ze vastbesloten zijn om verkeerde gewoonten en gebruiken vast te
houden. Ze willen niet nadenken over oorzaak en gevolg en ze offeren hun
gezondheid, vrede en geluk op aan hun onwetendheid (MS 35, 1899).
Vers 8 (Mattheüs 15:9; 22:29).Verwerping van de Waarheid Heeft de
Huidige Toestand Veroorzaakt. – De overheersing van de zonde is alarmerend; de
wereld is vervuld van geweld zoals in de dagen van Noach. Zou de wereld in deze
toestand verkeren als zij, die voorgeven dat ze Gods volk zijn, de wet des Heeren
hadden geëerbiedigd en gehoorzaamd? De verwerping van de waarheid, het feit dat de
mensen Gods geboden terzijde hebben geschoven, heeft de huidige toestand
veroorzaakt. Gods Woord wordt van generlei waarde geacht door valse herders. De
duidelijke tegenstand van de herders der kudde ten opzichte van de wet des Heeren
openbaart, dat zij het Woord des Heeren hebben verworpen, en in plaats daarvan hun
eigen woorden hebben gesteld. Bij hun schriftverklaring leren ze als leerstellingen de
geboden van mensen. Door hun afval van de waarheid hebben zij de boosheid
aangemoedigd door te zeggen: "Wij zijn wijs, en de wet des Heeren is bij ons." De
woorden van Christus tot de Farizeeën zijn op hen van toepassing. Christus zei tot de
leraars: “Gij kent noch de Schriften, noch de kracht Gods....”
De toestand van de wereld in deze tijd is precies zoals de profeet heeft
voorgesteld dat deze zou zijn in de eindtijd van de geschiedenis van deze wereld (MS
60, 1900).
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Vers 22 Zie EGW over Exodus 15:23-25

Hoofdstuk 11
Vers 16 Onvruchtbare Takken Afgebroken. – Terwijl de takken vlekkeloze
vruchten hadden moeten voortbrengen, werden ze afgebroken als gevolg van hun
hardnekkige ongehoorzaamheid. De verkeerde handelwijze van het volk in Jeruzalem
had voor hen onafwendbare gevolgen, alsmede voor hen, die zij beïnvloedden. Zij
volgden niet langer het voorbeeld van die heilige mensen, die door Jezus Christus,
hun onzichtbare Leidsman, waren bezield. Zij konden onmogelijk het karakter
vormen waarop Gods goedkeuring kon rusten (Brief 34, 1899).

