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Bijbelcommentaar op Hosea – Maleachi; blz. 282-299

Bijbelcommentaar
door E.G.White
Page 1174; blz. 282

Hosea
Hoofdstuk 4
Vers 17 Een Dreigend Merkteken Geplaatst. – Door aanhoudende
weerstand brengt de zondaar zichzelf daar, waar hij alleen maar weerstand kent. Als
hij geen acht slaat op de oproep van Gods genade en doorgaat met het zaaien van het
zaad van ongeloof, wordt het dreigend merkteken boven zijn deur geplaatst:
"Verknocht aan beelden is Efraim. Laat hem geworden" (Brief 51a, 1895).

Hoofdstuk 6
Vers 6,7 (Micha 6:6-8). Als Offeranden Weerzinwekkend Zijn. – De vele
slachtoffers van de joden en de stromen bloed om verzoening te doen voor de zonden
waar over zij geen oprecht berouw voelden, was altijd weerzinwekkend voor God. Hij
sprak door Micha, zeggende (Micha 6:6-8 aangehaald).
Kostbare gaven en een schijn van heiligheid kunnen Gods gunst niet
gewinnen. Hij eist voor Zijn genade een boetvaardige geest, een hart dat open staat
voor het licht der waarheid, van liefde en ontferming voor onze medemensen, en een
geest die weigert om zich te laten omkopen door hebzucht en eigenliefde. De priesters
en oversten misten deze benodigdheden voor de gunst van God, en hun kostbaarste
gaven en prachtige ceremoniën waren een gruwel in Zijn ogen (ST 21 maart 1878).

Hoofdstuk 8
Vers 1 Zie EGW over Jeremia 23:1

Hoofdstuk 12
Vers 7 Zie EGW over Spreuken 16:11

Hoofdstuk 13
Vers 9 Zie EGW over Jeremia 23:1
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Joël
Hoofdstuk 2
Vers 23 Zie EGW over Openbaring 18:1
Vers 28,29 (Handelingen 2:17, 18). Een Duidelijker Vervulling. – Als deze
profetie van Joël gedeeltelijk in vervulling is gegaan in de dagen der apostelen, leven
wij nu in een tijd, waarin deze nog duidelijker aan Gods volk wordt geopenbaard. Hij
zal Zijn Geest over Zijn volk uitstorten, zodat zij een licht zullen worden te midden
van zedelijke duisternis, een groot licht zal naar alle delen der wereld weerkaatst
worden. Het ware te wensen dat ons geloof zou toenemen, opdat de Heere machtig
door Zijn volk kan werken (MS 49, 1908).
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Bijbelcommentaar
door E.G.White
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Haggaï
Hoofdstuk 1
Vers 1,2 Verontschuldigingen Voor Uitstel Onteren God. – De uitdrukking "Dit
volk zegt" is veelzeggend. Op het tijdstip dat zij kansen hadden, hadden de Israëlieten
zich niet bereidwillig getoond. Er wordt prompte gehoorzaamheid verwacht van hen,
die door de Heere worden gekozen en geleid. Verontschuldigingen voor uitstel
onteren God. En toch bedenken zij, die verkiezen hun eigen weg te gaan, vaak knap
uitgedachte verontschuldigingen om zich te rechtvaardigen. Zo zeiden de Israëlieten,
dat zij met bouwen waren begonnen, maar dat ze met hun werk waren gestopt
vanwege de belemmeringen die door hun vijanden waren bedacht. Volgens hen waren
deze belemmeringen een aanduiding, dat de juiste tijd om te bouwen nog niet was
aangebroken. Zij zeiden dat de Heere met moeilijkheden tussenbeide was gekomen
om hun overhaasten te bestraffen. Daarom verwees Hij in een onderhoud met Zijn
profeet naar hen niet als "Mijn volk", maar als "dit volk".
De Israëlieten hadden geen werkelijke verontschuldiging voor het feit, dat ze
het werk aan de tempel lieten liggen. De tijd waarin de ernstige tegenwerpingen naar
voren werden gebracht, was juist de tijd waarin ze met bouwen moesten doorgaan. Zij
bezaten niet het geloof dat de zekerheid is der dingen die men hoopt, en het bewijs der
zaken die men niet ziet. Zij aarzelden om voorwaarts te gaan met geloof in de
voorzieningen die God zou treffen, omdat zij niet het eind van het begin af konden
zien. Toen er moeilijkheden ontstonden, werden ze gemakkelijk van het werk
afgebracht.
Deze geschiedenis zal zich herhalen. Er zijn godsdienstige
mislukkingen omdat de mensen geen geloof
Page 1175-1176; blz. 284
hebben. Als ze zien naar de dingen die zichtbaar zijn, verschijnen onmogelijkheden;
maar God kan hen stap voor stap leiden op de weg die Hij verkiest. Zijn werk kan
alleen dan vooruit gaan als Zijn dienstknechten in geloof doorgaan. Als van hen wordt
gevraagd om beproevingen te doorstaan, zouden ze steeds moeten bedenken dat ze
strijden tegen een verzwakte, verslagen vijand. Gods volk zal tenslotte triomferen
over alle duistere machten (RH 5 dec. 1907).
Vers 2 Een Verkeerde Uitleg van de Profetieën Staat Gods Werk in de
Weg. – De Heere heeft hulpbronnen. Zijn hand rust op het mechanisme. Toen de tijd
gekomen was dat Zijn tempel herbouwd zou worden, werkte Hij aan Kores als Zijn
werktuig om de profetieën die op hem betrekking hadden, te herkennen en de Joden
hun vrijheid te geven. Meer nog, Kores verschafte hun de benodigdheden voor de
herbouw van de tempel des Heeren. Dit werk begon onder Kores en zijn opvolger
ging met het begonnen werk verder (Jesaja 45:1 en 44:28 aangehaald).
De Samaritanen probeerden het werk te hinderen. Door hun onjuiste berichten
wekten zij argwaan in het denken van de mensen, die al spoedig achterdochtig waren,
en als gevolg van deze ontmoediging werden de Joden ongelovig en onverschillig met
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betrekking tot het werk, dat ze naar Gods bedoeling zouden moeten doen. Ze werden
tegengewerkt door de valse Smerdis. "Zo werd de arbeid aan het huis Gods te
Jeruzalem gestaakt en bleef stil liggen tot het tweede jaar van de regering van Darius,
de koning van Perzië." Toen Darius op de troon kwam, schoof hij het werk en de
verboden van de overweldiger terzijde. Maar zelfs toen bleef het volk, dat de meeste
belangstelling had moeten tonen, onverschillig. Zij gaven een verkeerde toepassing
aan de profetie, door de Inspiratie gegeven. Ze legden Gods Woord verkeerd uit en
zeiden, dat de tijd om te bouwen nog niet was gekomen, en dat ze, alvorens de tijd
volledig in vervulling was gegaan, het werk niet zouden opnemen. Maar terwijl zij
nalieten te bouwen aan het huis des Heeren, de tempel, waarin zij God konden
aanbidden tot het einde van de tijd, aangeduid als de ballingschap der Joden, volledig
was aangebroken, bouwden zij huizen voor zichzelf (MS 116, 1897).
Vers 13 Berisping Veranderd in Bemoediging. – Na de tweede boodschap
van Haggaï had het volk het gevoel dat de Heere werkelijk met hen was. Ze durfden
de herhaalde waarschuwing, dat hun voorspoed en zegen van God afhankelijk waren
van strikte gehoorzaamheid aan de hun gegeven instructies, niet te veronachtzamen.
Zodra zij besloten te handelen naar de Woorden des Heeren, veranderden Zijn
berispingen in bemoediging. Welk een genadige God hebben wij! Hij zegt: "Ik ben
met u." De Heere, de almachtige God regeert. Hij gaf het volk de verzekering dat
wanneer zij gehoorzaam zouden zijn, zij zich daar zouden plaatsen waar Hij hen kon
zegenen terwille van de eer van Zijn Naam.
Page 1176; blz. 285
Als Gods volk slechts op Hem vertrouwt en in Hem gelooft, zal Hij hen zegenen (MS
116, 1897).

