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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 

Page 908; blz. 556 
 

1 Thessalonicenzen 
 

Hoofdstuk 2 
 
 Vers 9 Zie EGW over Handelingen 18:1-3; 20:17-35 
 

Hoofdstuk 3 
 
 Vers 13 Zie EGW over Romeinen 6:19,22 
 

Hoofdstuk 4 
 
 Vers 3 (5:23; zie EGW over Johannes 17:17; Romeinen 6:19, 22; Efeze 4;20-
24; 2 Petrus 3:18). De Gemeenschap van het Menselijke en het Goddelijke. – Onze 
heiligmaking is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is de 
vervulling van het verbond dat God gemaakt heeft met hen, die zich met Hem 
verbinden, om samen te gaan met Hem, met Zijn Zoon en met Zijn Geest in een 
geheiligde gemeenschap. Bent u wedergeboren? Bent u een nieuwe schepping in 
Christus Jezus? Werk dan samen met de drie grote Machten uit de hemel, die ten 
behoeve van u werken (MS 11, 1901). 
 Bewijzen van Heiligmaking. – Ware heiligmaking komt tot uiting in een 
bewust ontzag voor alle geboden van God, in een zorgvuldige verbetering van elk 
talent, in een omzichtige gesprekstrant, door in iedere daad de zachtmoedigheid van 
Christus te openbaren (RH 5 okt. 1886). 
 (1 Johannes 2:3,4) Het Ware Teken van Heiligmaking. – Zij die God 
onteren door Zijn wet te overtreden, kunnen wel spreken over  

Page 908-909; blz. 557 
heiligmaking, maar dat heeft evenveel waarde en is even aanvaardbaar als het offer 
van Kaïn. Gehoorzaamheid aan al Gods geboden is het enige ware teken van 
heiligmaking. Ongehoorzaamheid is het teken van ontrouw en afval (MS 41, 1897). 
 (Romeinen 3:24-28). Heiligheid Binnen Ieders Bereik. – Van eeuwigheid af 
heeft God mensen uitverkoren om heilig te zijn. "Want dit is de wil van God: namelijk 
uw heiligmaking." Gods wet tolereert geen zonde, maar eist volmaakte 
gehoorzaamheid. De echo van Gods stem komt tot ons en zegt telkens weer: Heiliger, 
nog heiliger. En steeds behoort ons antwoord te luiden: Ja, Heer, nog heiliger. 
Heiligheid ligt binnen het bereik van allen, die daar in geloof naar grijpen, niet op 
grond van goede werken, maar op grond van de verdiensten van Christus. Goddelijke 
kracht is beschikbaar voor iedereen die streeft naar overwinning over zonde en satan. 
 Rechtvaardigmaking betekent het redden van een ziel van het verderf, opdat 
hij heiligmaking kan verkrijgen en door heiligmaking hemels leven. 
Rechtvaardigmaking wil zeggen dat het geweten, gereinigd van dode werken, daar is 
geplaatst waar het zegeningen van heiligmaking kan ontvangen (MS 113, 1902). 
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 Heiligmaking en Gemeenschap. – Heiligmaking betekent geregelde 
gemeenschap met God (RH, 15 maart, 1906). 
 Vers 7 Zie EGW over Romeinen 6:19,22 
 Vers 13,14 Dwalingen Aangaande de Komst van Christus. – Er was nog 
een reden voor Paulus om aan deze broeders te schrijven. Sommigen die pas in het 
geloof waren gebracht, waren in dwaling vervallen ten opzichte van hen, die sinds 
hun bekering waren gestorven. Zij hadden gehoopt dat allen getuigen zouden zijn van 
de wederkomst van Christus; maar ze waren erg verdrietig toen de ene gelovige na de 
andere door de dood werd getroffen, zodat het voor hen onmogelijk was om die 
gebeurtenis, waarnaar werd uitgezien - de komst van Christus op de wolken des 
hemels - te aanschouwen. 
 Sommigen, die in de dwaling waren vervallen door te denken dat Christus 
tijdens hun leven zou komen, namen de fanatieke gedachte aan dat het 
prijzenswaardig was, hun geloof te tonen door alle zaken op te geven en zich te 
beperken tot werkeloos wachten op de grote gebeurtenis, die naar hun mening 
aanstaande was (LP 110). 
 Vers 16 (zie EGW over Mattheüs 28:2-4). De Laatste Bazuin. – Wanneer 
Christus komt om allen die trouw gebleven zijn, tot Zich te nemen, zal de laatste 
bazuin weerklinken en de gehele aarde, van de toppen der hoge bergen tot de 
nederigste diepten van de diepste mijnen, zal dit horen. De rechtvaardige doden zullen 
het geklank van de laatste bazuin horen en zullen uit hun graven tevoorschijn komen, 
om met onsterfelijkheid te worden bekleed en hun Heer te ontmoeten (SpT Serie B, 
nr. 2, p. 24). 
 Vers 16,17 Zie EGW over Jesaja 26:19; 1 Korinthe 15:51-55; Openbaring 1:7 