Hoofdstuk 17
Vers 5 Afhankelijkheid van de Wereld is Fataal. – (Deuteronomium
4:1,2,5-9; 7:1-6,9,10 aangehaald). Onder het bestuur van David kreeg het volk van
Israël kracht en oprechtheid door gehoorzaamheid aan Gods geboden. Maar de daarop
volgende koningen streefden naar
Page 1155-1156; blz. 250
zelfverheffing. De eer voor de grootheid van het rijk schreven ze aan zichzelf toe,
terwijl ze vergaten hoe volkomen afhankelijk ze van God waren. Ze beschouwden
zich als wijs en onafhankelijk als gevolg van de eer die zwakke, dwalende mensen
hen bewezen. Ze werden corrupt, immoreel en kwamen in opstand tegen de Heere,
terwijl ze zich van Hem afwenden om afgoden te dienen.
God had lang geduld met hen en riep hen vaak op tot bekering. Maar ze
weigerden te luisteren; tenslotte sprak God door oordelen, waarbij Hij hen toonde hoe
zwak ze zonder Hem waren. Hij zag dat ze zich vast hadden voorgenomen hun eigen
weg te volgen en gaf hen over in de handen van hun vijanden, die hun land verdierven
en de mensen gevankelijk wegvoerden.
Het verbond, dat de Israëlieten sloten met hun heidense buren had als gevolg,
dat ze hun identiteit als Gods bijzonder volk verloren. Ze werden besmet door de
verkeerde gebruiken van hen, met wie ze een verboden verbond waren aangegaan.
Verbondenheid met wereldse mensen was oorzaak, dat ze hun eerste liefde en hun
ijver voor het werk van God verloren. De voordelen, die zij verkochten om er beter
van te worden, brachten alleen maar teleurstelling en veroorzaakten dat velen verloren
gingen.
De ervaring van Israël zal dezelfde zijn als van allen, die zich tot de wereld
keren om kracht en zich afkeren van de levende God. Zij, die de Almachtige, de Bron
van alle kracht, verlaten en zich met de wereld verbinden en daarop hun vertrouwen
stellen, worden in moreel opzicht zwak, evenals degenen op wie ze vertrouwen.
God komt met dringende smeekbeden en verzekeringen tot hen die fouten
maken. Hij probeert hen ertoe te brengen hun fouten in te zien en hen tot bekering te
leiden. Maar als ze weigeren hun harten voor Hem te verootmoedigen, als ze ernaar
streven zich boven Hem te verheffen, moet Hij door oordelen tot hen spreken. Een
schijn van nabij God te zijn, een verzekering met Hem verbonden te zijn zal niet
worden aanvaard van hen, die doorgaan Hem te onteren door te steunen op de arm
van wereldse macht (RH 4 aug. 1904).
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Vers 25 (Jesaja 65:2: Ezechiël 12:2). Israël Blind voor het Licht, Doof voor
de Boodschappen. – Als Gods uitverkoren volk zich op de hun aangewezen plaats
had bevonden als bewakers van geheiligde, eeuwige waarheden, die moesten uitgaan
naar de heidenen, zou Jeruzalem tot op deze dag hebben bestaan. Maar het was een
opstandig volk. En toen God alles had gedaan wat mogelijk was, tot zelfs het zenden
van Zijn eniggeboren Zoon, wisten zij zo weinig van de Schriften en de kracht Gods,
dat ze de enige Hulp, die hen van de ondergang kon redden, afsloegen. "Dit is de
erfgenaam," zeiden zij, "komt laat ons Hem doden, en de erfenis zal de onze zijn."
God had bepaald dat Israël een licht zou zijn voor de heidePage 1156; blz. 251
nen, om hen op deze wijze terug te roepen tot hun trouw. Maar Israël werd zelf blind
voor het licht, doof voor de boodschappen, gezonden om hun verstand te verlichten
(MS 151, 1899).

Hoofdstuk 18
Vers 1-10 Gods Weg. – Dit laat ons zien hoe God met Zijn volk omgaat. Hij
zendt waarschuwingen. Hij pleit met hen om op te houden met kwaad doen en te leren
goed te doen. Hoor de woorden van Christus, want ze worden gesproken tot allen, die
voorgeven Zijn volk te zijn. Zegeningen worden uitgesproken over allen, die de Heere
volgen om recht te doen, maar zij, die hun eigen weg volgen, laten zien, dat ze onder
moeilijke omstandigheden die overal kunnen plaats vinden, ontrouw zullen blijken, en
God kan hen niet zegenen (Brief 34, 1899).