Hoofdstuk 2
Vers 1-9, 11,12 Gelijkenissen Die Laten Zien Waarop God de Nadruk
Legt. – Terwijl de profeet Haggaï spreekt over de bouw van een huis voor God, laat
hij in gelijkenissen zien waarop God de nadruk legt en wat Hij veroordeelt. Dit is een
gelijkenis. Het offer waarover wordt gesproken als heilig vlees, was een voorstelling
van Christus, Die de grondslag was van de joodse economie, en Die altijd moet
worden gezien als Degene, Die de reiniging van de mens van zonde mogelijk maakt
(MS 95, 1902).
Vers 9 Meerdere Voortreffelijkheid en Doel van de Tweede Tempel. – De
uiterlijke heerlijkheid van de tempel was niet de heerlijkheid des Heeren. Er werd
geleerd wat de zegen was die op de tempel zou rusten. Het herstel van de tempel op
eenvoudiger wijze dan de eerste tempel was, moest het volk in het juiste licht laten
zien wat hun fouten uit het verleden waren geweest door te vertrouwen op de praal en
heerlijkheid van uitwendige vormen en ceremoniën. De tempel moest ook in deze tijd
worden gebouwd, om de smaad van hun ontrouw jegens God weg te nemen. Haggaï
onderrichtte het volk dat ze door een hartgrondige bekering en een spoedige
voltooiing van de tempel, reiniging moesten zoeken van de zonde van
ongehoorzaamheid die hen van God had afgetrokken, en die het bevel om op te staan
en te bouwen, had vertraagd....
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In het verwaarlozen van de tempel, die het zinnebeeld was van Gods
tegenwoordigheid, had het volk God grotelijks onteerd. Nu kregen ze te horen dat ze
zijn huis geheiligde eer moesten betonen, niet vanwege de heerlijkheid ervan, zoals de
joden dat in de tijd van Christus deden, maar omdat God beloofd had, daar aanwezig
te zijn. En deze tweede tempel zou voortreffelijker zijn dan de eerste omdat in een
bijzondere betekenis de Messias deze door Zijn persoonlijke aanwezigheid zou eren
(RH 12 dec. 1907).
Vers 10-13,14 Een Aanvaardbare Dienst. – Opdat de bouwers van de tweede
tempel geen fouten zouden maken, onderwees de Heere hen duidelijk in de vorm van
een gelijkenis aangaande de aard van het dienen, dat aanvaardbaar is in Zijn ogen....
Iemand, die door de zonde verdorven is, wordt voorgesteld door het beeld van
een dood lichaam, dat in staat van ontbinding verkeert. Alle wassingen en
besprenkelingen in de ceremoniële wet waren lessen in de vorm van gelijkenissen, die
de noodzaak onderwezen van een werk van herschepping van het hart
Page 1176-1177; blz. 286
voor de reiniging van de ziel, dood door overtredingen en zonden; ze wezen eveneens
op de noodzaak van de heiligmakende kracht van de Heilige Geest (Haggaï 2:14
aangehaald)(RH 19 dec. 1907).
Vers 14-19 Het Hart Ontbloot. – In de Schrift wordt het hart ontbloot. De
Heere neemt kennis van alle werken der mensenkinderen. Hij kan wegnemen; Hij kan
ook doen toenemen en zegenen.
Belijdende gelovigen die door hun daden laten zien dat ze nog vasthouden aan
zelfzuchtige praktijken, werken op grond van wereldse beginselen. De beginselen van
recht en oprechtheid worden in het leven niet in praktijk gebracht (MS 95, 1902).
Vers 23 Kiezelsteentjes of Gepolijste Edelstenen. – Christenen zijn de
edelstenen van Christus. Ze moeten helder voor Hem stralen, en het licht van Zijn
lieflijkheid weerkaatsen. Hun luister hangt af van de manier waarop ze gepolijst zijn.
Ze kunnen zelf kiezen of ze al dan niet gepolijst willen worden. Maar iedereen van
wie gezegd wordt dat hij waardig is voor een plaats in de tempel des Heeren, moet
zich aan dit proces van polijsten onderwerpen. Zonder dat werk van polijsten van de
Heere kunnen ze niet meer licht weerkaatsen dan een gewoon kiezelsteentje.
Christus zegt tot de mens: "Gij zijt van Mij. Ik heb u gekocht. Gij zijt nu
alleen nog maar een ruwe steen, maar als ge uzelf in Mijn handen stelt, zal Ik u
polijsten en de luister, waar mee gij zult blinken, zal Mijn Naam eer toebrengen.
Niemand zal u uit Mijn hand rukken. Ik zal u tot Mijn bijzondere schat maken. Op de
dag van Mijn kroning zult gij een edelsteen zijn in Mijn kroon der verheuging."
De Goddelijke Werker besteedt weinig tijd aan waardeloos materiaal. Alleen
de kostbare edelstenen polijst Hij voor een paleis, waarbij de ruwe kanten worden
weggeslepen. Dit proces is gestreng en pijnlijk; de menselijke trots wordt gekwetst.
Christus hakt diep in het leven dat de mens in zijn zelfvoldaanheid als volkomen heeft
beschouwd, en neemt alle zelfverheffing uit het karakter weg. Hij hakt de overbodige
oppervlakte weg, en terwijl Hij de steen tegen de schijf drukt om te polijsten, drukt hij
stevig zodat alle oneffenheden zullen worden weggeslepen. Als de Meester de
edelstenen dan tegen het licht houdt, ziet Hij daarin de weerkaatsing van Zichzelf, en
noemt de steen waardig voor een plaats in Zijn cassette.
"Te dien dage, luidt het Woord van de Heere der heirscharen, zal Ik u....
nemen.... en Ik zal u tot een zegelring maken, want u heb Ik uitverkoren, luidt het
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Woord van de Heere der heirscharen." Een gezegende ervaring die, hoe pijnlijk ook,
nieuwe waarde geeft aan de steen en deze met levend licht doet blinken (RH 19 dec.
1907).
Het Leven, in Christus Verborgen, Bewaard. – God zal niet toelaten dat één
van Zijn oprechte werkers alleen gelaten wordt
Page 1177-1178; blz. 287
om te worstelen tegen een grote overmacht om overwonnen te worden. Als een
kostbare edelsteen bewaart Hij iedereen, wiens leven met Christus geborgen is in
God. Van zo iemand zegt Hij: "Ik zal u maken tot een zegelring, want Ik heb u
uitverkoren." (MS 95, 1902).
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Bijbelcommentaar
door E.G.White
Page 1177-11778; blz. 287