Page 909; blz. 558 
Hoofdstuk 5 

  
 Vers 17 Zie EGW over Spreuken 4:23 
 Vers 19-21 Zie EGW over 1 Johannes 4:1 
 Vers 23 (4:3; Johannes 17:17). De Gehele Mens Moet Geheiligd Worden. – 
De Waarheid moet de gehele mens heiligen - zijn geest, zijn gedachten, zijn hart, zijn 
kracht. Zijn levenskrachten mogen niet verbruikt worden door toegeven aan eigen 
zinnelijke praktijken. Deze moeten overwonnen worden, anders zullen ze hem 
overwinnen (brief 108, 1898). 
 De Ongezonde Uitwaseming van Zonde Wegdoen. – Hoevelen begrijpen de 
volledige betekenis van heiligmaking? De geest is beneveld door zinnelijke malaria. 
De gedachten moeten gezuiverd worden. Wat zouden mannen en vrouwen niet 
geweest kunnen zijn als ze hadden beseft dat de behandeling van het lichaam alles te 
maken heeft met de levenskracht en zuiverheid van gedachten en hart. 
 De ware christen doet een ervaring op die heiligheid voortbrengt. Zijn geweten 
is vrij van elke smet van schuld, zijn ziel heeft geen spoor van verderf. De 
geestelijkheid van Gods wet, met haar beperkende beginselen, wordt het leven 
binnengebracht. 
Het licht der Waarheid bestraalt zijn begrip. Een gloed van volmaakte liefde voor de 
Verlosser verdrijft de smetstof die zich tussen zijn ziel en God bevond. De wil van 
God is zijn wil geworden - gezuiverd, verheven, verfijnd en geheiligd. Zijn gelaat 
openbaart het licht van de hemel. Zijn lichaam is een geschikte tempel voor de 
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Heilige Geest. Heiligheid tooit zijn karakter. God kan met hem omgaan, want ziel en 
lichaam zijn in harmonie met God (Brief 139, 1898). 
 Zijn Eigendom door Schepping en Verlossing. – God wil dat wij beseffen 
dat Hij recht heeft op verstand, ziel, lichaam en geest - op alles wat wij bezitten. Wij 
behoren Hem toe door schepping en verlossing. Als onze Schepper maakt Hij 
aanspraak op onze volledige dienst. Als onze Verlosser heeft Hij zowel een aanspraak 
van liefde als één van recht - van een liefde, die haar weerga niet kent. Wij moeten 
deze aanspraak ieder moment van ons bestaan beseffen. Ten aanschouwen van 
gelovigen en ongelovigen moeten wij voortdurend onze afhankelijkheid erkennen. 
Ons lichaam, onze ziel, ons leven, is van Hem, niet alleen omdat ze een vrije gave zijn 
van Hem, maar ook omdat Hij ons steeds voorziet van Zijn weldaden en ons kracht 
geeft om onze vermogens te kunnen gebruiken. Door Hem het Zijne terug te geven, 
door bereidwillig voor Hem te werken, laten wij zien dat wij onze afhankelijkheid van 
Hem erkennen (RH 24 nov. 1896). 
 Jezus vraagt van ons, dat wij onszelf aan Hem wijden. Hij heeft het mensdom 
duidelijk eer bewezen, want Hij zegt: "Zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij 
macht gegeven kinderen 