Hoofdstuk 20
Vers 7-10 Gods Boodschappers als Schapen te Midden van Wolven. – De
boodschappen van vermaning, die God door Zijn profeten gaf aan het afgedwaalde,
afvallige Israël, leidden hen niet tot bekering. Zijn boodschappers, die onjuist
voorgesteld en verkeerd begrepen werden, waren als schapen te midden van wolven.
Velen van hen werden wreedaardig ter dood gebracht.
Hoe smadelijk reageerde het joodse volk op de boodschap, die de Heere hen
gaf door de profeet Jeremia! Over deze ervaring zegt de profeet Jeremia: "Gij hebt mij
overreed, Heere, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt
overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij.
Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en
onderdrukking roepen; want het Woord des Heeren is mij tot smaad en spot geworden
de ganse dag."
Zo krachtig was de tegenstand tegen de boodschap van Jeremia, zo vaak werd
hij gesmaad en bespot, dat hij zei: "Ik wil aan Hem niet denken, en in Zijn Naam niet
meer spreken." Zo is het altijd geweest. Als gevolg van de bitterheid, haat en
tegenstand, geopenbaard jegens Gods Woord dat vermanend werd gesproken, hebben
veel andere boodschappers van God besloten te doen zoals Jeremia had besloten.
Maar wat deed deze profeet des Heeren na zijn besluit? Hoezeer hij het ook
probeerde, hij kon niet zwijgen. Zodra hij in de bijeenkomsten van het volk kwam,
merkte hij dat de Geest des Heeren sterker was dan hijzelf. Er wordt gezegd: "Het
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werd in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af
om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb het gemompel van
Page 1156-1157; blz. 252
velen gehoord - schrik van rondom! -: Brengt iets aan, opdat wij hem aanbrengen.
Alle lieden met wie ik bevriend ben, loeren op mijn val: wellicht zal hij zich laten
verlokken, zodat wij hem overmogen en wraak op hem kunnen nemen."
Hebben Gods dienstknechten in deze generatie, als ze het Woord des Heeren
spreken om boosdoeners te bestraffen en hen die verkeerde beginselen naar voren
brengen, te vermanen, niet een soortgelijke ervaring als die van Jeremia gehad? Als
een bepaalde handelwijze om het recht en het oordeel te verdraaien naar voren wordt
gebracht, moet het Woord des Heeren vermanend worden gesproken. In deze tijd
vinden wij precies dezelfde moeilijkheden als die Gods dienstknechten ondervonden
in de dagen van het oude Israël, toen ze gezonden werden, om het kwaad, dat zij
moesten aantonen, hun invloed verduisterde (MS 56, 1902).

Hoofdstuk 23
Vers 1 (Hosea 8:1; 13:9; Mattheüs 15:6). Herders die Verstrooien. – Er zijn
mensen, die zich godvruchtig voordoen, die door hun eigen voorbeeld de zondaar de
hand boven het hoofd houden. Ze negeren Gods geboden door de overleveringen van
mensen te verkiezen, en doen Gods wet te niet, terwijl ze de afval in de hand werken.
De verontschuldigingen die ze aanvoeren zijn slap en zwak en zullen ondergang
brengen over henzelf en anderen....
Op hen, die het werk van herders over de kudde op zich genomen hebben,
zullen de zwaarste oordelen vallen, omdat zij aan de mensen fabeltjes in plaats van de
waarheid hebben voorgehouden. Kinderen zullen opstaan en hun ouders vervloeken.
Gemeenteleden die het licht hebben gezien en die overtuigd zijn, maar die voor hun
zaligheid hebben vertrouwd op de predikant, zullen op de jongste dag tot de
ontdekking komen, dat niemand anders de losprijs voor hun overtreding kan voldoen.
Een vreselijke kreet zal worden gehoord: "Ik ben verloren, voor eeuwig verloren."
Velen zullen het gevoel hebben, dat ze de predikanten, die leugens hebben verkondigd
en de waarheid hebben veroordeeld, in stukken zouden kunnen scheuren. De zuivere
waarheid voor deze tijd eist de hervorming van het leven, maar zij scheiden zich af
van de liefde voor de waarheid en van hen kan worden gezegd: "O, Israël, gij hebt
uzelf vernietigd." De Heere zendt een boodschap aan Zijn volk: "De bazuin aan de
mond! Als een arend komt het tegen het huis des Heeren! Omdat zij Zijn verbond
hebben overtreden en tegen Mijn wet hebben gerebelleerd." (Brief 30, 1900).
Vers 6 De Dag der Kroning. – Op de kroningsdag van de Heiland zal Hij
niemand erkennen als de Zijne op wie een smet of vlek ligt. Maar aan de getrouwen
zal Hij kronen van onverderfelijke heerlijkheid geven. Zij, die niet wilden dat Hij over
hen zou heersen, zullen Hem zien, omringd door de scharen der verlosPage 1157; blz. 253
ten, terwijl allen het kenteken dragen: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Zij
zullen zien, hoe het hoofd, dat eens met doornen was gekroond, nu een kroon van
heerlijkheid draagt (RH 5 mei 1903).
Vers 28 (1 Korinthe 3:13). Predik het Woord, Scheidt het Kaf Af. – Met
betrekking tot het onderwerp van het Goddelijk mysterie van het wezen van God,
ZIJN Boodschap

