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1 februari | Openbaring van de Wil en het Karakter van God 
 

“Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Romeinen 7: 12 
 

 Veel gelovigen beweren dat Christus door Zijn dood de wet heeft afgeschaft, en dat 
mensen sindsdien niet meer aan haar voorschriften gebonden zijn. Sommigen stellen haar 

voor als een zwaar juk, en in tegenstelling tot de gebondenheid van de wet houden zij ons de 
vrijheid voor, waarvan men onder het Evangelie kan genieten.  

 
 Maar de profeten en apostelen keken niet op die manier tegen de heilige wet van God 
aan. David zei: “En ik zal wandelen in de ruimte (Engels: at liberty = in vrijheid), omdat ik 
uw bevelen gezocht heb.” (Psalm 119: 45) De apostel Jacobus, die na de dood van Christus 
schreef, verwijst naar de Tien Geboden als “de koninklijke wet” en “de volmaakte wet, die 
der vrijheid.” (Jacobus 2: 8; 1: 25) En Openbaring spreekt een halve eeuw na de kruisiging 
een zegen uit: “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de Boom des 

levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.” (Openbaring 22: 14) 
 De bewering dat Christus door Zijn dood de wet van Zijn Vader heeft afgeschaft, is 
zonder grond. Als het mogelijk was geweest om de wet te veranderen of buiten werking te 

stellen, dan had Christus niet hoeven sterven om de mens van de straf voor de zonde te 
verlossen. De dood van Christus bewijst dat, in plaats van afschaffing van de wet, deze 

onveranderlijk is. De Zoon van God maakte  “hem groot door de wet en Hij maakte hem 
heerlijk.” (Jesaja 42, 21) . . . En over Zichzelf zegt Hij: “Ik heb lust, o Mijn God, om Uw 

welbehagen te doen, en Uw wet is in Mijn ingewands.” (Psalm 40: 9) 
 

 De wet van God, juist vanwege zijn natuur, is onveranderlijk. Het is een openbaring 
van de wil en het karakter van zijn Maker. God is liefde, en Zijn wet is liefde. De twee 

grondbeginselen van de wet zijn: liefde tot God en liefde tot de medemens. “Zo is dan de 
liefde de vervulling der wet.”(Romeinen 13: 10) Het karakter van God is rechtvaardigheid en 
waarheid; en dat is de natuur van Zijn wet. De Psalmist zegt: “Uw wet is de waarheid”, “Al 
Uw geboden zijn rechtvaardigheid.” (Psalm 119: 142, 172) En de apostel Paulus zegt: “Alzo 
is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” (Romeinen 7: 12) Zo'n 
wet, die uitdrukking vormt van het denken en de wil van God, moet even bestendig zijn als 

zijn Maker. 
 Het is het werk van bekering en heiliging om  mensen te verzoenen met God door 
hen in overeenstemming te brengen met de beginselen van Zijn wet. In het begin werd de 

mens naar het beeld van God geschapen. Hij was in volmaakte harmonie met de natuur en de 
wet van God; de beginselen van gerechtigheid stonden in zijn hart geschreven. Maar de 

zonde vervreemdde hem van zijn Maker. Hij weerspiegelde niet langer het Goddelijk beeld. . 
. . Maar “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft” (Johannes 3:16), opdat de mens met God verzoend zou worden. Door de verdiensten 
van Christus kan hij weer in harmonie met zijn Maker worden gebracht. –  De Grote Strijd, 

blz. 432, 433 
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2 februari | Zondaars in Harmonie met de Wet gebracht 
 

“Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, 
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 

veroordeeld in het vlees; Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar 
het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Romeinen 8: 3, 4 

 
 De wet maakt de mens zijn zonden bekend, maar geneest hem niet. Zij belooft leven 
aan degenen die gehoorzamen, en spreekt tegelijkertijd uit dat het deel voor de overtreder de 
dood is. Alleen het Evangelie van Christus kan de mens vrijpleiten van veroordeling of van 

de verontreiniging door de zonde. Hij moet berouw tonen tegenover God, Wiens wet 
overtreden is; en hij moet geloof tonen in Christus, in Zijn verzoenend offer. Zo ontvangt hij 
vergeving voor “der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods,” 
(Romeinen 3: 25) en krijgt deel aan de Goddelijke natuur. Hij is kind van God, en “gij hebt 
ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welke wij roepen: Abba, Vader!” 

(Romeinen 8: 15) 
 

 Heeft hij nu de vrijheid om Gods wet te overtreden? Paulus zegt: “Doen wij dan de 
wet teniet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.” “Wij die der zonde 
gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?” (Romeinen 3: 31; 6: 2) Johannes zegt: 

“Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet 
zwaar.” (I Johannes 5: 3) Door wedergeboorte wordt ons hart in harmonie met God 

gebracht, en zo wordt het ook in overeenstemming met Zijn wet gebracht. Wanneer deze 
geweldige verandering in de zondaar heeft plaatsgevonden, dan is deze overgegaan van de 

dood naar het leven, van zonde naar heiligheid, van overtreding en opstandigheid naar 
gehoorzaamheid en trouw. Het oude leven, dat vervreemdde van God, is voorbij; het nieuwe 
leven van verzoening, van geloof en liefde, is begonnen. “Opdat het recht der wet vervuld 

zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” (Romeinen 8: 4) 
Dan zal de ziel zeggen: “Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den ganse dag.” 

(Psalm 119: 97) 
“De wet van de HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel.” (Psalm 19: 8)  

 
 Zonder de wet hebben de mensen geen juiste opvatting over Gods reinheid en 

heiligheid, noch over hun eigen schuld en onreinheid. Zij zijn niet werkelijk overtuigd van 
zonde en voelen de noodzaak tot berouw niet. Omdat zij niet inzien, dat zij verloren zijn, 

omdat ze de wet van God geschonden hebben, beseffen ze niet, dat zij het verzoenend bloed 
van Christus nodig hebben. De hoop op verlossing nemen ze aan, zonder radicale 

verandering van hart, of hervorming van hun leven. Zo zijn er oppervlakkige bekeringen in 
overvloed, en worden er hele scharen aan de gemeente verbonden, die nooit met Christus 

zijn verenigd. . . Door het Woord en de Geest van God worden voor de mens de grote 
beginselen van de gerechtigheid uiteengezet, die in Zijn wet zijn belichaamd. –  De Grote 

Strijd, blz. 433 – 435. 
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3 februari | De Wet van God vormt de Maatstaf voor ons Karakter 
 

“Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid.” Psalm 119: 
142 

 
 Onjuiste theorieën over heiligmaking . . . nemen een belangrijke plaats in binnen de 

godsdienstige stromingen van vandaag. Deze theorieën vormen zowel een valse leer, als ook 
een gevaar, door hun praktische uitwerking; en het feit dat zij zo'n algemene aanhang vinden, 
maakt het dubbel noodzakelijk, dat ieder goed begrijpt wat de Schriften ons leren op dit punt. 
 Ware heiligmaking is een Bijbels leerstuk. De apostel Paulus zegt in zijn brief aan de 
gemeente in Thessalonica: “Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking.” En hij bidt: “en de 
God des vredes Zelf heilige u geheel en al.” (I Thessalonicenzen 4:3; 5:23) De Bijbel leert 
duidelijk wat heiligmaking is en hoe die kan worden verkregen. De Heiland bad voor Zijn 
discipelen: “Heilig hen in Uw waarheid: Uw woord is de waarheid.” (Johannes 17: 17) En 
Paulus leert, dat gelovigen moeten zijn “geheiligd door den Heilige Geest.” (Romeinen 15: 

16) 
 

 Wat is het werk van de Heilige Geest? Jezus vertelde Zijn discipelen: “Maar wanneer 
Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden;” 
(Johannes 16: 13) En de Psalmist zegt: “Uw wet is de waarheid.” . . . En omdat Gods wet 
“heilig en rechtvaardig en goed” is,  een afschrift van de Goddelijke volmaaktheid,  volgt 

hieruit dat een karakter, dat gevormd wordt door gehoorzaamheid aan die wet, heilig zal zijn. 
 

 Christus is een volmaakt voorbeeld van zo'n karakter. Hij zegt: “gelijkerwijs Ik de 
geboden Mijns Vaders bewaard heb.” “Ik doe altijd wat Hem behaaglijk is.” (Johannes 15: 
10; 8: 29) De volgelingen van Christus moeten zoals Hij worden –  zij moeten door Gods 

genade karakters vormen die in harmonie zijn met de beginselen van Zijn heilige wet. Dat is 
Bijbelse heiligmaking. 