Page 909-910; blz. 559 
Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven." Moeten wij dan niet aan Christus 
datgene geven, wat Hij heeft verlost door daarvoor te sterven? Als u dit doet, zal Hij 
uw geweten levend maken, uw hart vernieuwen, uw genegenheid heiligen, uw 
gedachten zuiveren en al uw krachten doen werken voor Hem. Elke drijfveer en elke 
gedachte zal gevangen geleid worden tot Jezus Christus. 
 Zij die van God zijn, zullen Christus in hun karakter vertegenwoordigen. Hun 
werken zullen aangenaam zijn door de oneindige tederheid, het medeleven, de liefde 
en reinheid van Gods Zoon. En hoe vollediger verstand en hart worden overgegeven 
aan de Heilige Geest, des te rijker zal de geur van onze gaven voor Hem zijn (RH 24 
nov. 1896). 
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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 
Page 909-910 

 
2Thessalonicenzen 

 
Hoofdstuk 2 

 
 Vers 1-4 (zie EGW over 1 Johannes 2:18). De mens der Wetteloosheid en de 
Wederkomst. 
– In de dagen van de apostel Paulus werkten de broeders in Thessalonica onder de 
onjuiste indruk dat de Heere in hun dagen zou terugkomen. Om deze verkeerde indruk 
weg te nemen, schreef Paulus welke gebeurtenissen moesten komen voordat de 
wederkomst kon plaatsvinden. Hij zei: "Laat niemand u misleiden, op welke wijze 
ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de 
zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om zich te laten zien dat hij een 
god is." 
 De mens der wetteloosheid zou opstaan en zijn werk van verheffing en 
godslastering doen, voordat de broeders konden uitzien naar de komst van Christus. 
Die grote gebeurtenis zou voorafgegaan worden door een afval. Er zou een vorm van 
de Antichrist openbaar worden en het zuurdesem van de afval zou met toenemende 
kracht werkzaam zijn tot het einde van de tijd (RH 31 juli 1888). 
 Vers 3,4 (Mattheüs 5:17, 18; zie EGW over 1 Timotheüs 2:5; Openbaring 
13:11-17: 14:8, 9-12; 18:1-5). De Vertegenwoordiger van Satan. – In de profetie 
wordt iemand aangeduid als de mens der wetteloosheid. Het is de vertegenwoordiger 
van satan. Deze mens der wetteloosheid, die de suggesties van satan aanvaardt inzake 
de wet van God, die even onveranderlijk is als Zijn troon, komt in beeld en houdt aan 
de wereld voor dat hij die wet heeft veranderd en dat de eerste dag der week, in plaats 
van de zevende, nu de  