-

Postbus 288 8250AG Dronten - www.zijnboodschap.nl

5

Bijbelcommentaar op Jeremia; blz. 248-258
handhaafde Christus steeds een verstandige gereserveerdheid. Dit deed Hij om de
deur te sluiten waardoor menselijke vermoedens konden worden aangemoedigd. De
meest heilige, eeuwige mysteriën, die God niet heeft geopenbaard, zijn alleen maar
speculaties als ze vanuit menselijk standpunt worden bezien; alleen maar theorieën
die verwarring in de geest brengen. Er zijn mensen die de waarheid kennen, maar
deze niet in praktijk brengen. Deze mensen verlangen ten zeerste naar iets nieuws, iets
vreemds om naar voren te brengen. In hun ijver om origineel te zijn, zullen sommigen
fantastische gedachten opperen, die niets anders dan kaf zijn. Zelfs nu is er een
afglijden van de verheven en van levensbelang zijnde vraagstukken voor deze tijd
naar het belachelijke en fantastische, en mensen die op sensatie uit zijn, staan klaar
om veronderstellingen, gissingen, menselijke theorieën en valse wetenschap als
waarheid aan te nemen en te onderwijzen.
Deze mensen baseren de toets tot zaligheid op speculaties zonder een duidelijk
"Zo zegt de Heere". Op deze wijze brengen zij heel wat afval, hout, stro en stoppels,
alsof dat kostbaar materiaal was, om dit op de Hoeksteen te leggen. Dit zal de toets
van het vuur niet doorstaan, maar zal verbrand worden, en als degenen, die deze
theorieën hebben geloofd en de waarheid niet kennen, toch tot bekering komen, wordt
hun leven gered als door vuur, door berouw en verootmoediging voor God. Ze hebben
te maken gehad met gewone dingen in plaats van met heilige zaken. Velen vangen
ideeën op, die geen betekenis hebben, en houden ze de kudde van God als voedsel
voor, terwijl het alleen maar kaf is, waardoor Gods kudde nooit gesterkt of gebaat zal
zijn, maar wat hen laag bij de grond doet blijven, omdat ze zich voeden met datgene,
wat absoluut geen voeding is of nut heeft. Wat betekent het kaf vergeleken bij de
tarwe (MS 45, 1900)?

HOOFDSTUK 25, 27-29, 30, 31
(Daniël 9:1). De Verslagen door Daniël Bestudeerd.-- Een afschrift van de
brieven, door Jeremia aan de Hebreeuwse ballingen in Babylon gestuurd, en van de
brieven, gestuurd door de valse profeten aan de ballingen en aan de gezaghebbers te
Jeruzalem, samen met de geschiedenis van de strijd tussen wat waar en vals was,
vinden we in de hoofdstukken 27 tot 29 van Jeremia.
Onmiddellijk na deze
briefwisseling tussen Jeremia en de oudPage 1158; blz. 254
sten der Israëlieten in ballingschap kreeg de profeet opdracht alles, wat aan hem
geopenbaard was aangaande het herstel van Israël in een boek te schrijven. Dit vinden
we in de hoofdstukken 30 en 31 van Jeremia.
Dit zijn samen met de profetieën van hoofdstuk 27, de brieven en verslagen
die de profeet Daniël gedurende het eerste jaar van de regering van Darius de Meder,
biddend bestudeerde, meer dan zestig jaar nadat ze geschreven waren (RH 21 maart
1907).