 Dit werk kan alleen volbracht worden door geloof in Christus, door de kracht van 
Gods Geest Die in u woont. Paulus spoort gelovigen aan: “Alzo dan, . . ., werkt uws zelfs 

zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, 
naar Zijn welbehagen.” (Filippenzen 2: 12-13) De Christen zal de aandrift van de zonde 

voelen, maar hij zal er constant tegen blijven strijden. Hierbij is de hulp van Christus nodig. 
Menselijke zwakheid wordt verenigd met Goddelijke kracht, en het geloof roept: “Maar 

Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” (I Korinthe 
15: 57) 

 De Schriften tonen duidelijk aan, dat het werk van heiligmaking voortschrijdend is. 
Wanneer de zondaar door zijn bekering vrede vindt bij Christus door het verzoenend bloed, 

dan is het Christelijk leven pas begonnen. Nu moet hij “tot de volmaaktheid 
voortvaren”(Hebreeën 6: 1); en opgroeien “tot de mate van de grootte der volheid van 

Christus.”  (Efeze 4: 13) –  De Grote Strijd, blz. 434, 435 
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4 februari | Ware Volgelingen Gehoorzamen de Wet van God 
 

“want de zonde is overtreding van de wet .” 1 Johannes 3: 4 KJV 
 

 Het verlangen naar een makkelijk geloof zonder inspanning, zonder 
zelfverloochening, zonder afscheid te nemen van werelds vermaak, heeft het leerstuk van 
geloof, en geloof alleen, populair gemaakt; maar wat zegt het Woord van God? De apostel 
Jacobus zegt: “Wat nuttigheid is het, mijne broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof 
heeft, en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? . . . Maar wilt gij weten, o 

ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit 
werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel, dat 

het geloof medegewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt  is geweest uit de 
werken?  . . Ziet gij dan niet, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet 

alleenlijk uit het geloof.” (Jacobus 2: 14,  20-22, 24) 
 Het getuigenis van de Bijbel gaat recht in tegen dit verlokkende leerstuk van geloof 

zonder werken. Het is geen geloof dat de gunst van de hemel opeist, zonder aan de 
voorwaarden te voldoen die aan het verkrijgen van genade worden gesteld, dat is arrogantie; 
want oprecht geloof heeft zijn fundament in de beloften en wetsbepalingen van de Schriften. 

. . . 
 

 Het bewust bedrijven van een bekende zonde brengt de stem van de Geest die getuigt 
tot zwijgen en scheidt de ziel van God. “De zonde is overtreding van de wet.” En “een 

iegelijk die zondigt (overtreedt de wet) heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.” (I 
Johannes 3: 4, 6) Hoewel Johannes in zijn brieven voluit over de liefde spreekt, aarzelt hij 

toch niet om het ware karakter te ontmaskeren van die groep mensen, die beweert geheiligd 
te zijn, terwijl hun leven in overtreding van Gods wet is. “Die daar zegt: ik ken Hem, en Zijn 
geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; maar zo wie Zijn 
Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden.” (I Johannes 2: 4-5) 
 Dit is de toetssteen van ieders belijdenis. Wij kunnen niet instemmen met iemands 
geheiligde staat, zonder hem te toetsen aan de enige maatstaf voor heiligheid die God in 

hemel en op aarde hanteert. Wanneer mensen geen waarde hechten aan de morele wetten, als 
zij Gods voorschriften licht achten, als zij één van de kleinste van deze geboden ontbinden 

en de mensen zo leren, dan zullen zij zeer klein heten in de ogen van de Hemel, en dan 
mogen we aannemen dat hun beweringen ongegrond zijn. 

 
 En de bewering dat men zonder zonde is, bewijst op zichzelf al, dat degene die dit 

beweert alles behalve heilig is. Omdat men niet werkelijk weet heeft van de oneindige 
reinheid en heiligheid van God, of van hetgeen zij moeten worden, die in harmonie met Zijn 
karakter willen komen; omdat men niet werkelijk weet heeft van de reinheid en de verheven 
liefelijkheid van Jezus en van de kwaadaardigheid en boosheid van de zonde, daarom kan zo 

iemand zichzelf heilig beschouwen. –  De Grote Strijd, blz. 436, 437  
 

 Het was de gerechtigheid die in Zijn [Christus'] leven werd geopenbaard, die Hem 
van de wereld onderscheidde. –  The Upward Look, p. 303 
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5 februari | De Wet van God is Onveranderlijk 
 

“Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden; 
En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.” Johannes 

12: 31-32 
 

 Omdat de Goddelijke wet even heilig is als God Zelf, kon alleen Iemand Die aan God 
gelijk staat voor de overtreding van die wet verzoening doen. Niemand behalve Christus kon 
de gevallen mens vrijkopen van de vloek van de wet, en hem weer in harmonie brengen met 
de Hemel. Christus zou de schuld en de schande van de zonde op Zich nemen - de zonde die 
voor een heilig God zo weerzinwekkend is, dat ze scheiding teweeg moest brengen tussen de 
Vader en Zijn Zoon. Christus zou tot in de diepste ellende afdalen om dit gevallen geslacht te 

redden. –  Patriarchen en Profeten, blz. 37 
 

 Het Verlossingsplan had nog een breder en dieper doel dan de verlossing van de 
mens. Niet alleen hierom kwam Christus naar deze aarde; het was er niet alleen om 

begonnen, dat de bewoners van deze kleine wereld de wet van God zouden bezien zoals het 
hoort; maar het was om voor het hele universum bewijs te leveren van het karakter van God. 

Naar dit resultaat van Zijn grote offer - de invloed die het zou hebben op de intelligente 
wezens van andere werelden, net zoals op de mens –  keek onze Heiland uit, toen Hij vlak 
voor Zijn kruisiging zei: “Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld 

buiten geworpen worden; En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen 
tot Mij trekken.” Joh. 12: 31-32 

 
Christus' daad, te sterven voor het heil van de mens, zou niet alleen de toegang tot de hemel 

vrijmaken voor de mens, maar het zou God en Zijn Zoon voor het hele universum 
rechtvaardigen over hoe Zij tegen de opstand van satan waren opgetreden. Het zou de wet 

van God voor eeuwig bevestigen, en het zou de aard en de gevolgen van de zonde 
openbaren.  

 Vanaf het begin is de grote strijd gegaan over de wet van God. Satan had getracht te 
bewijzen dat God onrechtvaardig was, dat Zijn wet onvolmaakt was, en dat het welzijn van 

het heelal vereiste, dat die wet gewijzigd zou worden. Door de wet aan te vallen wilde hij het 
gezag van de Wetgever omverwerpen. Door de strijd moest worden aangetoond, of de 

Goddelijke inzettingen gebrekkig waren, en onderhevig aan veranderingen, of volmaakt en 
onaantastbaar. . . . 

 
 De Hemel merkte de belediging en de spot op die Hem ten deel viel, en zij wisten dat 

de aanstichter hiervan satan was. . . Zij zagen, hoe de strijd tussen licht en duister steeds 
heviger werd. En toen Christus in Zijn stervenspijn aan het kruis uitriep: “Het is volbracht”, 

(Johannes 19: 30), toen klonk een triomfroep alle werelden door, en ook in de hemel. . . . 
Satan had zijn ware karakter laten zien. . . . Juist het feit, dat Christus de straf droeg voor de 
overtreding van de mens, is een krachtig argument voor alle geschapen intelligente wezens, 
dat de wet onveranderlijk is; dat God rechtvaardig, genadig en vol zelfverloochening is; en 
dat oneindige gerechtigheid en genade verenigd zijn in hoe Hij regeert. –  Patriarchen en 

Profeten, blz. 42-44 
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6 februari | De Wet van God is de Wet van de Liefde 
 

“En gij zult de HEERE uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit 
geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit 

gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.” Markus 12: 30-31 
 

 Liefde, de basis van de schepping en van de verlossing, vormt de basis voor ware 
opvoeding. Dit wordt duidelijk in de wet die God als levensgids heeft gegeven. . . . Hem 

liefhebben, de Oneindige, de Alwetende, met geheel uw kracht, verstand en hart, betekent 
ieder talent tot het uiterste toe ontwikkelen. Het betekent dat in heel ons wezen –  lichaam, 

geest en ook de ziel –  het beeld van God hersteld moet worden.  
 

 Het tweede gebod is gelijk het eerste: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.” De 
wet van de liefde roept om de toewijding van lichaam, geest en ziel aan de dienst aan God en 
aan onze medemensen. En terwijl wij ons tot zegen voor anderen maken, levert deze dienst 

onszelf de grootste zegen op. Onzelfzuchtigheid vormt de basis voor iedere oprechte 
ontwikkeling. . . . 

 In de hemel wilde Lucifer in macht en gezag de eerste zijn; hij wilde God zijn, de 
heerschappij over de hemel hebben; en voor dit doel won hij vele engelen aan zijn zijde. 

Toen hij met dit opstandige leger uit de voorhoven van de hemel was geworpen, zette hij zijn 
werk van opstand en zelfzucht voort op aarde. Door hen tot genotzucht en eerzucht te 

verleiden, bewerkte satan de val van onze eerste voorouders; en vanaf dat tijdstip tot nu toe 
zijn het bevredigen van menselijke eerzucht en het toegeven aan zelfzuchtige verwachtingen 

en verlangens voor de mensheid rampzalig gebleken.  
 