Zacharia
Hoofdstuk 2
Vers 6-9 Een Beroep Waarop Weinig Acht Werd Geslagen. – Wat is het
verdrietig te bedenken dat deze ontroerende oproep zo weinig reactie kreeg! Als op
dit dringend verzoek om uit Babel te vluchten acht was geslagen, hoe geheel anders
had dan de toestand van de joden in de moeilijke tijden van Mordechai en Esther
kunnen zijn!
Het doel van de Heere voor Zijn volk is steeds hetzelfde geweest. Hij wil aan
de mensenkinderen de rijkdommen van een eeuwige erfenis schenken. Zijn
Koninkrijk is een eeuwig rijk. Als zij, die verkiezen om gehoorzame onderdanen van
de Allerhoogste te worden, tenslotte veilig zijn in het rijk der heerlijkheid, zal Gods
plan voor de mensheid vervuld zijn (RH 26 dec. 1907).

Hoofdstuk 3
Vers 1 Hetzelfde Werk Nu. – Jozua wordt voorgesteld als iemand die pleit
met de Engel. Zijn wij met hetzelfde werk bezig? Stijgen onze smeekbeden in een
levend geloof op tot God? Openen wij de deur van ons hart voor Jezus en sluiten wij
elk middel waardoor satan kan binnenkomen, af? Krijgen wij van dag tot dag meer
licht en meer kracht om te kunnen staan in de gerechtigheid van Christus? Ontledigen
wij ons hart van alle zelfzucht en reinigen wij het als voorbereiding op het ontvangen
van de late regen uit de hemel?
Nu is het tijd om zonden te belijden en te laten, opdat ze voorgaan in het
oordeel en uitgedelgd kunnen worden (RH 19 nov. 1908).
Vers 1-3 Een Valse Aanklager. – Zij die God eren en zijn geboden bewaren,
staan bloot aan de aanklachten van satan. De vijand doet zijn uiterste best om mensen
tot zonde te verleiden. Dan zegt hij dat hij op basis van hun zonden uit het verleden
toestemming moet hebben om op hen als zijn onderdanen al zijn helse wreedheid bot
te vieren. Over dit werk heeft Zacharia gePage 1178; blz. 288
schreven: "Hij deed mij de hogepriester Jozua zien," - een vertegenwoordiger van het
volk dat Gods geboden bewaart - "staande door de Engel des Heeren, terwijl de satan
aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen."
Christus is onze Hogepriester. Satan staat dag en nacht vóór Hem als
aanklager van de broeders. Met meesterlijke macht brengt hij elke verwerpelijke
karaktertrek naar voren als voldoen reden voor Christus om Zijn beschermende macht
terug te trekken, zodat de satan hen, die hij ertoe gebracht heeft om te zondigen, kan
ontmoedigen en vernietigen. Maar Christus heeft verzoening bewerkstelligd voor elke
zondaar. Kunnen wij in geloof onze Advocaat horen zeggen: "De Heere bestraffe u,
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satan, ja de Heere, Die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit
het vuur gerukt?"
"Jozua nu, was met vuile klederen bekleed." Zo zien zondaars er uit voor de
vijand, die hen door zijn meesterlijke, bedrieglijke macht heeft afgebracht van hun
trouw aan God. De vijand bekleedt hen, die door zijn verzoekingen zijn overweldigd,
met klederen van zonde en schande, en zegt dan dat het van de kant van Christus niet
juist is dat Hij hun Licht, hun Verdediger is (MS 125, 1901).
Vers 4 Zelfaanbidding Komt Voort uit Onwetendheid. – Alle
zelfverheffing en zelfaanbidding zijn het gevolg van onbekendheid met God en Jezus
Christus, Die Hij gezonden heeft. Hoe spoedig zullen zelfachting en trots tot het stof
vernederd worden, als wij zien op de smetteloze aantrekkelijkheid van het karakter
van Christus! De heiligheid van Zijn karakter wordt weerkaatst door allen, die Hem in
geest en waarheid dienen.
Als onze lippen gereinigd moeten worden, als we onze verlatenheid beseffen
en berouwvol tot God komen, zal de Heere de onreinheid wegnemen. Hij zal tot Zijn
engel zeggen: "Doe hem de vuile klederen uit," en bekleedt hem met "wisselklederen"
(RH 22 dec., 1896).
Vers 4-5 Wisselklederen. – Arme berouwvolle stervelingen, hoor de woorden
van Jezus en geloof als u hoort: “En Hij antwoordde (op de beschuldigingen van
satan) en sprak tot hen (de engelen die vòòr Hem stonden om Zijn bevelen op te
volgen) zeggende: Doet hem de vuile kelderen uit.” Ik zal zijn overtredingen
uitdelgen. Ik zal zijn zonden bedekken. Ik zal hem Mijn gerechtigheid toerekenen. Hij
zeide tot hem: Zie Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u wisselklederen
aan.”
De vuile klederen zijn weggedaan, want Christus zegt: “Ik neem uw
ongerechtigheid van u weg.” De ongerechtigheid is overgebracht op de onschuldige,
reine, heilige Zoon van God; de mens, die niets verdient, staat voor de Heere,
gereinigd van alle ongerechtigheid en bekleed met de toegerekende gerechtigheid van
Christus. Wat een wisselkleed is dit!
En Christus doet nog veel meer voor hem (Zacharia 3:5 aangehaald)
Page 1178-1179; blz. 289
Deze eer zal God aan allen bewijzen die bekleed zijn met het kleed van Christus'
gerechtigheid. Hoe kan de mens met een dergelijk bemoediging doorgaan met
zondigen? Hoe kan hij het hart van Christus pijn doen? (MS 125, 1901).
Vers 4-7 Een Ervaring Opnieuw Opgevoerd. – Hij die vuile kleren aan had,
stelt hen voor, die verkeerd hebben gehandeld, maar zo vol oprecht berouw zijn, dat
de Heere, Die alle zonden vergeeft waarover berouw wordt getoond, voldaan was.
Satan tracht hen, die oprecht berouw hadden van hun zonden, in een vernederende
positie te plaatsen. En zij, die doorgaan op hun verkeerde weg, worden door satan
aangespoord hen, die berouw hebben, te kwellen.... Mensen die diep in de zonde zijn
gezonken en nooit hun zonden hebben beleden, zullen alle mogelijke smaad trachten
te werpen op hen, voor wie satan zijn best doet om ze te vernietigen, maar die berouw
hebben getoond en zich voor God hebben verootmoedigd door hun zonden aan de
zondenvergevende Heiland te belijden en vergiffenis kregen. Mensen die geen
berouw van hun zonden hebben gehad, en geen vergiffenis hebben gekregen, zullen
hen, die oprecht berouw tonen, kwellen, door hun verkeerde daden te vertellen aan
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anderen, die niets van die verkeerde daden wisten. Ze beschuldigen en veroordelen de
boetvaardigen alsof zijzelf schuldeloos waren.
Mij is getoond dat de ervaring, vermeld in het derde hoofdstuk van Zacharia,
telkens weer herhaald wordt, wat zo zal blijven zolang mensen, die voorgeven rein te
zijn, weigeren hun harten te verootmoedigen en hun zonden te belijden (Brief 360,
1906).