Hoofdstuk 25
Vers 11,12 (Hoofdstuk 28; 29:14). Straf Naarmate het Besef en de Verachte
Waarschuwingen. – "In het vierde jaar van Jojakim", heel kort nadat Daniël naar
Babylon was weggevoerd, voorzegde Jeremia de ballingschap van vele van de joden,
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als straf omdat ze geen acht hadden geslagen op het woord des Heeren. De Chaldeeën
werden gebruikt als de werktuigen waarmee God Zijn ongehoorzaam volk zou
kastijden. Hun straf was naarmate hun besef en de waarschuwingen die ze veracht
hadden. "Dat gehele land zal tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden,"
had de profeet gezegd; "Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn
zeventig jaren; maar na verloop van zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en
dit volk, luidt het woord des Heeren, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land
der Chaldeeën, en Ik zal dat tot een eeuwige woestenij maken."
In het licht van deze duidelijke woorden, die de duur van de ballingschap
voorzeggen, lijkt het vreemd dat iemand de mening zou koesteren dat de Israëlieten
spoedig uit Babylon zouden terugkeren. En toch waren er in Jeruzalem en in Babel
mensen die vol bleven houden in hun bemoediging aan het volk, dat ze konden hopen
op een spoedige bevrijding. God maakte korte metten met sommige van deze valse
profeten en rechtvaardigde zo de waarachtigheid van Zijn boodschapper Jeremia.
Tot het einde toe zullen er mensen opstaan om verwarring en opstand te
veroorzaken onder hen, die voorgeven dat ze de wet van God gehoorzamen. Maar
even zeker als de valse profeten in de tijd van Jeremia door Gods oordelen werden
getroffen, zullen de bewerkers van het kwaad in deze tijd de volle mate van hun
vergelding ontvangen, want de Heere is niet veranderd. Zij, die leugens profeteren,
moedigen de mensen aan om de zonde te beschouwen als iets gerings. Als de
vreselijke gevolgen van hun boze daden openbaar worden, trachten ze, indien
mogelijk, degene die getrouw heeft gewaarschuwd, aansprakelijk te stellen voor hun
moeilijkheden, evenals de Joden Jeremia de schuld gaven van hun tegenslagen.
Zij, die de weg van opstand tegen de Heere bewandelen, kunnen altijd valse
profeten vinden die hun daden zullen rechtvaarPage 1158-1159; blz. 255
digen, en hen vleien tot hun eigen verderf. Leugenachtige woorden maken heel wat
vrienden, zoals blijkt uit het verhaal van deze valse leraars in Israël. Deze
zogenaamde profeten vonden in hun voorgewende ijver voor God veel meer
gelovigen en volgelingen dan de ware profeet, die de eenvoudige boodschap van de
Heere bracht.
Met het oog op het werk van deze valse profeten kreeg Jeremia opdracht van
de Heere om brieven te schrijven aan de oversten, oudsten, priesters, profeten en heel
het volk dat gevankelijk naar Babel was weggevoerd, om hen te zeggen dat ze niet
misleid moesten worden door te geloven dat de bevrijding op handen was, maar zich
rustig moesten onderwerpen, doorgaan met hun werk en zich vredig vestigen te
midden van hun overwinnaars. De Heere zei, dat ze zich niet moesten laten bedriegen
door valse verwachtingen, die zogenaamde profeten of waarzeggers hun zouden
voorhouden. Hij verzekerde hun door Zijn dienstknecht Jeremia dat ze na zeventig
jaren van gevangenschap zouden worden bevrijd, en naar Jeruzalem zouden
terugkeren. God zou luisteren naar hun gebeden en hun Zijn gunst bewijzen, als ze
zich met heel hun hart tot Hem zouden wenden (Jeremia 29:14 aangehaald) (RH 14
maart, 1907).

Hoofdstuk 27
Vers 12-22 Zie EGW over 2 Koningen 24:17-20
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Hoofdstuk 28
Zie EGW over Jeremia 25:11,12

Hoofdstuk 29
Vers 14 Zie EGW over Jeremia 25:11,12

Hoofdstuk 31
Vers 10-12 Goddelijke Hulp Beschikbaar Voor Verbetering. – Koren en
most zijn zinnebeelden van genade en overvloed. Allen, die de boodschappen
aannemen, die de Heere zendt om hen te zuiveren en te reinigen van alle gewoonten
en ongehoorzaamheid aan Zijn geboden en gelijkheid met de wereld; die berouw
hebben over hun zonden en zich beteren, terwijl ze opzien tot God om hulp, om te
wandelen op het pad van gehoorzaamheid aan Zijn geboden, zullen Goddelijke hulp
ontvanPage 1159; blz. 256
gen om hun verkeerde handelwijze te corrigeren. Maar zij, die alleen naar het uiterlijk
zich bekeren en de Heere zoeken, zonder het kwade weg te doen, zullen niet alleen
zichzelf teleurstellen, maar als hun gedrag hun wordt voorgehouden in symbolen en
gelijkenissen, zullen ze schaamte en verdriet voelen omdat zij de Heere hebben
teleurgesteld. Zij hebben op hun eigen handelwijze gehoopt en vertrouwd. Ze zijn als
volk vermaand, terwijl ze toch niet de boze werken, die oorzaak waren van deze
vermaning, hebben weggedaan (MS 65, 1912).