 Adam zou onder God aan het hoofd staan van het aards gezin, om de beginselen van 
het hemels gezin hoog te houden. Dat zou vrede en geluk hebben gebracht. Maar satan was 

vastbesloten, de wetsregel “want niemand van ons leeft zichzelven” (Romeinen 14: 7) te 
bestrijden. Hij wilde voor zichzelf leven. Hij probeerde zichzelf tot invloedrijk middelpunt te 

maken. Juist dit had de opstand in de hemel ontketend, en doordat de mens dit beginsel 
overnam, kwam de zonde naar de aarde. Toen Adam zondigde, verbrak de mens de band met 

het middelpunt dat door de hemel was ingesteld. Een duivel werd de centrale macht in de 
wereld. Waar Gods troon had moeten staan, plaatste satan zijn troon. De wereld legde zijn 

eerbetoon als een vrijwillig offer, aan de voeten van de vijand.  
 

 Deze overtreding van de wet van God had dood en verderf tot gevolg. Door zijn 
ongehoorzaamheid ontaardden de vermogens van de mens, en egoïsme kwam in plaats van 
liefde. Zijn natuur werd zo zwak, dat het hem onmogelijk was de macht van het kwaad te 

stuiten. . . . De mensen hadden een heerser gekozen, die hen als gevangenen aan zijn wagen 
ketende. . . . Christus kwam op aarde om hen te laten zien, dat Hij de Boom des levens voor 
hen had geplant, waarvan de bladeren tot genezing der volkeren zijn. –  Review and Herald, 

16 januari 1913. 
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7 februari | Persoonlijke Verantwoordelijkheid 
 

“Al uw geboden zijn gerechtigheid.” Psalm 119: 142 KJV 
 

 De Geest van God leidt ons op de weg van de geboden; want dit is de belofte: “Maar 
wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid 

leiden.” (Johannes 16: 13) Wij moeten de geesten beproeven aan de toetssteen van Gods 
Woord; want er zijn vele geesten in de wereld. “Tot de wet en tot de getuigenis; zo zij niet 

spreken naar dit Woord, is dit omdat er geen licht in hen is.” (Jesaja 8: 20 KJV) . . . 
 God houdt ieder van ons persoonlijk verantwoordelijk en roept ons op om Hem uit 

beginsel te dienen, om voor Hem te kiezen. . . . 
 

 God neemt de overtreding van Zijn wet niet licht op. “Want de bezoldiging der zonde 
is de  dood.” (Romeinen 6: 23) De consequenties die ongehoorzaamheid heeft, bewijzen dat 
de zonde van nature vijandschap is tegen het welslagen van de heerschappij van God en het 
welzijn van Zijn schepselen. God is “een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek 

aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht lid dergenen die Mij haten.” (Exodus 20: 
5) De gevolgen van de overtreding zijn voor diegenen die volharden in het kwaad doen. 
Maar “doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden 
onderhouden.” (vs. 6) Degenen die berouw tonen en zich tot Zijn dienst keren, vinden de 

gunst van de Heer; en Hij is het, “Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw 
krankheden geneest.” (Psalm 103: 3) 

 
 In aardse aangelegenheden wordt de dienstknecht die tracht zo zorgvuldig mogelijk 

aan de eisen van zijn functie en aan de wil van zijn meester te voldoen, hogelijk 
gewaardeerd. Iemand wilde eens een betrouwbare koetsier in dienst nemen. In reactie op zijn 

advertentie kwamen meerdere mannen af. Hij vroeg ieder van hen, hoe dicht zij langs de 
rand van een bepaalde afgrond konden rijden, zonder dat het rijtuig kantelde. De één na de 
ander antwoordde dat hij er gevaarlijk dicht langs kon rijden; maar tenslotte antwoordde er 
één, dat hij zich zover mogelijk hield van zulke gevaarlijke toeren. Hij werd aangenomen. 
 Kan een mens een goede dienstknecht beter op waarde schatten dan onze hemelse 

Vader? Wij moeten ons niet bezighouden met de vraag, hoe ver we van Gods geboden 
kunnen afwijken, rekenend op de genade van de Wetgever, en onszelf dan te vleien met de 
gedachte dat wij binnen de grenzen van de verdraagzaamheid Gods blijven; maar onze zorg 
moet zijn, hoe wij zo ver mogelijk van overtreding verwijderd kunnen blijven. Wij moeten 

vastbesloten zijn, de kant te kiezen van Christus en onze hemelse Vader, en geen risico lopen 
door koppigheid en arrogantie. . . .  

 Wij moeten door onze woorden en daden de voorschriften van de hemel 
verheerlijken. Hij die de wet in ere houdt, zal in het oordeel door de wet geëerd worden. –  

Review and Herald, 22 juni 1911. 
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8 februari | Christus is Gekomen om Zijn Wet te Verheerlijken 
 

“De HEERE had lust aan hem om Zijner gerechtigheid wil; Hij maakte hem groot door de 
wet en Hij maakte hem heerlijk.” Jesaja 42: 21  

 
 Door de listen van de grote afvallige is de mens ertoe gebracht, zich van God af te 

scheiden, en hij heeft toegegeven aan de verzoekingen van de tegenstander van God en 
mens, doordat hij zondigde en de wet van de Allerhoogste verbrak. God kon geen tittel of 
jota van Zijn heilige wet veranderen om de mens in zijn gevallen staat tegemoet te komen; 

want de wijsheid van God, om een wet te kunnen maken waarmee hemel en aarde geregeerd 
konden worden, zou daardoor in diskrediet gebracht worden. Maar God kon Zijn 

eniggeboren Zoon als Borg en Plaatsvervanger voor de mens geven, om de straf te dragen 
die de overtreders hadden verdiend, en om Zijn volmaakte gerechtigheid te verlenen aan 

berouwvolle zielen.  
 

 Christus werd het zondeloze Offer voor een schuldig geslacht, daarmee maakte Hij 
mensen tot gevangenen van de hoop, zodat zij door berouw tegenover God vanwege het 

breken van Zijn heilige wet, en door geloof in Christus als hun Plaatsvervanger, Borg, en hun 
gerechtigheid,  teruggebracht konden worden tot trouw aan God en tot gehoorzaamheid aan 

Zijn heilige wet. . . .  Het leven en sterven van Christus ten behoeve van de zondige 
mensheid hadden ten doel, de zondaar in Gods gunst te herstellen, door hem de gerechtigheid 

te verlenen die voldeed aan de eisen van de wet en voor de Vader acceptabel was. Maar 
satans bedoeling is steeds, de wet van God buiten werking te stellen, en de ware betekenis 

van het Verlossingsplan te verdraaien. Daarom heeft hij de valse bewering in de wereld 
gebracht, dat het offer van Christus aan het kruis van Golgotha tot doel had, de mensen te 
ontslaan van de plicht om de geboden van God te houden. Hij misleidde de wereld met het 
idee, dat God Zijn grondwet had afgeschaft, Zijn morele maatstaven had weggegooid, en 

Zijn heilige en volmaakte wet buiten werking had gesteld. Had Hij dit gedaan, wat had dit de 
Hemel dan verschrikkelijk veel gekost!  

 
 Maar in plaats van de afschaffing van de wet af te kondigen, verkondigt het kruis van 
Golgotha onder het geluid van donderslagen het eeuwige en onveranderlijke karakter van de 
wet. Als de wet zou kunnen worden afgeschaft, terwijl Gods regering over hemel en aarde en 
al die ontelbare werelden in stand zou blijven, dan had Christus niet hoeven sterven. Christus 
stierf om de kwestie van de rechtsgeldigheid van de wet van de Heer voorgoed te beslissen. 
Doordat Hij de straf van een schuldige wereld volledig droeg, werd Jezus Middelaar tussen 
God en mensen, om berouwvolle zielen in Gods gunst te herstellen, door hen de genade te 

verlenen, dat zij de wet van de Allerhoogste konden houden.  
 Christus is niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die tot op 
de laatste letter te vervullen. De verzoening op Golgotha toonde aan, dat de wet van God 

heilig, rechtvaardig en goed is, niet alleen in de ogen van de gevallen wereld, maar ook voor 
de hemel en de niet gevallen werelden. –  Signs of the Times, 20 juni 1895. 
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9 februari | Hoe wij de Wet Verheerlijken 
 

“Maar zo wie dezelve geboden gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in 
het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5: 19 KJV 

 
 Hoe komen mensen ertoe, te denken dat God niet zo kieskeurig is, als het erom gaat, 
of zij Hem of onvoorwaardelijk gehoorzamen, of dat zij hun eigen gang gaan? Adam en Eva 

verloren Eden vanwege slechts één overtreding van Zijn gebod; hoe durven wij dan 
lichtvaardig om te springen met de wet van de Allerhoogste, en bedrieglijke uitvluchten in 
ons binnenste te beramen? We lopen hiermee verschrikkelijk gevaar. Wij moeten de gehele 

wet houden, elke tittel en jota; want hij die op één punt struikelt is schuldig aan alle geboden. 
(Jacobus 2:10). Wij moeten iedere straal van licht opvangen en koesteren, of wij raken 

geheel in het duister. De Heere Jezus zegt: “Zo wie dan één van deze minste geboden zal 
ontbonden en de mensen alzo geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het 

Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 
genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 5: 19) Wij moeten de hemelse 

voorschriften door onze woorden en daden verheerlijken. . . . 
 