Hoofdstuk 4
Vers 6 Zie EGW over 2 Koningen 2:11-15
Vers 6,7,10 Zich Aangematigde Macht is Geen Kracht van God. – Dit
hoofdstuk staat vol bemoedigingen voor hen, die Gods werk doen in deze dagen.
Zerubbabel was naar Jeruzalem gegaan om het huis des Heeren te bouwen. Maar hij
was aan alle kanten omringd door moeilijkheden. Zijn tegenstanders verzwakten de
handen van het volk van Juda en maakten moeilijkheden bij de bouw, zodat ze hen
deden ophouden door geweld en overmacht. Maar de Heere kwam voor hen
tussenbeide en het huis werd voltooid
Precies dezelfde moeilijkheden, die geschapen werden om het herstel en de
bouw van Gods werk tegen te staan, de grote bergen van moeilijkheden die voor
Zerubbabel opdoemden, zullen het allen moeilijk maken die in deze tijd trouw zijn
aan God en aan Zijn werk. Heel wat menselijke uitvindingen worden gebruikt om
plannen te volvoeren volgens de geest en de wil van mensen waarmee God niet
samenwerkt. Maar het zijn niet de grote woorden of tal van ceremoniën die tonen dat
God met Zijn
Page 1179-1180; blz. 290
volk werkt. De aangematigde macht van de mens bepaalt deze vraag niet. Zij die zich
tegenover Gods werk plaatsen, kunnen het een tijd lang hinderen, maar dezelfde Geest
die altijd Gods werk heeft geleid, zal het ook vandaag leiden. “Niet door kracht, noch
door geweld, maar door Mijn Geest! zegt de Heere der heirscharen"....
De Heere wil dat iedereen sterk staat in Zijn kracht. Hij wil dat wij op Hem
zien, en onze aanwijzingen van Hem ontvangen (RH 16 mei, 1899).
Vers 11-14 (Mattheüs 25:1-13). Olie reinigt het Hart. – Wij moeten allen als
nooit tevoren de gelijkenis van de tien maagden bestuderen. Vijf van hen waren
verstandig en vijf waren dwaas. De verstandigen namen olie in hun vaten, met hun
lampen. Dit is de heilige olie, voorgesteld in Zacharia 4:11-14. Deze voorstelling
heeft enorme consequenties voor hen die voorgeven dat ze de waarheid kennen. Maar
als wij de waarheid niet in praktijk brengen hebben wij de heilige olie niet ontvangen,
die de twee gouden toevoerbuizen van zichzelf uitgieten. De olie komt in vaten,
bestemd voor de olie. Het is de Heilige Geest in het hart, die door liefde werkt en het
hart reinigt....
Satan werkt met zijn helse macht om het licht te doven, dat helder in de ziel
zou moeten branden en in de goede werken zou moeten schijnen. Gods woorden aan
Zacharia laten zien vanwaar de heilige olie komt, en het heldere licht, dat de Heere in
het hart aansteekt, verlicht de wereld door goede werken. Satan doet zijn best het
licht, dat God voor iedereen heeft, te doven door zijn schaduw te werpen over het pad
en elke straal van hemels licht te onderscheppen. Hij weet dat zijn tijd kort is. Gods
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volk moet zich aan God vastklemmen om niet losgeslagen te worden. Als ze
overgeërfde en aangekweekte karaktertrekken koesteren, die Christus op onjuiste
wijze voorstellen, terwijl ze voorgeven dat ze Zijn discipelen zijn, zijn ze een beeld
van de man die naar het Evangeliefeest kwam zonder het bruiloftskleed, en als de
dwaze maagden, die geen olie in hun vaten hadden bij hun lampen. Wij moeten ons
vastklemmen aan wat God de waarheid noemt, al zou de hele wereld tegen ons zijn
(MS 140, 1901).
Olie Meegedeeld door Boodschappen. – (Zacharia 4:1-3, 11-14 aangehaald).
De Heere houdt door heilige wezens rondom de troon voortdurend gemeenschap met
de bewoners van de aarde. De gouden olie is een beeld van de genade waarmee God
de lampen van de gelovigen gevuld houdt. Als deze heilige olie niet van de hemel zou
worden uitgegoten in de boodschappen van Gods Geest, zouden de machten van het
kwade volledig zeggenschap over de mensen hebben. God wordt oneer aangedaan als
wij de mededelingen die Hij ons zendt, niet ontvangen. Op deze wijze weigeren wij
de gouden olie, die Hij in ons hart wil uitgieten om te worden meegedeeld aan hen die
in het duister verkeren (RH 3 feb. 1903).
Page 1180; blz. 291
Het Woord Stroomt het Hart van de Boodschapper Binnen. – (Zacharia
4:11-14 aangehaald). Deze ledigen zich in de gouden vaten die de harten van de
levende boden van God voorstellen, die het Woord des Heeren door waarschuwingen
en smekingen aan de mensen brengen. Het Woord zelf moet worden gezien als de
gouden olie, die vloeit uit de twee olijfbomen die voor de Heere der ganse aarde
staan. Dit is de doop met vuur door de Heilige Geest. Dit opent het hart van de
ongelovigen zodat ze overtuigd worden. Het gebrek in de ziel kan alleen worden
voldaan door het werk van de Heilige Geest van God. De mens kan van zichzelf niets
doen om het verlangen en streven van het hart te bevredigen (MS 109, 1897).
Vers 12 (Jesaja 58:8). Om Steeds te Ontvangen, Moet Men Steeds
Meedelen. – De capaciteit om de heilige olie te ontvangen die de twee olijfbomen van
zich doen uitvloeien, is dat de gelovige die heilige olie laat uitvloeien in woord en
daad om te voorzien in de behoeften van andere zielen. Een kostelijk bevredigend
werk, om gedurig te ontvangen en steeds mee te delen! De capaciteit voor het
ontvangen blijft alleen mogelijk door mee te delen (NL no.12, p.3,4).