Page 910-911; blz. 560 
sabbat is. Terwijl hij aanspraak maakt op onfeilbaarheid, beweert hij het recht te 
hebben Gods wet te veranderen om die aan te passen aan zijn eigen doelstellingen. 
Door dit te doen, verheft hij zich boven God en laat bij de wereld de indruk achter, dat 
God feilbaar is. Als het werkelijk zo zou zijn dat God een bestuursregel had ingesteld 
die veranderd moest worden, zou dat zeker feilbaarheid aantonen. 
 Maar Christus heeft gezegd dat geen jota of tittel van de wet zou voorbijgaan, 
eer de hemel en aarde zouden voorbijgaan. Het werk dat Hij was komen doen, was 
om die wet te verheerlijken en aan de geschapen werelden en de hemel te tonen dat 
God rechtvaardig is; dat Zijn wet niet veranderd behoeft te worden. Maar hier staat de 
man aan satans rechterhand gereed om door te gaan met het werk, waarmee satan in 
de hemel was begonnen - een poging om Gods wet te wijzigen. En de christelijke 
wereld heeft haar goedkeuring gehecht aan zijn pogingen, door dit kind van het 
pausdom - de instelling van de zondag - te aanvaarden. Zij hebben het gekoesterd en 
zullen het blijven koesteren tot het protestantisme de hand der gemeenschap zal 
toereiken aan de roomse macht.  
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 Dan zal er een wet worden uitgevaardigd tegen de Sabbat van Gods schepping 
en dan zal God Zijn “vreemde werk” doen op de aarde. Hij heeft lang de afvalligheid 
van het mensdom verdragen; Hij heeft getracht hen voor Zich te winnen. Maar de tijd 
zal aanbreken dat zij de beker van hun ongerechtigheid hebben vol gemaakt en dan 
zal God werken. Die tijd is haast gekomen. God houdt een verslag bij van de 
volkeren; in de hemelse boeken stijgen hun schulden; en wanneer het een wet zal zijn 
geworden dat het overtreden van de eerste dag der week bestraft zal worden, zal hun 
beker vol zijn (RH 9 maart, 1886). 
 De Mens der Wetteloosheid en de Valse Sabbat. – De mens der 
wetteloosheid heeft zich boven God geplaatst door zich in de tempel Gods te zetten en 
zich te vertonen als een god. Hij heeft Gods grote gedenkteken aan de schepping, 
ingesteld om Zijn werk te herdenken, vertreden; en in plaats daarvan heeft hij aan de 
wereld een gewone werkdag voorgedragen. Hij heeft deze dag als een concurrerende 
sabbat ingesteld om deze te doen vieren en eren. Op deze wijze heeft de wereld zich 
tegen God gekeerd, want de Heere zegt dat Hij de dag, waarop Hij heeft gerust, heeft 
geheiligd. 
 Maar al zou ieder lid van het menselijk geslacht dit kind van het pausdom 
aanvaarden, dit zou in geen geval de heilige Sabbat van de Heere ongeldig maken. 
Zij, die de valse sabbat aanvaarden, verheffen de mens der wetteloosheid en vallen 
Gods bestuur aan. Maar de mens der wetteloosheid kan niet teniet doen wat naar Gods 
zeggen voor altijd vast zal staan. Het werk dat nu in onze wereld gedaan moet 
worden, is het verhogen van de wet des Heeren en de aandacht van de mensen daarop 
vestigen. De tijd  