 Voordat de vloed de wereld overspoelde, zond God door Noach een boodschap om 
de mensen voor de komende zondvloed te waarschuwen. Er waren mensen die de 

waarschuwing niet geloofden; maar hun ongeloof hield de regenstromen niet tegen, en het 
weerhield ook de wateren van de grote diepte niet, die een spottende wereld onder water 

zetten. Ook vandaag, nu de laatste boodschap wordt verkondigd, om hen die God dienen in 
harmonie te brengen met alle voorschriften van Zijn wet, zullen er spotters en ongelovigen 
zijn; maar iedere ziel moet voor zichzelf onkreukbaar zijn. Zoals Noach trouw was in het 

waarschuwen van de wereld vòòr de zondvloed, zo moeten wij trouw zijn in de grote 
opdracht die God ons heeft toevertrouwd. Hoewel er overal spotters zijn . . . mogen wij er 

niet voor terugschrikken, de boodschap vanuit de hemel aan deze generatie door te geven. . . 
. 
 

 Er zijn mensen die u graag in slaap sussen met veiligheid naar het vlees; maar ik heb 
een andere taak. Mijn boodschap is, u te alarmeren, u te vragen uw leven te hervormen, en 

uw opstandigheid tegen de God van het universum te staken. . . .  
 Geloof in Jezus maakt de wet niet krachteloos, maar bevestigt haar, en zal vruchten 

van gehoorzaamheid in ons leven bewerken. . . .  
 De gemeente die Christus voor de troon van Zijn heerlijkheid stelt, is zonder “vlek of 

rimpel of iets dergelijks.” (Efeze 5: 27) Wilt u onder hen zijn, die de gewaden van hun 
karakter gewassen hebben in het bloed van het Lam? “laat af van kwaad te doen; leert goed 

doen” (Jesaja 1: 16-17); wandel onbevlekt in de geboden en inzettingen van uw God. U moet 
zich niet afvragen, of het u wel goed uitkomt om aan de Waarheid van de hemel vast te 

houden. U moet uw kruis opnemen en Jezus volgen, koste wat het kost. U zult ontdekken dat 
Zijn juk zacht is en Zijn last licht. –  Review and Herald, 22 juni 1911. 
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10 februari | De Wet toont Zonde als in een Spiegel 
 

"Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; 
hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn." I Johannes 2: 5 

 
 God heeft een maatstaf van gerechtigheid, waaraan Hij het karakter meet. Deze 

maatstaf is Zijn heilige wet, die Hij ons als leefregel heeft gegeven. Wij worden opgeroepen, 
aan haar voorschriften te voldoen, en als we dit doen, dan eren we zowel God als Jezus 

Christus; want God gaf de wet en Christus stierf om haar te verheerlijken - en om haar gezag 
te verlenen. Hij zegt: “Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, 

gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde." (Johannes 15: 
10) . . . "En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, 

blijft in der eeuwigheid." (1 Johannes 2: 17) 
 Er zijn veel hoorders, maar weinig daders van de woorden van Christus. Zijn 

woorden worden misschien in theorie wel aangenomen, maar als zij niet in onze ziel worden 
gegrift en in ons leven worden verweven, hebben zij niet de heiliging van ons karakter tot 

gevolg. De waarheid aannemen is één ding, maar die in het dagelijks leven in praktijk 
brengen is iets anders. Voor hen die alleen hoorders zijn, roept Gods Woord geen dankbaar 

antwoord op. Het gebod: "Gij zult liefhebben den HEERE uw God met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand" (Mattheüs 22: 37), wordt als juist erkend, maar de 

eisen die het stelt worden niet erkend; en zijn beginselen worden niet in praktijk gebracht.  
 Wij zijn allen zondig en uit onszelf niet in staat om de woorden van Christus te doen. 
Maar God heeft erin voorzien, dat de veroordeelde zondaar van alle smet en vlek bevrijd kan 
worden. "En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 

Christus, de Rechtvaardige." (I Johannes 2: 1) "Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden te vergeve en ons reinige van alle 

ongerechtigheid." (1 Johannes 1: 9) Maar als Christus de zondaar redt, schaft Hij de wet die 
de zondaar veroordeelt niet af. . . . De wet toont ons onze zonden, laat ons als in een spiegel 

zien dat ons gezicht niet schoon is. De spiegel heeft niet de kracht om ons gezicht te 
reinigen; dat is niet zijn taak.  

 Zo is het ook met de wet. Hij wijst onze tekortkomingen aan en veroordeelt ons, maar 
heeft niet de kracht ons te verlossen. Wij moeten tot Christus komen voor vergeving. Hij zal 
onze schuld op Zich nemen en ons voor God rechtvaardigen. En Hij bevrijdt ons niet alleen 

van zonde, maar Hij geeft ons kracht, te gehoorzamen aan Gods wil. . . .  
 Tegenwoordig leggen velen hun eigen maatstaven aan, en denken daarmee de hemel 
te bereiken, zelfs al laten zij na Gods wil te doen. Maar zij bouwen allemaal op zand. Zij zijn 
alleen hoorders. . . . Onze verlossing kostte de Zoon van God het leven, en God eist van ons, 

dat wij ons karakter op een fundament bouwen, dat de toetssteen van het oordeel kan 
doorstaan. - Signs of the Times, 24 september 1896. 
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11 februari | De Wet van God tegenover de Wet van het eigen ik 
 

 "Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars 
gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot 

rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te 
meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer dan 

overvloedig geweest." Romeinen 5: 19-20 
 

 Adam was niet in opstand tegen God, noch sprak hij op enigerlei wijze tegen God; hij 
ging eenvoudigweg direct tegen Zijn uitdrukkelijk gebod in. Hoeveel mensen doen 

tegenwoordig precies hetzelfde, en hun schuld is van veel groter omvang, omdat zij, als 
waarschuwing voor de gevolgen van het overtreden van de wet van God, het voorbeeld 

hebben van Adams ervaring in ongehoorzaamheid en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. 
Zij hebben op dit punt dus helder licht, en hebben daarom geen enkele verontschuldiging 

voor hun afwijzing van en ongehoorzaamheid aan Gods gezag. Adam stond er niet bij stil om 
de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid te berekenen.  

 
 Wij staan er nu anders voor, . . . en met het voorrecht van de inzichten die wij hebben 
kunnen we zien wat het betekent, Gods geboden ongehoorzaam te zijn. Adam gaf toe aan de 
verzoeking en omdat wij de zonde en haar gevolgen zo duidelijk voor ons zien, kunnen wij 

oorzaak en gevolg onderscheiden en dan begrijpen we, dat het gewicht van de daad niet 
uitmaakt of iets zonde is, maar of er sprake is van ongehoorzaamheid aan Gods 

uitdrukkelijke wil, wat feitelijk een ontkenning is van God, omdat het Zijn regeringswetten 
afwijst. Het geluk van de mens ligt in zijn gehoorzaamheid aan de wetten van God. Als hij 
Gods wet gehoorzaam is, dan is hij omgeven door een haag, en wordt zo behoed voor het 

kwaad.  
 Niemand kan gelukkig zijn als hij afstand neemt van specifieke eisen die God stelt, 
en dan eigen maatstaven aanlegt en besluit, dat hij die veilig kan naleven. Dan zouden er 
voor elk wat wils allerlei maatstaven gelden. Dan zou God de regering uit handen worden 

genomen en zouden mensen de macht grijpen. De wet van het eigen ik wordt dan ingevoerd 
en de menselijke wil komt bovenaan te staan. En als dan de hoge en heilige wil van God naar 
voren wordt gebracht, om die te gehoorzamen, te eerbiedigen en te eren, dan drijft de wil van 

de mens haar zin door . . . en volgt haar eigen impulsen, en er ontstaat een strijd tussen de 
mens en God. 

 
 De val van onze eerste voorouders verbrak de gouden keten van vanzelfsprekende 
gehoorzaamheid van de menselijke wil aan die van God. Gehoorzaamheid werd vanaf dat 
moment niet meer als absolute noodzaak gezien. De mensen volgen de overleggingen van 
hun eigen hart, waar de Heer van de inwoners van de oude aarde heeft gezegd, dat die te 
allen tijde slechts boos waren. De Heere Jezus zegt: "gelijkerwijs Ik de geboden Mijns 

Vaders bewaard heb." (Johannes 15: 10) Hoe? Als mens. "Zie, Ik kom; in de rol des boeks is 
van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen;  en Uw wet is in 

het midden Mijn ingewands." (Psalm 40: 8-9) Hij stond tegenover de beschuldigingen van de 
Joden pal, met Zijn rein, deugdzaam en heilig karakter; en Hij daagde hen uit: "Wie van u 

overtuigt Mij van zonde?" (Johannes 8: 46) - Manuscript 1, 1892 
 



                                                                                           
 

    Februari: Christus weerspiegelen door gehoorzaamheid aan de Wet van God   
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           13   

 



                                                                                           
 

    Februari: Christus weerspiegelen door gehoorzaamheid aan de Wet van God   
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           14   

12 februari | Geen Compromis met het Kwaad 
 

"De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich 
tot de HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft 

menigvuldiglijk." Jesaja 55: 7 
 

 Toen ten tijde van het oude Israël het wetboek in het huis van de Heer gevonden 
werd, werd het aan koning Josia voorgelezen. En hij scheurde zijn gewaad, en hij beval de 

mannen die een heilig ambt bekleedden, om God te vragen voor hem en voor het volk; want 
zij hadden de verordeningen van de Heer verlaten. Hij riep al het volk van Israël bijeen, en 

de woorden van het boek werden ten aanhore van de vergadering voorgelezen. De zonde van 
de vorsten en het volk werden aangewezen, en de koning stond op voor hen en beleed zijn 

overtredingen. Hij toonde berouw en maakte een verbond om de verordeningen van de Heer 
met zijn hele hart te houden. Josia rustte niet, voordat het volk alles in hun vermogen deed 

om zich van hun afvalligheid te bekeren, en de levende God te dienen.  
 