Hoofdstuk 8
Vers 7-13 Een Geestelijk Herstel Komt. – Het werk waarover de profeet
Zacharia schrijft, is een beeld van het geestelijke herstel dat voor Israël bewerkstelligd
zal worden voor het einde der tijden (Zacharia 8:9,11-13,7,8 aangehaald) (Brief 42,
1912).

Hoofdstuk 9
Vers 12-17 Verantwoordelijk Voor het Duister. – De duisternis van de
heidenwereld was toe te schrijven aan de veronachtzaming van het joodse volk, zoals
wordt voorgesteld in Zacharia 9.
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De hele wereld wordt in de overeenkomst van het grote verlossingsplan omvat
(MS 65, 1912).
Vers 16 (Jesaja 53:11; Efeze 1:18). De Beloning van Christus. – (Zacharia.
9:16: Efeze 1:18; Jesaja 53:11 aangehaald). Christus ziet neer op Zijn volk in hun
reinheid en volmaaktheid als de beloning voor Zijn lijden, Zijn vernedering en Zijn
liefde, en als de aanvulling op Zijn heerlijkheid - Christus, het grote Middelpunt, van
Wie alle heerlijkheid afstraalt (RN 22 okt. 1908).
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Bijbelcommentaar
door E.G.White
Page 1180-1181; blz. 292

Maleachi
Hoofdstuk 1
Vers 10 Laat Niet Elke Boodschap Betalen. – Er zijn nu, net al in de dagen
van Maleachi, predikanten die hun werk doen, niet omdat ze niet anders durven, niet
omdat ze daartoe gedrongen worden, maar om het loon dat zij ontvangen. Het is
absoluut fout om zich voor elke boodschap voor de Heere te laten betalen. De
schatkamer des Heeren wordt geledigd door zulke mensen, die het werk alleen maar
schade berokkenen. Als de Evangeliedienaar: zich volkomen wijden aan het werk van
God en al hun krachten gebruiken voor de opbouw van Zijn werk, zullen ze geen
gebrek hebben. Wat tijdelijke zaken betreft, hebben zij een beter deel dan hun Heer,
beter dan Zijn discipelen, die Hij uitkoos en uitzond (SW 3 jan. 1905).
Vers 11 De Voorspoed van de Joden was het Openbaren van Gods
Heerlijkheid. – De profetische woorden van Maleachi hebben hun vervulling
gevonden in de verkondiging van de waarheid des Heeren aan de heidenen. God heeft
in Zijn oneindige wijsheid Israël uitgekozen als bewaarders van de kostbare schatten
der waarheid voor alle volken. Hij heeft hun Zijn Wet gegeven als de maatstaf van het
karakter dat zij moesten ontwikkelen ten aanschouwen van de wereld, van engelen en
van ongevallen werelden. Zij moesten aan de wereld de wetten van het hemelse
bestuur openbaren. Door woord en voorbeeld moesten zij duidelijk getuigenis
brengen voor de waarheid. Gods heerlijkheid, Zijn majesteit en macht moesten in al
hun voorspoed geopenbaard worden. Zij moesten een koninkrijk van koningen en
priesters zijn. God voorzag hun van elke mogelijkheid om het grootste volk op aarde
te worden.
Gods uitverkoren volk ontwikkelde door ontrouw een karakter, dat lijnrecht
tegengesteld was aan het karakter dat ze naar Zijn wil moesten ontwikkelen. Zij
plaatsten hun eigen stempel en onderschrift op de waarheid. Ze vergaten God en
verloren hun hoge voorrecht als Zijn vertegenwoordigers uit het oog. De zegeningen
die zij hadden ontvangen, brachten geen zegen aan de wereld. Al hun voordelen
werden gebruikt om zichzelf te verheerlijken. Zij beroofden God van de dienst die Hij
van hen vroeg, en beroofden hun medemensen van godsdienstige leiding en een heilig
voorbeeld. Evenals de bewoners van de wereld voor de zondvloed volgden ze elke
inbeelding van hun boze hart. Op deze wijze maakten ze van de heilige dingen een
klucht door te zeggen: "Des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn wij," terwijl ze
terzelfder tijd Gods karakter op verkeerde wijze voorstelden, Zijn naam onteerden en
Zijn heiligdom verontreinigden (SW 10 Jan. 1905).
Vers 13 Zie EGW over Leviticus 1:3
Page 1181; blz. 293

Hoofdstuk 2
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Vers 1,2 God Eist Meer dan Wij Hem Geven. – De Heere eist van allen, die
voorgeven dat ze Zijn volk zijn, veel meer dan ze Hem geven. Hij verwacht dat zij die
in Christus geloven, in woord en daad aan de wereld het christendom openbaren dat
als voorbeeld werd gegeven in het leven en karakter van de Verlosser. Als Gods
woord in hun hart zetelt, zullen zij een daadwerkelijke demonstratie geven van de
macht en reinheid van het Evangelie. Het getuigenis dat op deze wijze aan de wereld
wordt gebracht, heeft veel meer waarde dan predikaties of belijdenissen van
godsvrucht, zonder dat er goede werken zichtbaar zijn. Laten zij, die de Naam van
Christus noemen, er aan denken dat zij persoonlijk een gunstige of ongunstige indruk
maken van de Bijbelse godsdienst op de geest van allen, met wie zij in aanraking
komen (SW 17 jan. 1905).