Hoofdstuk 36
De Geschiedenis Herhaalt Zich. – (Jeremia 36:1-7 aangehaald). Dit
hoofdstuk is een verslag van geschiedkundige voorvallen, die zich zullen herhalen.
Laat een ieder, die gewaarschuwd wil worden, dit aandachtig lezen.
(Jeremia 36:22, 23, 27, 28, 32 aangehaald) (MS 65, 1912).

Hoofdstuk 39
Vers 4-7 Zie EGW over 2 Koningen 24:17-20

Hoofdstuk 48
Vers 10-12 De Geest Werkt Niet Boven het Menselijk Vermogen om
Weerstand te Bieden. – De invloed van de Geest op het menselijk denken zal deze
regelen naar Gods bevel. Maar de Geest werkt niet op een dusdanige wijze en kracht,
dat Deze de kracht van de mens om weerstand te bieden, te boven gaat. Iemand kan
weigeren om te luisteren naar Gods raadgevingen en vermaningen. Hij kan verkiezen
om de regeling van zijn gedrag zelf te bepalen; maar als hij dit doet, wordt hij geen
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vat ter ere. Evenals Moab weigert hij zich te laten veranderen, overgegoten van het
ene vat in het andere, en daardoor is zijn smaak in hem gebleven. Hij weigert om zijn
karaktergebreken te verbeteren en hoewel de Heere hem duidelijk zijn werk, zijn
voorrechten, gelegenheden en vooruitgang, die plaats moet vinden, heeft aangeduid.
Het is teveel moeite om te breken met zijn vroegere wegen, en zijn ideeën en
methoden te veranderen. "Zijn geur is niet veranderd." Hij klemt zich vast aan zijn
gebreken en is daarom ongeschikt voor het geheiligde werk van de evangeliedienst.
Hij was niet bereid zichzelf grondig te doorzoeken, of grondig navraag te doen naar
het licht, om hem te beschijnen op een heldere, duidelijke wijze. Zijn gebeden zijn
niet ootmoedig opgestegen tot God, terwijl hij in een nederig pogen trachtte te leven
Page 1159; blz. 257
naar zijn gebeden door zijn taak te begrijpen en te verrichten.
Nadat de Heere iemand op de proef heeft gesteld, zodat hij zeker is van zijn
roeping tot het evangeliewerk, maar hij is tevreden zijn eigen weg en wil te volgen;
als hij geen acht wil slaan op de manifestaties van Gods Geest, als hij weigert er baat
bij te vinden door te groeien in genade en diepte van begrip, kan hij er zeker van zijn,
dat de Heere hem niet nodig heeft, want hij kan niet doorgeven wat hij zelf niet heeft
ontvangen.
Iedereen moet dienen. Hij moet elk fysiek, moreel en verstandelijk vermogen
gebruiken, geheiligd door de Geest, om een medewerker van God te kunnen zijn.
Allen zijn verplicht zich daadwerkelijk en ongereserveerd aan het dienen van God te
wijden. Ze moeten samenwerken met Jezus Christus in het grote werk, anderen te
helpen. Christus is voor alle mensen gestorven. Hij heeft allen verlost door aan het
kruis Zijn leven te geven. Hij heeft dit gedaan, opdat niemand nog langer een
doelloos, zelfzuchtig leven zou leiden, maar zou leven voor Jezus Christus, Die voor
zijn zaligheid gestorven is. Niet iedereen is geroepen voor het evangeliewerk, maar
niettemin moeten allen dienen. Het betekent een belediging voor de Heilige Geest van
God als iemand een leven van dienen voor zichzelf kiest.
Evangeliewerk betekent niet alleen het bestuderen van boeken en prediken.
Het betekent dienen (Brief 10, 1897).
Kennis der Waarheid Niet in Praktijk Gebracht. – Deze beschrijving van
Moab is een beeld van de kerken die aan Moab gelijk geworden zijn. Ze hebben niet
als getrouwe wachters op hun post gestaan. Ze hebben niet samengewerkt met
hemelse wezens in het uitoefenen van hun door God gegeven bekwaamheid om Gods