 Is dit ook vandaag niet onze taak? Onze vaderen hebben overtreden, en wij zijn hen 
in hun voetstappen gevolgd; maar God heeft het wetboek geopend, en het afvallige Israël 
hoort de geboden van de Heer. Hun overtredingen zijn aan het licht gekomen, en de toorn 

van God rust op iedere ziel die geen berouw toont en zich hervormt volgens het licht dat op 
zijn pad schijnt.  

 Toen Josia de waarschuwende en veroordelende woorden hoorde, omdat Israël de 
voorschriften van de Hemel met voeten had getreden, vernederde hij zichzelf. Hij weende 

voor de Heer. Hij maakte grondig werk van de bekering en de hervorming, en God nam zijn 
inspanningen aan. De hele vergadering trad toe tot een plechtig verbond om de geboden van 

de Heer te houden. Dat is ook vandaag onze taak. Wij moeten ons bekeren van het kwaad 
van onze daden uit het verleden, en met heel ons hart God zoeken. Wij moeten geloven, dat 
God meent wat Hij zegt, en op geen enkele wijze een compromis met het kwaad sluiten. Wij 

moeten ons ernstig voor God vernederen, en liever al het andere verliezen dan Zijn gunst. 
 

 Christus verliet alles om de mens te verlossen van de gevolgen van en de straf voor 
het overtreden van de wet. De weg van de kribbe tot Golgotha was met bloed gemarkeerd. 

De Zoon van God week niet van het pad van standvastige gehoorzaamheid, zelfs niet in Zijn 
dood aan het kruis. Hij verdroeg alle smart van de zonde van de mens. . . . Ik smeek u, in de 
Naam van Christus, dat u uw zonde belijdt en uw leven hervormt, zodat uw naam niet uit het 
boek van het leven wordt uitgewist, maar dat die beleden mag worden voor de Vader en Zijn 
engelen. Jezus pleit voor de Vader op Zijn bloed. En nu de genade nog beschikbaar is en de 

genadetijd nog voortduurt: zoek de goedkeuring van de Hemel. - Review and Herald, 29 juni 
1911. 
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13 februari | God Openbaart Zijn Gerechtigheid en Zijn Liefde 
 

"Zo is dan de liefde de vervulling der wet." Romeinen 13: 10 
 

 Na de val van onze eerste voorouders kondigde Christus aan, dat Hij, om de mens 
van de straf voor de zonde te verlossen, naar de aarde zou komen om satan op zijn eigen 

terrein te overwinnen. De strijd die in de hemel was begonnen, zou op aarde verder worden 
uitgevochten.  Deze strijd zou veel omvatten. Er stonden grote belangen op het spel. Voor de 
bewoners van het hemels heelal moesten de volgende vragen worden beantwoord: "Is de wet 
van God onvolmaakt, moet die worden geamendeerd of afgeschaft, óf is zij onveranderlijk? 

Is de regering van God aan verandering onderhevig, óf is zij vast?"  
 

 Voor de eerste advent van Christus was de zonde, te weigeren aan de wet van God te 
voldoen, wijd verspreid. Blijkbaar groeide satans macht; zijn strijd tegen de hemel werd 

meer vastbeslotener. Het was tot een crisis gekomen. Gods handelen werd met grote 
belangstelling door de engelen in de hemel bekeken. Zou Hij van Zijn plaats uittrekken om 
de wereldbewoners voor hun ongerechtigheid te straffen? Zou Hij vuur of een vloed zenden 

om hen te vernietigen? De gehele hemel wachtte op het bevel van hun Aanvoerder om de 
schalen van toorn over die opstandige wereld uit te gieten. Eén woord van Hem, één teken, 

en de wereld zou verwoest zijn. De ongevallen werelden zouden dan gezegd hebben: "Amen, 
U bent rechtvaardig, o God, want U heeft een eind gemaakt aan de opstand."  

 
 Maar "alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe." 

(Johannes 3: 16) God had Zijn Zoon kunnen sturen om te veroordelen, maar Hij zond Hem 
om te redden. Christus kwam als Verlosser. De indruk, die deze daad op de engelen in de 

hemel maakte, valt niet in woorden uit te drukken. Zij konden alleen maar met verbazing en 
verwondering uitroepen: "Hierin is de liefde." (I Johannes 4: 9-10)  

 Christus begon aan Zijn genadige opdracht, en werd van de kribbe tot het kruis door 
de vijand belaagd. Satan streed om elke centimeter grond, en deed uiterste 

krachtsinspanningen om Hem te overwinnen. Als in een storm beukte verzoeking op 
verzoeking op Hem in. Maar hoe genadelozer deze slagen aankwamen, des te sterker hield 
de Zoon van God de hand van Zijn Vader vast, en ging voort op de met bloed gemarkeerde 

weg.  
 

De zwaarte van de strijd die Christus doorstond was evenredig met de enorme omvang van 
de belangen die met Zijn falen of welslagen samenhingen. . . . Satan probeerde Christus 
omver te werpen, zodat hij zelf als overste van deze wereld kon blijven regeren. . . . De 

Vader, de Zoon en Lucifer werden in hun ware onderlinge verhouding geopenbaard. God 
heeft het onwankelbare bewijs van Zijn rechtvaardigheid en van Zijn liefde geleverd. - Signs 

of the Time, 27 augustus 1902. 
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14 februari | In ons Leven moet Waarheid Beoefend worden. 
 

"Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, 
gelijk Hij rechtvaardig is." 1 Johannes 3: 7 

 
 Zij die uitzien naar het verschijnen van Christus op de wolken van de hemel, met 

macht en grote heerlijkheid, als Koning der koningen en Heer der heren, zullen ernaar 
streven om Hem in hun leven en hun karakter aan de wereld te tonen. "En een iegelijk die 

deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." (1 Johannes 3: 3) Zij 
zullen zonde en ongerechtigheid haten, evenals Christus zonde haatte. Zij zullen de geboden 
van God bewaren, zoals Christus de geboden van Zijn Vader bewaarde. Zij zullen beseffen, 

dat het niet voldoende is om in te stemmen met de leer van de waarheid, maar dat de 
waarheid in hun hart moet worden gegrift, en in hun leven moet worden beoefend, zodat 

Christus' volgelingen één met Hem zullen zijn, en dat mensen op hun terrein even rein zullen 
zijn als God is op Zijn terrein. In iedere generatie zijn er mensen geweest, die beweerden 
zonen van God te zijn, die de tienden gaven van de munt, de dille en de komijn, maar die 
toch leefden zonder God. Want zij verwaarloosden het gewichtigste van de wet –  genade, 

gerechtigheid en de liefde tot God. . . . 
 

 De zonen van God zullen niet zijn zoals iemand uit de wereld; want de waarheid die 
met het hart is aangenomen zal het middel zijn, dat de ziel reinigt en het karakter hervormt., 
en dat maakt, dat degene die de waarheid aanneemt, één van geest met God wordt. Tenzij 
een mens één van geest wordt met God, bevindt hij zich nog steeds in een staat van een 

ontaarde natuur. Als Christus in ons hart is, dan verschijnt Hij in ons huis, in de werkplaats, 
op de markt, en in de gemeente. De kracht van de waarheid zal merkbaar zijn, doordat onze 
geest wordt opgeheven en veredeld, en doordat ons hart zich verzacht en zich onderwerpt, 
waardoor de hele mens in harmonie met God gebracht wordt. Hij die door de waarheid is 

hervormd, zal licht in de wereld doen schijnen. Hij die de hoop van Christus in zich draagt, 
zal zich reinigen evenals Hij rein is. De hoop op de verschijning van Christus is een 

omvangrijke en verstrekkende hoop. Het is de hoop, de Koning in Zijn schoonheid te zien, 
en als Hem te worden gemaakt. . . .  

 
 Hij die in Christus blijft, wordt in de liefde van God volmaakt, en zijn bedoelingen, 
gedachten, woorden en daden zijn in harmonie met de wil van God, die uitdrukking vindt in 
de geboden van Zijn wet. In het hart van de mens die in Christus blijft is er niets, dat in strijd 

is met enig voorschrift van de wet van God. Wanneer de Geest van Christus in ons hart is, 
wordt het karakter van Christus openbaar, en bij provocaties komt tederheid naar boven, en 

geduld onder beproeving. "Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid 
doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is."  (1 Johannes 3: 7) Gerechtigheid kan 
alleen gedefinieerd worden door Gods grote morele maatstaf, de Tien Geboden. Er is geen 
andere meetlat, waaraan ons karakter kan worden afgemeten. - Signs of the Times, 20 juni 

1895. 
 