Hoofdstuk 3
Vers 1-3 De Waarheid een Gedurige Toets. – Alles in ons karakter wat niet
Gods stad kan binnengaan, zal berispt worden; als wij ons aan het reinigingswerk van
de Heere onderwerpen, zal alle onreinheid verteerd worden. Wanneer Gods
uitverkorenen het licht voor deze tijd ontvangen, zullen zij er niet toe gebracht worden
zichzelf te verheffen. Ze zullen geen maatstaf hanteren om daarmee hun eigen
karakter af te meten, want de Heere heeft één maatstaf gegeven, waaraan elk karakter
getoetst moet worden. Er is geen maatstaf voor de armen, en een andere voor de
rijken; allen zullen getoetst worden door die wet, die ons zegt God lief te hebben
boven alles en onze naaste als onszelf. Zij die de schatten van de hemel gewinnen zijn
het, die hun schat daarboven hebben weggelegd. God geeft ons licht en
mogelijkheden om Christus te leren kennen, opdat wij aan Hem in geest en karakter
gelijk zullen worden; maar we mogen niet gelijk worden aan menselijke maatstaven.
Wij moeten Gods waarheid in het hart opnemen, zodat deze het leven regelt en het
karakter vormt.
De Heere ziet neer op de mensen in de verschillende kringen waarin ze zich
bewegen, en het karakter wordt getoetst onder de verschillende omstandigheden
waarin zij zijn geplaatst. De zuivere, verfijnde, verheffende waarheid is een gedurige
toets om de mens te meten. Als de waarheid het geweten beheerst en een blijvend
beginsel is in het hart, wordt ze een actief middel dat door liefde werkt en het leven
reinigt. Maar als de kennis der waarheid geen schoonheid brengt in het leven, als ze
niet vertedert en verzacht, de mens niet herschept naar het beeld
Page 1181-1182; blz. 294
van God, heeft ze geen nut voor wie haar ontvangt; ze is als een schallend metaal of
klinkende cimbaal. De waarheid, zoals deze in Jezus is, werkt, als ze door de Heilige
Geest in het hart is geplant, altijd van binnen naar buiten; ze komt tot uiting in onze
woorden, geestesgesteldheid en daden jegens iedereen waarmee wij in aanraking
komen (Brief 20a, 1893).
Vers 3,4 Een Zuiveringsproces. – In dit schriftgedeelte wordt een
zuiveringsproces afgebeeld, dat plaats vindt in het menselijk hart door de Heere der
heirscharen. Dit proces is uiterst pijnlijk voor de ziel, maar alleen op deze wijze kan
het schuim verwijderd worden. Wij moeten noodzakelijkerwijze beproevingen
doorstaan, want hierdoor worden wij nader tot onze hemelse Vader gebracht, in
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gehoorzaamheid aan Zijn wil, opdat wij Hem een offer in gerechtigheid kunnen
brengen....
De Meester ziet in welk opzicht wij gereinigd moeten worden voor Zijn
hemels Koninkrijk. Hij zal ons niet in de oven laten tot wij volledig verteerd zijn. Als
Eén Die het zilver reinigt en zuivert, ziet Hij Zijn kinderen, terwijl Hij het
reinigingsproces gadeslaat, tot Hij ziet dat Zijn beeld in ons weerkaatst wordt. Hoewel
wij vaak de vlammen van beproeving op ons voelen, en soms vrezen dat wij wellicht
volledig verbrand worden, is toch Gods liefde jegens ons even groot op deze
momenten als in tijden waarin we ons vrij voelen en ons in Hem verblijden. De oven
dient om te reinigen en te zuiveren, niet om te verteren en te vernietigen. God wil ons
in Zijn voorzienigheid beproeven, om ons te reinigen als de kinderen van Levi, opdat
wij Hem een offer in gerechtigheid kunnen brengen (SW 7 feb. 1905).
Elke Toets is Noodzakelijk, en Wordt Zelden Herhaald. – (Maleachi 3:3,4
aangehaald). Hier vindt een zuiverings- en reinigingsproces plaats door de Heere der
heirscharen. Voor de ziel is dit uiterst pijnlijk, maar alleen door dit proces kan de
afval en verontreinigende onzuiverheid weggenomen worden. Onze beproevingen zijn
allemaal noodzakelijk om ons nader tot onze hemelse Vader te brengen in
gehoorzaamheid aan Zijn wil, om de Heere een offer in gerechtigheid te brengen. God
heeft aan ieder van ons bekwaamheden en talenten gegeven om hiermee te woekeren.
Wij hebben behoefte aan een nieuwe en levende ervaring in het Goddelijk leven, om
de wil van God te kunnen doen. Alle ervaringen uit het verleden voldoen niet voor het
heden, en sterken ons niet om de moeilijkheden op onze weg te overwinnen. Wij
hebben dagelijks opnieuw behoefte aan genade en nieuwe kracht om te kunnen
overwinnen. Zelden worden wij in alle opzichten tweemaal in dezelfde
omstandigheden geplaatst. Abraham, Mozes, Elia, Daniël en vele anderen werden
zwaar beproefd, maar niet op gelijke wijze. Iedereen heeft zijn persoonlijke toetsen en
beproevingen in het levensdrama, maar dezelfde beproeving komt zelden twee keer.
Iedereen heeft zijn eigen ervaring, die bijzonder is in zijn aard en zijn
omstandigheden, om een bepaald werk
Page 1182-1183; blz. 295
te doen. God heeft een werk, een bedoeling in het leven van een ieder van ons. Elke
daad, hoe gering die ook zijn mag, heeft een plaats in ons levenspatroon. Wij moeten
gedurig het licht en de ervaring hebben, die van God komen. Wij allen hebben ze
nodig en God is meer dan bereidwillig om ze ons te geven, als we ze willen
aanvaarden (RH 22 juni 1886).
Vers 5-17 Een Visioen van Twee Groepen. – In het derde hoofdstuk van
Maleachi worden twee groepen naar voren gebracht. Hier klaagt de Heere Zijn
belijdend volk aan omdat ze geen trouwe wachters zijn. De aanklacht en
beschuldiging van God tegen dit volk is kenmerkend en duidelijk (Maleachi 3:5-12
aangehaald.) De verplichting van de mens om getrouw aan de Heere het deel te geven,
waarop Hij aanspraak maakt in tienden en gaven, zodat er voldoende zal zijn om het
werk zonder beperking of hinder voorwaarts te doen gaan, is duidelijk omschreven.
Er wordt een volk getoond dat niet vervuld is met de Heilige Geest, omdat het
niet ootmoedig met God heeft gewandeld en niet trouw, rein, zuiver en heilig in Zijn
oog is geweest. God zegt: "Vermetel zijn uw woorden over Mij.... En dan zegt gij:
"Wat hebben wij dan onder elkaar over U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het God
te dienen; wat gewin geeft het, dat wij Zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw
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gaan voor het aangezicht van de Heere der heirscharen? En nu, wij prijzen de
overmoedigen gelukkig;... ook verzoeken zij God, en ontkomen."
Wie heeft van hen gevraagd dat ze treurend moeten leven? Christus niet. Hun
treurigheid is de vrucht van hun eigen wil en hun ongeheiligde geest. Zij klagen over
elkaar en over God, terwijl ze er uitzien als teleurgestelde mensen, waardoor ze aan de
wereld de indruk geven dat het niet loont om christen te zijn. Afgunstig en jaloers te
zijn op hun broeders betekent afgunstig en jaloers te zijn op God (MS 15, 1899).
Vers 8 Beroving van Dienst. – Zij die weigeren zich achter de Heere te
plaatsen, beroven Hem van de dienst, waarop Hij aanspraak maakt. Welke rente
betalen zij Hem voor het wonen in Zijn huis, in deze wereld? Zij doen alsof zij de
wereld hadden geschapen, alsof zij het recht hadden om dat wat wij bezitten, te
gebruiken zoals zij dat willen. God let op het misbruik wat zij van Zijn talenten
maken (MS 50, 1901).
Vers 10,11 Een Boodschap die Nog van Kracht Is. – Plicht is plicht, en deze
moet terwille van de plicht vervuld worden. Maar de Heere heeft ontferming over ons
in onze gevallen staat, en laat Zijn geboden vergezellen door beloften. Hij roept de