Page 911; blz. 561 
is aangebroken dat de Waarheid verkondigd zal worden tegen leugen en dwaling (RH 
26 juli, 1898). 
 Hoe God Denkt over de Pauselijke Macht. – De pausen hebben door hun 
behandeling met Gods Woord, zich verheven boven de God des hemels. Om deze 
reden wordt in de profetie de pauselijke macht aangeduid als “de mens der 
wetteloosheid”. Satan is de oorsprong van zonde. De macht die hij ertoe brengt één 
van Gods heilige geboden te veranderen, is de mens der wetteloosheid. Onder satans 
speciale aanwijzing heeft de pauselijke macht precies dit werk gedaan. 
 Hoewel zij, die aan het hoofd van het pausdom staan, beweren dat zij grote 
liefde voor God bezitten, beschouwt Hij hen als Zijn haters. Zij hebben de Waarheid 
Gods veranderd in een leugen. Knoeien met Gods geboden en in plaats daarvan 
menselijke overleveringen stellen, is het werk van satan en dit zal de godsdienstige 
wereld van God scheiden, want Hij zegt: "Ik, de Heere uw God, ben een naijverig 
God, die de zonden der vaderen bezoek aan de kinderen, tot in het derde en vierde 
geslacht van degenen, die Mij haten." God zal Zijn woord waar maken (MS 126, 
1901). 
 Vers 7-12 (zie EGW over Mattheüs 7:21-23; Openbaring 14:9-12; 17:1-5). 
Satans Wonderen, “Voor onze Ogen” – De tijd komt dat satan wonderen zal 
verrichten voor onze ogen, bewerend dat hij Christus is, en wanneer uw voeten niet 
stevig staan in Gods Waarheid, dan zult u worden weggeleid van uw fundament. De 
enige veiligheid voor u is om naar waarheid te zoeken als naar een verborgen schat. 
Graaf naar de Waarheid, zoals u graaft naar aardse schatten, presenteer het Woord van 
God, de Bijbel, voor uw hemelse Vader en zeg: “Verlicht mij, leer mij wat Waarheid 
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is ...” Rust uw geest toe met het Woord van God, want u kunt worden afgezonderd, en 
ergens geplaatst worden waar u niet het voorrecht hebt zich met Gods kinderen te 
treffen (RH 3 april 1888) 
 Vers 7-12 (zie EGW over Mattheüs 7:21-23; Openbaring 14:9-12; 17:1-5). De 
Aanstaande Overstelpende Verrassing. – Een macht van beneden is aan het werk 
om de laatste grote scènes in het drama tot stand te brengen - satan zal komen als 
Christus en met alle misleiding van ongerechtigheid in degenen werken die zich 
tezamen binden in geheime genootschappen. Degenen die zich overgeven aan de 
passie van samenspannen, werken de plannen van de vijand uit. De oorzaak zal 
gevolgen hebben. 
 Overtreding heeft welhaast het toppunt bereikt. Verwarring vervult de wereld 
en een grote verschrikking zal spoedig op de mensen vallen. Het einde is zeer nabij. 
Wij die de Waarheid kennen zouden bezig moeten zijn met de voorbereidingen voor 
wat spoedig over de wereld zal losbarsten als een overstelpende verrassing (RH 10 
sept. 1903). 
 (2 Korinthe 11:14; Jakobus 5:13-16; Openbaring 13:13, 14). 
Wonderwerkende Verleidingen van Satan. – Niemand behoeft misleid te worden. 
Gods wet is even heilig als Zijn troon en hierdoor wordt ieder mens, die in de wereld 
komt, geoordeeld. Er is geen andere maatstaf waardoor het karakter getoetst wordt. 
"Wanneer ze niet spreken naar dit Woord, is er geen licht in hen." (Jesaja 8:20 KJV) 
Zal de zaak beslist worden aan de hand van Gods Woord, of zullen menselijke 
voorwendsels gehuldigd worden? 
 Christus zegt: "Aan hun vruchten zult gij ze kennen." Als zij, door wie 
wonderen worden verricht, op grond van deze manifestaties geneigd zijn een 
verontschuldiging aan te voeren voor hun veronachtzamen van Gods wet en doorgaan 
in ongehoorzaamheid, wil het niet zeggen dat zij de grote kracht Gods bezitten, al 
hebben zij tot op zekere hoogte macht. Het is integendeel de wonderwerkende macht 
van de grote verleider. Hij is een overtreder  

Page 911-912; blz. 562 
van de zedenwet en benut elk denkbaar idee waarover hij macht heeft om de mensen 
voor de ware aard ervan te verblinden. Wij zijn gewaarschuwd dat hij in de laatste 
dagen zal werken met bedrieglijke wonderen. Hij zal doorgaan met deze wonderen tot 
het einde van de genadetijd, zodat hij hen daarop kan wijzen als bewijs dat hij een 
engel des lichts is en niet der duisternis (RH 17 nov. 1885). 
 (Hebreeën 12:26, 27; Openbaring 12:11; 14:5). De Beproeving van de Tijd 
van Zifting. –  
Satan zal zijn wonderen doen om te verleiden; hij zal zijn macht doen voorkomen als 
de grootste macht. Het mag schijnen dat de gemeente op het punt staat te vallen, maar 
dat gebeurt niet. Ze blijft bestaan, terwijl de zondaars in Sion worden uitgezift - het 
kaf wordt gescheiden van de kostbare tarwe. Dit is een vreselijke beproeving, maar ze 
moet toch plaatsvinden. Alleen zij, die overwonnen hebben door het bloed van het 
Lam en door het woord van hun getuigenis, zullen gevonden worden onder hen die 
waarachtig en trouw zijn, zonder vlek of smet van zonde, zonder enig bedrog in de 
mond.... Het overblijfsel dat de zielen reinigt door de Waarheid te gehoorzamen, doet 
kracht op uit dit beproevende proces, door de schoonheid der heiligheid ten toon te 
spreiden temidden van de hen omringende afval (Brief 55, 1886). 
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Hoofdstuk 3 
 