 



                                                                                           
 

    Februari: Christus weerspiegelen door gehoorzaamheid aan de Wet van God   
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           17   

15 februari | Gods Gezag voor altijd Gevestigd 
 

"Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan; want er staat geschreven: De HEERE uw God zult 
gij aanbidden en Hem alleen dienen." Mattheüs 4: 10 

 
 Satan probeerde het zo voor te stellen, alsof hij werkte aan de bevrijding van het 

universum. Hij was vastbesloten, zoveel verschillende, zulke misleidende en zulke 
verraderlijke argumenten te gebruiken, dat iedereen ervan overtuigd zou zijn, dat de wet van 

God tiranniek was. Maar zelfs toen Hij aan het kruis hing, terwijl satan Hem met zijn 
grootste verzoekingen bestormde, zegevierde Christus. . . . Met Zijn laatste adem riep Hij uit: 

"Het is volbracht." (Johannes 19: 30) De strijd was gewonnen. . . . Het bloed van de 
Onschuldige was vergoten voor de schuldigen. Door het leven dat Hij gaf, werd de mens 

vrijgekocht van de eeuwige dood, en de ondergang over hem die de macht had over de dood 
was bezegeld. 

 
 Pas bij de dood van Christus werd het karakter van satan duidelijk geopenbaard aan 
de engelen en aan de ongevallen werelden. Toen werden de draaierijen en beschuldigingen 
van hem die eens een verheven engel was geweest in hun ware licht zichtbaar. Toen kon je 
zien, dat zijn zogenaamd smetteloos karakter bedrieglijk was. Zijn goed doordacht plan om 

zichzelf tot oppermacht te verheffen werd volledig doorzien. Zijn leugens waren voor 
iedereen duidelijk. Gods gezag was voor eeuwig bevestigd. De waarheid triomfeerde over de 

leugen.  
 Niet slechts in de gedachten van een paar eindige schepsels in deze wereld is de 

onveranderlijke wet van God bevestigd, maar in de geest van alle bewoners van het hemels 
universum. Wat satan tegen Christus had gedaan, werd naar alle werelden geboodschapt. 

Toen de kwestie eindelijk beslist was, spraken alle ongevallen wezens hun verontwaardiging 
uit over deze opstand. Als uit één mond verhoogden zij God als rechtvaardig, genadevol, vol 

zelfverloochening, en goed. . . . 
 

 Het hemels heelal was getuige geweest van de wapens die de Levensvorst koos - de 
Schriftwoorden: "Er staat geschreven"; en de wapens waarvan de overste van deze wereld 

zich bediende - leugen en misleiding. Zij hadden gezien dat de Levensvorst rechtlijnig 
handelde in waarheid, eerlijkheid en integriteit; terwijl de overste van deze wereld zijn macht 

deed gelden in sluwheid, geheime listen, intriges, vijandschap en wraak. Zij hadden Hem, 
Die het vaandel van de waarheid droeg, alles zien opofferen, zelfs Zijn leven, om de 

waarheid hoog te houden, terwijl hij die het vaandel van de opstandigheid droeg voortging, 
zijn beschuldigingen tegen de God van de waarheid kracht bij te zetten.  

 De hemelse werelden en de hemel zelf stonden versteld over Gods lankmoedigheid. . 
. . De Heer had Zijn wijsheid en rechtvaardigheid laten zien, toen Hij satan uit de hemel 

verbande. . . . Alle ongevallen wezens zijn nu verenigd in hun opvatting dat de wet van God 
onveranderlijk is  . . . Zijn wet is volmaakt gebleken. Zijn regering is voor eeuwig 

veiliggesteld. - Signs of the Times, 27 augustus 1902 
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16 februari | Beginselen die ten Grondslag liggen aan de Wet van God 
 

"Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen." Mattheüs 5: 3 
 

 In de Bergrede die Christus uitsprak, worden licht en waarheid gegeven, en worden 
principes uiteengezet, die van toepassing zijn op alle omstandigheden van het leven, en op 

elke taak die God ons oplegt. Christus is gekomen om de wet, die Hij zelf van de berg Sinaï 
tijdens hun zwerftocht door de woestijn voor Zijn uitverkoren volk had afgekondigd, groot te 

maken en te verheerlijken. . . . 
 

 Christus probeerde in al Zijn onderwijs de principes, die de grondslag vormen van 
Zijn hoge maatstaf van gerechtigheid, in het hoofd en het hart van Zijn toehoorders in te 

prenten. Hij leerde hen, dat als zij Gods geboden wilden houden, liefde voor God en voor 
hun medemensen in hun dagelijks leven zichtbaar moest zijn. Hij trachtte de liefde, die Hij 

Zelf voor de mensheid voelde, in hun hart te leggen. Zo zaaide Hij het zaad van de waarheid, 
waarvan de vrucht een rijke oogst aan heiligheid en schoonheid van karakter zal opleveren. 

De heilige invloed zal niet alleen verstrekkend zijn zolang de tijd voortduurt, maar de 
gevolgen zullen de gehele eeuwigheid door merkbaar zijn. Het zal de daden heiligen en 

overal waar het aanwezig is, zal het een reinigende invloed hebben.  Gezeten op de 
berg, omringd door Zijn discipelen en een grote . . . menigte, opende Jezus "Zijn mond” en 

“leerde Hij hen, zeggende: Zalig de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der  
hemelen."  Dezen murmureren en klagen niet, maar zijn tevreden met hun toestand en hun 

omstandigheden in het leven. Zij koesteren niet het gevoel dat zij een betere positie 
verdienen dan die welke de Voorzienigheid hen heeft toebedeeld, maar zij tonen een geest 
van dankbaarheid voor elke gunst die hen geschonken wordt. Iedere trotse gedachte en elk 

gevoel van hoogmoed wordt uitgebannen. . . . 
 

 Zij die werkelijk geheiligd zijn, hebben weet van hun eigen zwakheid. Zij voelen hun 
nood, gaan zij voor licht, genade en kracht tot Jezus, in Wie alle volheid woont, en Die 

alleen in staat is, in hun behoeften te voorzien. Omdat zij zich bewust zijn van hun eigen 
onvolmaaktheid, trachtten zij meer als Christus te zijn, en in overeenstemming met de 

beginselen van Zijn heilige wet te leven. Dit voortdurend gevoel tekort te schieten zal leiden 
tot volkomen afhankelijkheid van God, dat Zijn Geest in hen zal worden weerspiegeld. De 

schatten van de hemel worden ontsloten, om aan de behoeften van iedere hongerige en 
dorstige ziel te voldoen. Allen die dit karakter hebben, hebben de verzekering, dat zij op een 

dag de heerlijkheid van dat Koninkrijk zullen zien, waarvan wij in onze verbeelding nog 
maar een vaag beeld kunnen vormen. . . .  

 De maatstaf die de Christen voor zichzelf moet aanleggen, is de reinheid en 
liefelijkheid van het karakter van Christus. Dag na dag mag hij nieuwe schoonheid aandoen, 

en steeds meer het Goddelijk beeld naar de wereld toe weerspiegelen. - Bible Echo, 21 
februari 1898. 
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17 februari | De Maatstaf in het Oordeel 
 

"Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der  vrijheid zult geoordeeld worden." 
Jacobus 2: 12 

 
 De eerste engel uit Openbaring 14 roept mensen op: "Vreest God en geeft Hem 

heerlijkheid" ( vs. 7), en Hem te aanbidden als de Schepper van hemel en aarde. Om dit te 
kunnen doen, moeten zij gehoorzaam zijn aan Zijn wet. . . . Zonder gehoorzaamheid aan Zijn 
geboden kan geen enkele aanbidding aangenaam zijn voor God; "want dit is de liefde Gods, 

dat wij Zijn geboden bewaren." (1 Johannes 5: 3) 
 

 Veel religieuze leraren zeggen dat Christus ons, door Zijn dood, van de wet heeft 
bevrijd; maar niet iedereen denkt er zo over. . . . De wet van God is van nature 

onveranderlijk. Het is een openbaring van de wil en het karakter van Degene die haar heeft 
opgesteld. God is liefde, en Zijn wet is liefde. Haar twee grote principes zijn liefde tot God 
en tot de mens. "Zo is dan de liefde de vervulling der wet." (Romeinen 13: 10) Het karakter 
van God is gerechtigheid en waarheid, en dat is dus ook de aard van Zijn wet. De psalmist 
zegt: "Uw wet is de waarheid"; "want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid." (Psalm 119: 

142, 172) En de apostel Paulus verklaart: "Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en 
rechtvaardig en goed." (Romeinen 7: 12) Zo'n wet, die uitdrukking is van de gedachten en 

de wil van God, moet wel even blijvend zijn als Degene die haar heeft opgesteld.  
 

 En deze wet vormt de maatstaf waaraan het leven en het karakter van de mensen in 
het oordeel zal worden getoetst. Nadat hij ons gewezen heeft op onze plicht, Zijn geboden te 
gehoorzamen, voegt Salomo daaraan toe: "Want God zal ieder werk in het gericht brengen." 