mensen op Hem te beproeven, terwijl Hij zegt dat Hij gehoorzaamheid zal belonen
met de rijkste zegeningen (SW 14 febr. 1905).
Vers 11 God Kan de Middelen Verstrooien. – Zij die zelfzuchtig hun
middelen inhouden, behoeven zich niet te verbazen als Gods hand hun bezittingen
verstrooit. Wat aan de vooruitgang van Gods
Page 1183; blz. 296
werk en zaak gewijd moest zijn, maar ingehouden wordt, kan op verschillende
manieren worden weggenomen. God zal hen door Zijn oordelen bezoeken. Heel wat
verliezen zullen aanhoudend plaats vinden. God kan de middelen, die Hij aan Zijn
rentmeesters heeft geleend, verstrooien, als ze weigeren deze tot Zijn eer te gebruiken.
Sommigen kennen wellicht helemaal geen verliezen om hen er aan te herinneren dat
ze in hun plicht tekort schieten, maar wellicht zijn hun gevallen des te hopelozer (SW
21 feb. 1905).
Vers 13-16 Een Enkeling Niet Alleen Getuigen. – Het feit dat de Heere
wordt voorgesteld als Eén, Die luistert naar de woorden, door Zijn getuigen
gesproken, zegt ons dat Jezus in ons midden is. Hij zegt: "Waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn Naam, ben Ik in hun midden." Een enkeling moet niet al het
werk van getuigen doen, maar iedereen, die God liefheeft, moet getuigen van Zijn
kostbare genade en waarheid. Zij, die het licht der waarheid ontvangen, moeten les na
les krijgen om hen op te voeden, dat ze niet moeten zwijgen, maar vaak tot elkaar
moeten spreken. Zij moeten denken aan de diensten op Sabbat, als zij, die God
liefhebben en vrezen en die aan Zijn Naam denken, de gelegenheid kunnen hebben
om hun gedachten te uiten door met elkaar te spreken....
Laat iedereen proberen een bewust christen te zijn, door zijn
verantwoordelijkheid te dragen en zijn persoonlijk aandeel te hebben door de
vergadering belangwekkend en nuttig te maken....
De Majesteit des hemels vereenzelvigt Zijn belangen met die van de
gelovigen, hoe nederig hun omstandigheden ook mogen zijn. En waar zij ook het
voorrecht mogen hebben om samen te komen, het past hun dat ze vaak met elkaar
spreken en uiting geven aan de dankbaarheid en liefde, die het gevolg is van het
overdenken van de Naam des Heeren. Op deze wijze zal God verheerlijkt worden als
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Hij het bemerkt en hoort, en het getuigenisuur zal gezien worden als de kostbaarste
van alle bijeenkomsten; want de woorden, die daar gesproken worden, worden
opgetekend in het gedenkboek (MS 32, 1894).
Vers 16 De Herinnering Voortdurend Opgefrist. – Elke redding, elke zegen
die God in het verleden aan Zijn volk heeft bewezen, moet levendig in herinnering
worden gehouden als een vaste garantie voor latere, rijkere en meer toenemende
zegeningen die Hij wil schenken. De zegeningen des Heeren zijn aangepast aan de
behoeften van Zijn volk (MS 65, 1912).
Vertegenwoordig de Stralende Zijde van de Godsdienst. – Geef de vijand
geen kans op voldoening door stil te staan bij de duistere kant van uw ervaringen;
vertrouw meer op Jezus voor hulp om aan de verzoeking weerstand te bieden. Als wij
meer aan Jezus dachten, meer over Hem zouden spreken, en minder over onszelf,
zouden we ons meer van Zijn tegenwoordigheid bewust zijn. Als wij in Hem blijven,
zullen we zodanig vervuld worden van
Page 1183-1184; blz. 297
vrede, geloof en moed, een dusdanige ervaringen van overwinningen kunnen vertellen
als we bijeenkomen, dat anderen opgefrist zullen worden door ons helder, duidelijk
getuigen voor God. Deze kostbare erkenningen tot lof van de heerlijkheid van Zijn
genade hebben een onweerstaanbare macht, die werkt voor de redding van zielen, als
ze ondersteund worden door een christelijk leven.
De heldere, opgeruimde kant van de godsdienst zal naar voren worden
gebracht door allen, die dagelijks aan God zijn toegewijd. Wij moeten onze Heer geen
oneer aandoen door een verdrietig relaas van beproevingen, die smartelijk zijn. Alle
beproevingen die geaccepteerd worden als opvoeders, zullen blijdschap voortbrengen.
Het hele godsdienstige leven zal verheffend, veredelend en welriekend zijn door
goede woorden en werken. De vijand is blij als mensen terneergedrukt en moedeloos
zijn; Hij wil graag dat ongelovigen een verkeerde indruk zullen krijgen wat betreft de
uitwerking van ons geloof. Maar God wil dat de geest zich op een hoger vlak bevindt.
Hij wil dat iedereen zal overwinnen in de bewarende macht van de Verlosser (SW 7
maart 1905).
(Hebreeën10:25). Stralen van Licht Weerkaatst. – (Maleachi 3:16
aangehaald). Aan de christen is de vreugde gegeven om stralen van licht van de troon
der heerlijkheid bijeen te brengen, en deze stralen niet alleen op zijn eigen pad, maar
ook op het pad van hen, met wie hij omgaat te doen schijnen. Hij kan door het
spreken van hoop en bemoediging, door dankbare lof en blijmoedige opgeruimdheid
anderen om zich heen beter maken, hen verheffen, hen wijzen op de hemel en haar
heerlijkheid, en hen ertoe brengen om boven alles op aarde dingen te zoeken van
eeuwigheidswaarde, de onverderfelijke erfenis, de rijkdom die blijft (SW 7 maart
1905).
Vers 16,17 Beloften Zullen Waar Gemaakt Worden. – De slotwoorden van
dit schriftgedeelte geven de ervaring aan die Gods volk nog te wachten staat. Voor
ons als volk ligt een wondere toekomst. De beloften uit het derde hoofdstuk van
Maleachi zullen tot op de letter bewaarheid worden (Brief 223, 1904).
Engelen Wachten op Gebeden. – Streef met alle ernst naar een diepere
belevenis en vroomheid, en leer behoedzaam te leven (Maleachi 3:16,17 aangehaald).
God verlaat nooit Zijn dwalende kinderen, die zwak in het geloof zijn en veel fouten
maken. De Heere bemerkt en hoort hun gebed en hun getuigenis. Zij, die van dag tot
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dag en van uur tot uur op Jezus zien, die waken in de gebeden, komen nader tot Jezus.
Engelen wachten met uitgebreide vleugels om hun boetvaardige gebeden naar God te
brengen en ze op te tekenen in de hemelse boeken (Brief 90, 1895).
Vers 17 Alle Luister is Licht dat Weerkaatst wordt. – Alle luister, in het
bezit van hen die de rijkste ervaring hebben verkregen, is alleen maar een
weerkaatsing van het licht van de Zon der gerechtigheid. Wie het dichtst bij Jezus
leeft, geeft het helderste
Page 1184; blz. 298
licht. En laten wij God danken dat de Meester Zijn verborgenen heeft die niet door de
wereld worden erkend,maar wiens namen geschreven staan in het boek des levens van
het Lam. De luister van de kleinste edelsteen in Gods cassette zal Hem verheerlijken.
Er zijn velen.... die tijdens hun leven geen bijzondere eer schijnen te ontvangen. Maar
de Heere ziet hen, die Hem dienen (Mal. 3:17 aangehaald)(Brief 94, 1903).
Overal Edelstenen. – God heeft edelstenen in alle kerken, en het is niet aan
ons om de belijdende godsdienstige wereld in één veeg te veroordelen, maar in
ootmoed en liefde aan allen de waarheid te brengen, zoals deze in Jezus is. Laten de
mensen de vroomheid, toewijding en een christelijk karakter zien, dan zullen ze naar
de Waarheid worden getrokken. Wie God boven alles liefheeft, en zijn naaste als
zichzelf, zal een licht in de wereld zijn. Zij, die de Waarheid kennen, moeten deze aan
anderen mededelen. Zij moeten Jezus, de Verlosser der wereld, hoog houden; ze
moeten het Woord des levens onder de aandacht brengen (RH 17 jan. 1893).