wil te doen, door de machten der duisternis terug te dringen en alle krachten, die God
hun heeft gegeven te gebruiken om de waarheid en het recht in onze wereld te
bevorderen. Ze bezitten een kennis van de waarheid, maar hebben wat ze weten niet
in praktijk gebracht (MS 7, 1891).
God Tuchtigt Zijn Werkers. – God heeft aan iedereen zijn werk gegeven, en
wij moeten de wijsheid van Zijn plan voor ons erkennen door een hartgrondige
samenwerking met Hem. Echt geluk is alleen te vinden in een leven van dienen. Wie
een nutteloos, zelfzuchtig leven leidt is ellendig. Hij is ontevreden met zichzelf en met
iedereen.
De Heere tuchtigt Zijn werkers om ze gereed te maken voor de plaats die ze
moeten innemen. Op deze wijze wil Hij hen geschikt maken om een meer
aanvaardbaar werk te doen.
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Bijbelcommentaar op Jeremia; blz. 248-258
Een eentonig leven is niet het meest bevorderlijk voor geestelijke groei.
Sommigen kunnen het hoogste peil van geestelijk leven alleen bereiken door een
regelmatige verandering van zaken. Als God in Zijn voorzienigheid ziet dat
veranderingen noodzakelijk zijn voor het succes van het bouwen aan het karakter,
Page 1160; blz. 258
verstoort Hij de gelijkmatige loop van het leven.
Er zijn mensen die graag willen heersen en de heiligende invloed van
onderwerping nodig hebben. Misschien houdt Hij hun taken voor die zij zelf niet
zouden kiezen. Als ze bereid zijn, zich door Hem te laten leiden, zal Hij hun genade
en kracht geven om deze taken in een geest van onderwerping en behulpzaamheid te
verrichten. Zo worden ze geschikt gemaakt om plaatsen in te nemen waar de door hen
beoefende bekwaamheden hen tot groot nut zullen maken.
Sommigen leidt God op door hen te confronteren met teleurstelling en
schijnbaar falen. Hij wil dat ze zullen leren om moeilijkheden het hoofd te bieden. Hij
bezielt hen met vastberadenheid om van elk schijnbaar falen een succes te maken.
Vaak bidden en wenen mensen vanwege verwarring en hinderpalen waarvoor ze
komen te staan. Maar als ze het begin van hun vertrouwen tot het einde toe
standvastig bewaren, zal Hij hun de weg duidelijk maken. Ze zullen succes hebben als
ze strijden tegen schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden....
Velen weten niet hoe ze voor God moeten werken, niet omdat ze onwetend
zijn, maar omdat ze niet bereid zijn zich aan Zijn scholing te onderwerpen. Van Moab
wordt gesproken als een mislukking omdat volgens de woorden van de profeet "Moab
van zijn jeugd af rust heeft gehad.... het is niet overgegoten van het ene vat in het
andere, en het is niet in ballingschap gegaan; daardoor is zijn smaak in hem
gebleven, en is zijn geur niet veranderd."
Zo gaat het met hen, wiens erfelijke en aangeleerde neigingen tot het kwaad
niet uit hun leven zijn verdwenen. Hun harten zijn niet gereinigd van smetten. Ze
kregen een gelegenheid om voor God te werken, maar ze verkozen om dit werk niet te
doen, omdat ze hun eigen plannen wilden uitvoeren.
De christen moet gereed gemaakt worden om een werk te doen dat
vriendelijkheid, verdraagzaamheid, lankmoedigheid, zachtmoedigheid en volharding
openbaart. Het aankweken van deze kostbare gaven moet plaatsvinden in het leven
van de christen, opdat hij, als hij door de Meester tot dienen wordt geroepen, gereed
kan zijn om zijn beste krachten te gebruiken om degenen rondom hem te helpen en
voor hen een zegen te zijn (RH 2 mei 1907).
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