(Prediker 12: 14) De apostel Jacobus vermaant zijn broeders en zusters: "Spreekt alzo en 
doet alzo,  als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden." (Jacobus 2: 12)  

 Jezus zal in het oordeel verschijnen als Advocaat van Zijn volk, om voor hen te 
pleiten bij God. "En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den 

Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige." (1 Johannes 2: 1). "Want Christus is niet 
ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het 

ware, maar in de hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons." 
"Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken  degenen die door Hem tot God gaan, alzo 

Hij altijd leeft om voor hen te bidden." (Hebreeën 9: 24; 7: 25) 
 

 In het oordeel hebben allen, die zich oprecht van de zonde bekeerd hebben, en uit 
geloof zich beroepen hebben op het bloed van Christus als hun schuldoffer, in de boeken van 
de hemel vergeving achter hun naam geschreven staan; en zijn zij deel geworden aan de 
gerechtigheid van Christus, en hun karakter is in harmonie met de wet van God bevonden, 
hun zonden zullen worden uitgewist; en zijzelf zullen het eeuwig leven waardig geacht 
worden. . . . Jezus zei: "Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal 
zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn 
Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3: 5) - Southern Watchman, 10 oktober 1905. 
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18 februari | Hoe wij de Wet van God kunnen Houden 
 

"Zijn doen is majesteit en heerlijkheid; en Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid." 
Psalm 111: 3 

 
 Eén straal van de heerlijkheid van God, één glimp van de reinheid van Christus die 

doordringt in onze ziel, maakt elk vlekje onreinheid pijnlijk zichtbaar, en legt de 
misvormdheid en de gebreken van het karakter van de mens bloot. Hoe kan iemand, die 

geconfronteerd wordt met de heilige maatstaf van de wet van God, die zijn kwade motieven 
aan het licht brengt, zijn onheilige verlangens, de ontrouw van zijn hart, de onreinheid van 

zijn lippen, en die zijn leven bloot legt, ook maar enigszins roemen op eigen heiligheid? Zijn 
ontrouwe daden, doordat hij de wet van God buiten werking stelt, worden hem onder ogen 

gebracht, en zijn geest wordt getroffen en aangevochten onder de onderzoekende invloed van 
de Geest van God. Hij walgt van zichzelf als hij de grootheid, de majesteit en het reine en 

onbevlekte karakter van Jezus Christus aanschouwt.  
 

 Wanneer de Geest van Christus ons hart aanraakt met zijn wonderbaarlijke 
opwekkende kracht, dan voelt de ziel in zich eerder een tekort, dat leidt tot diep berouw in 
onze geest, en tot vernedering van ons eigen ik, dan dat zij trots snoeft over wat zij bereikt 

heeft. Toen Daniël de heerlijkheid en de majesteit aanschouwde, die de boodschapper uit de 
hemel omgaf die tot hem was gezonden, riep hij uit, toen hij de schitterende gebeurtenis 

beschreef: "Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen 
kracht over; en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen 

kracht behield." (Daniël 10: 8)  
 De ziel, die op deze wijze is aangeraakt, zal zich nooit in eigen gerechtigheid hullen, 

of in een aanmatigend gewaad van heiligheid; maar zij zal haar zelfzucht haten, haar 
eigenliefde verafschuwen, en zal, door de gerechtigheid van Christus, op zoek gaan naar die 
reinheid van hart, die in harmonie is met de wet van God en het karakter van Christus. Hij 

zal dan het karakter van Christus, de hoop der heerlijkheid, gaan weerspiegelen. Het zal voor 
hem het allergrootste verborgenheid zijn, dat Jezus zo'n groot offer heeft moeten brengen om 

hem vrij te kopen.  
 

 Hij zal nederig van houding en met trillende lippen uitroepen: "Hij heeft mij 
liefgehad, Hij heeft Zichzelf voor mij overgegeven. Hij is arm geworden, zodat ik door Zijn 

armoede rijk kon worden. De Man van Smarten heeft mij niet veracht, maar heeft Zijn 
onuitputtelijke, verlossende liefde uitgestort, zodat mijn hart gereinigd kon worden; en Hij 
heeft mij teruggebracht tot trouw en gehoorzaamheid aan al Zijn geboden. Zijn neerdalen, 

Zijn vernedering, Zijn kruisiging, het zijn de wonderen die de kroon vormen van de 
schitterende ontvouwing van het verlossingsplan. . . . Dit alles heeft Hij gedaan om het 

mogelijk te maken, aan mij Zijn gerechtigheid toe te delen, zodat ik de wet kan houden die ik 
overtreden heb. Daarom aanbid ik Hem. Ik zal Hem aan alle zondaren verkondigen." - 

Review and Herald, 16 oktober 1888. 
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19 februari | De Betekenis van de Wet van God 
 

"De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel." Psalm 19: 8 
 

 De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God en zij verzet zich tegen Zijn 
wil. . . .  

 Mij is getoond wat de mens is zonder kennis van de wil van God. . . . Maar wanneer 
de Geest van God hem de volle betekenis van de wet openbaart, wat vindt er dan een 

verandering plaats in zijn hart! Net zoals een Béltsazar leest hij op verstandige wijze het 
handschrift van de Almachtige, en de overtuiging neemt bezit van zijn ziel. De donderslagen 

van het Woord van God wekken hem op uit zijn onverschilligheid, en hij roept in Jezus' 
Naam om genade. En God luistert altijd met een gewillig oor naar dit nederige pleidooi. Hij 

stuurt een berouwvol mens nooit ongetroost heen. . . . 
 

 Als Gods volk Zijn handelen met hen zou erkennen, en Zijn onderwijs zou 
aannemen, dan zouden zij een recht pad voor hun voeten vinden, en een licht om hen door 
duisternis en moedeloosheid heen te leiden. David leerde wijsheid uit hoe God met hem 

handelde, en hij boog nederig onder de kastijding van de Allerhoogste. De getrouwe 
schildering van zijn ware toestand door de profeet Nathan maakte aan David zijn zonden 
bekend en hielp hem om die weg te doen. Hij aanvaardde de raad gedwee en vernederde 
zichzelf voor God. "De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel." (Psalm 19: 8) 

 Berouwvolle zondaren hebben geen reden tot wanhopen, wanneer zij aan hun 
overtredingen worden herinnerd, en worden gewaarschuwd voor het gevaar dat die met zich 
meebrengen. Het zijn juist deze inspanningen hun ten goede, die laten zien, hoeveel God van 
hen houdt en hoe Hij ernaar verlangt, hen te redden. Zij moeten slechts Zijn raad opvolgen 

en Zijn wil doen om het eeuwig leven te beërven. God houdt Zijn dwalend volk hun zonden 
voor ogen, zodat zij die in al hun afschuwelijkheid kunnen aanschouwen in het licht van de 

Goddelijke waarheid. En dan is het hun plicht om die voorgoed af te zweren.  
 

 God is vandaag nog net zo machtig om van zonde te bevrijden als Hij was in de 
dagen van de aartsvaders, van David, en van de profeten en apostelen. Het grote aantal 

gevallen die in de Bijbelse geschiedenis zijn opgetekend, waarin God Zijn volk heeft verlost 
van hun ongerechtigheid, zou de Christenen van onze tijd gretig moeten maken om 

onderricht van God te ontvangen en ook ijverig om hun karakter te volmaken, zodat het de 
nauwkeurige inspectie van het oordeel kan doorstaan. . . .  

 De geïnspireerde woorden troosten de dwalende ziel en richten die op. Hoewel de 
aartsvaders en apostelen aan menselijke zwakheden onderworpen waren, verkregen zij door 

geloof een goed getuigenis. Zij streden hun strijd in de kracht van de Heer, en behaalden 
glorieus de overwinning. Zo mogen wij vertrouwen op de verdienste van het Schuldoffer en 
in de Naam van Jezus overwinnaar zijn. De mens is nu eenmaal mens, over de hele wereld 

vanaf de tijd van Adam tot de huidige generatie, en de liefde van God door alle eeuwen heen 
kent zijns gelijke niet. - Testimonies, vol. 4, blz. 13 – 15. 
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20 februari | Bestudeer het Karakter van Christus, en wordt zoals Hij 
 

"Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, 
of hij  zal den enen aanhangen en den anderen verachten;" Mattheüs 6: 24 

 
 Halfhartige Christenen vertroebelen de heerlijkheid van God, leggen vroomheid op 
een verkeerde manier uit, en zorgen ervoor dat mensen verkeerde opvattingen krijgen over 
wat levendmakende godsvrucht is. Anderen denken dat zij ook dat zij Christen kunnen zijn, 
en toch hun eigen voorkeur kunnen volgen en naar het vlees kunnen leven, net als deze valse 
belijders dit kunnen doen. Velen hebben in hun zogenaamd Christelijk vaandel geschreven: 

"U kunt God dienen én uzelf behagen - u kunt God dienen én de mammon." Zij beweren 
wijze maagden te zijn, maar omdat zij niet de olie van de genade in hun kruikjes bij hun 
lampen hebben, verspreiden zij geen licht tot eer van God en tot redding van mensen. Zij 

proberen dat te doen, waarvan de Verlosser van de wereld gezegd heeft, dat het onmogelijk 
is; Hij zei: "Gij kunt niet God dienen en den Mammon."  (Mattheüs 6:24) 

 Zij die belijden Christen te zijn, maar Christus niet in Zijn voetstappen volgen, 
maken Zijn woorden krachteloos, en vertroebelen het verlossingsplan. In geest en houding 
zeggen zij eigenlijk: "Jezus, in Uw tijd begreep U niet zo goed als wij in onze tijd, dat de 

mens God én mammon kan dienen." Deze gelovigen beweren, dat zij de wet van God 
houden, maar zij houden haar niet. O, wat zou er van de maatstaf voor ware menselijkheid 
terecht zijn gekomen, als die aan de handen van mensen was overgelaten! God heeft Zijn 

eigen maatstaf hooggehouden - de geboden van God en het geloof van Jezus; en de ervaring 
die volgt op volledige overgave aan God is: gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige 

Geest. - Review and Herald, 19 augustus 1890. 
 