 Vers 8 Zie EGW over Handelingen 18:1-3; 20:17-35 
 Vers 10 Volledige Toewijding van Paulus. – Die niet werkt zal ook niet eten 
- dit is zowel van toepassing op het geestelijke, godsdienstige leven als op aardse, 
tijdelijke zaken. 
 Paulus verdroeg niet alleen de belasting van fysieke krachten in het dagelijks 
werk zonder een enkel gevoel van kleinering of vernedering, en zonder 
ontevredenheid; hij droeg die last, terwijl hij gelijktijdig zijn geest inspande om in 
geestelijke kennis te vorderen en te groeien. Hij onderwees en bracht de lessen die hij 
gaf, zelf in praktijk. Hij kreeg meerdere malen visioenen van God en door het licht dat 
hij kreeg, wist hij dat iedereen zowel verstand als spieren en zenuwen moet 
gebruiken. Deze trouwe discipel van Jezus Christus was volkomen toegewijd aan de 
dienst van God (Brief 2, 1889). 
 Vers 10,14,15 (Romeinen 12:11). Ledigheid een Zonde. – In zijn tijd 
beschouwde de apostel ledigheid als een zonde; en zij, die heden aan dit kwaad 
toegeven, doen hun belijdenis oneer aan. Zij hebben kritiek op de trouwe werker en 
brengen het Evangelie van Christus smaad toe. Zij brengen hen, die zouden willen 
geloven, van de weg der Waarheid en gerechtigheid af. 
 Wij zouden ons ervoor moeten wachten om te gaan met hen, die door hun 
handelwijze een struikelblok op de weg van anderen  

Page 912; blz. 563 
plaatsen. "Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen," zegt de 
apostel, "tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde; houdt hem 
echter niet voor een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder." Als hij weigert 
acht te slaan op de raad van de dienstknechten van de Heer en zijn eigen weg en eigen 
oordeel volgt, onder de inspiratie van zijn leider, satan, zal hij rampspoed over 
zichzelf brengen en hij moet zijn eigen zonde dragen. 
 De gewoonte om mannen en vrouwen, die lui zijn, te steunen door 
persoonlijke gaven of door kerkgelden, moedigt hen aan in hun zondige gewoonten en 
deze handelwijze moet bewust vermeden worden. Iedereen, man, vrouw en kind, 
moet onderwezen worden in het doen van praktisch, nuttig werk. Iedereen moet één 
of ander vak leren. Het kan het maken van tenten zijn, of het doen van werk op ander 
vlak, maar allen moeten worden opgevoed in het gebruiken van hun ledematen voor 
één of ander doel; God staat klaar en is bereid om de vermogens te doen 
vermeerderen van allen, die zich bekwamen in werkzame gewoonten. 
 Als iemand, die een goede lichamelijke gezondheid geniet, bezittingen heeft 
en het voor hem onnodig is werk te zoeken om in zijn levensonderhoud te voorzien, 
moet hij werken om middelen te verkrijgen, waarmee hij het werk van God kan 
steunen. Hij moet niet traag zijn in zaken, maar vurig zijn van geest en de Heere 
dienen. God zal allen zegenen, die acht slaan op hun invloed ten aanzien van anderen 
in dit opzicht (MS 93, 1899). 
 
 
 