Hoofdstuk 4
Vers 1 (Psalm 11:6; Johannes 8:44). Wortel en Takken van het Kwaad. –
Heel het werk van de vader der leugen wordt vermeld in de wetboeken van de hemel,
en zij, die zich lenen voor de dienst van satan, die aan de mensen de leugens van satan
voorhouden door woord en daad, zullen vergelding ontvangen naar hun werken.
Wortel en takken zullen worden vernietigd door het vuur van de laatste dag. Satan, de
grote aanvoerder van de afval, is de wortel, en al zijn werkers die zijn leugens met
betrekking tot Gods wet onderwijzen, zijn de takken (MS 58, 1897).
Vers 5,6 De Elia – Boodschap. – God vraagt in deze tijd, kort voor de
wederkomst van Christus op de wolken des hemels, naar mensen, die een volk willen
voorbereiden dat staande zal blijven op de grote dag des Heeren. Eenzelfde werk als
Johannes heeft gedaan, moet plaatsvinden in deze laatste dagen. De Heere geeft Zijn
volk boodschappen door Zijn werktuigen, die Hij daartoe heeft verkoren, en Hij wil
dat allen acht zullen slaan op de raadgevingen die Hij zendt. De boodschap die
voorafging aan het openbaar werk van Christus, luidde: Bekeert u, tollenaars en
zondaars; bekeert u, Farizeeën en Sadduceeën, "want het Koninkrijk der hemelen is
nabij." Onze boodschap mag geen boodschap van vrede en veiligheid zijn. Als een
volk dat gelooft in de spoedige komst van Christus, moeten wij een bepaalde
boodschap brengen: "Bereid u om uw God te ontmoeten."
Onze boodschap moet even direct zijn als de boodschap van Johannes. Hij
berispte koningen om hun ongerechtigheid. Niettegenstaande het gevaar waarin hij
verkeerde, liet hij nooit toe
Page 1184, blz. 299
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dat de waarheid op zijn lippen verslapte. Ons werk in deze tijd moet getrouw worden
verricht....
In deze tijd van welhaast universele afval roept God Zijn boodschappers op
om Zijn wet te verkondigen in de geest en kracht van Elia. Zoals Johannes de Doper
bij zijn werk van voorbereiding van een volk op de eerste komst van Christus, hun
aandacht vestigde op de Tien Geboden, moeten wij de boodschap: "Vreest God en
geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen", duidelijk doen
horen. Wij moeten met dezelfde ernst die de profeet Elia en Johannes de Doper
kenmerkte ons best doen om de weg voor de wederkomst van Christus te bereiden
(SW 21 maart 1905).
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