 U hoeft niet te wachten, tot u groeit naar het goede; u hoeft niet te denken, dat ook 
maar enige inspanning van uw kant zal maken, dat uw gebeden aangenomen zullen worden, 
en dat u daardoor verlost zult worden. Laat iedere man en vrouw tot God bidden en niet tot 

de mens. Laat ieder nederig tot Christus komen. 
 U moet voor uzelf tot God bidden, en geloven dat Hij luistert naar elk woord dat u 
uitbrengt. Leg uw hart open, zodat Hij het kan onderzoeken, belijdt uw zonden, en vraag 

Hem om u te vergeven, door te pleiten op de verdiensten van de verzoening, en beschouw 
dan uit geloof het grote Verlossingsplan, dan zal de Trooster u alles te binnen brengen.  

 Hoe meer u het karakter van Christus bestudeert, hoe aantrekkelijker Hij voor u zal 
zijn. Hij zal worden als Eén Die dichtbij u is, in nauw contact met u; uw genegenheid zal 
naar Hem uitgaan. Wanneer onze geest wordt gevormd door de onderwerpen waar zij het 

meest mee bezig is, dan aan Jezus te denken, en van Hem te spreken, dan zult u in staat zijn 
om in geest en karakter te zijn zoals Hij. U zult Zijn beeld weerspiegelen in dingen die groot, 

rein en geestelijk zijn. U zult de geest van Christus hebben, en Hij zal u in de wereld 
uitzenden als Zijn geestelijke vertegenwoordiger. - Review and Herald, 26 augustus 1890. 
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21 februari | Werkelijke Barmhartigheid sluit geen Compromis met het kwaad 
 

"Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid (overtreedt ook de wet; 
KJV) ; want de zonde is de ongerechtigheid ( is overtreding van de wet; KJV). En gij weet, 
dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en geen geen zonde is in Hem." 

I Johannes 3: 4-5 
 

 Naarmate de jaren voorbij gingen en het aantal gelovigen toenam, werkte Johannes 
met groeiende trouw en ernst voor zijn broeders en zusters. Het was voor de gemeente een 

gevaarlijke tijd. Overal waren er satanische misleidingen. Door valse voorstellingen en 
bedrog probeerden de gezanten van satan tegenstand te mobiliseren tegen de leer van 

Christus, en als gevolg daarvan brachten tweedracht en ketterijen de gemeente in gevaar. 
Sommigen van hen die Christus beleden beweerden, dat Zijn liefde hen had bevrijd van 

gehoorzaamheid aan de wet van God. Aan de andere kant waren er velen die leerden, dat het 
nodig was de Joodse gebruiken en rituelen in acht te nemen; en dat het louter naleven van de 

wet, zonder geloof in het bloed van Christus, voldoende was om zalig te worden. 
 

 Sommigen hielden Christus voor een goed mens, maar ontkenden Zijn 
Goddelijkheid. Sommigen die voorgaven trouw te zijn aan Gods zaak waren misleiders, en 
loochenden in de praktijk Christus en Zijn Evangelie. Terwijl ze zelf in overtreding leefden, 
brachten zij ketterijen de gemeente binnen. En zo kwamen velen in een doolhof vol scepsis 

en misleiding terecht.  
 Johannes werd met droefheid vervuld, toen hij deze giftige dwalingen de gemeente 

binnen zag sluipen. Hij zag de gevaren waaraan de gemeente werd blootgesteld, en hij pakte 
deze noodsituatie onmiddellijk en beslist aan. De brieven van Johannes ademen een geest 
van liefde uit. Het lijkt alsof hij schrijft met een pen, die in liefde gedoopt is. Maar als hij 

degenen tegemoet trad, die de wet van God verbraken, en dan nog beweerden dat zij zonder 
zonde leefden, dan aarzelde hij niet om hen voor hun vreselijke bedrog te waarschuwen. . . . 

 
 Wij zijn net zoals de geliefde discipel gemachtigd, even veel achting te hebben voor 

hen die beweren in Christus te zijn, terwijl ze in overtreding leven ten opzichte van Gods 
wet. In deze eindtijd bestaat er kwaad, gelijk aan hetgeen de voorspoed van de vroege 

gemeente bedreigde; en wij moeten de lessen van de apostel Johannes op dit punt goed ter 
harte nemen. "U moet barmhartig zijn" is overal de kreet, vooral van hen die heiligmaking 
belijden. Maar werkelijke barmhartigheid is te rein om een onbeleden zonde te bedekken. 
Terwijl wij de zielen moeten liefhebben voor wie Christus is gestorven, mogen wij geen 

compromis sluiten met het kwaad. We mogen ons niet met hen die opstandig zijn verenigen, 
en dat dan barmhartigheid noemen. God verlangt van Zijn volk in deze tijd, dat zij even 
onwrikbaar staan voor de waarheid, als Johannes tegenover dwalingen die de ziel schade 

toebrengen. . . . Zijn getuigenis over het leven en het sterven van onze Heiland was helder en 
krachtig. Hij sprak vanuit een rijkdom van hart dat overvloeide van liefde voor de Heiland; 
en geen macht kon zijn woorden tegenhouden. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 403 – 405. 
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22 februari | Het Geestelijk Karakter van de Wet 
 

"Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen." Mattheüs 5: 17 KJV 
 

 Christus had, te midden van bliksem en donderslagen, op de berg Sinaï de wet 
afgekondigd. De heerlijkheid van God rustte als een verterend vuur op haar top, en de berg 

schudde onder Gods aanwezigheid. De stammen van Israël hadden, op hun aangezicht 
gebogen, met ontzag naar de heilige voorschriften van de wet geluisterd. . . .  

 Toen de wet werd gegeven, had Israël, gedegenereerd door hun lange verblijf in 
Egypte, het nodig, dat zij onder de indruk zouden komen van de macht en majesteit van God; 

toch openbaarde Hij Zichzelf niettemin als God van liefde. . . .  
 De wet die op de Sinaï gegeven werd, was de afkondiging van het grondbeginsel van 

de liefde, een openbaring aan de aarde van de wet die in de hemel geldt. Zij werd aan de 
handen van een Middelaar toevertrouwd –  uitgesproken door Hem, Wiens macht in staat 

was om harten van mensen in overeenstemming met haar beginselen te brengen. God had het 
doel van de wet geopenbaard, toen Hij tegen Israël sprak: "Gij nu zult Mij heilige lieden 

zijn." (Exodus 22: 31)  
 Maar Israël had het geestelijk karakter van de wet niet begrepen, en maar al te vaak 

was de gehoorzaamheid, die zij beleden, eerder het naleven van vormen en rituelen, dan 
overgave van het hart aan de Soevereiniteit van de liefde. Toen Jezus in Zijn karakter en Zijn 
daden aan de mensen de heilige, welwillende en vaderlijke eigenschappen van God liet zien, 

en aantoonde hoe waardeloos gehoorzaamheid is, die louter bestaat in het verrichten van 
rituelen, aanvaarden of begrepen de Joodse leiders Zijn woorden niet. Zij dachten, dat Hij de 
eisen van de wet te lichtvaardig opnam; en toen Hij hun de zuivere waarheden voorhield, die 

het hart vormden van het hun door God opgedragen dienstwerk, beschuldigden zij Hem, 
omdat zij alleen naar de buitenkant oordeelden, van pogingen de wet af te schaffen.  

 
 De woorden van Christus werden, hoewel kalm uitgesproken, geuit met een ernst en 

een macht die de harten van de mensen raakten. . . . Zij stonden versteld "over Zijn leer, want 
Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden." (Mattheüs 7: 28-29) De 
Farizeeën stelden vast, dat er groot verschil bestond tussen hun manier van onderwijs geven 

en die van Christus. Zij zagen, dat de majesteit, reinheid en schoonheid van de waarheid, met 
haar diepe, zachte invloed,  sterk ingang vond in het denken van velen. De Goddelijke liefde 

en tederheid van de Heiland trok de harten van mensen tot Hem. . . .  
 De Heiland zei niets, dat het geloof in de godsdienst en de instellingen die via Mozes 
waren gegeven zou kunnen verzwakken; want elke Goddelijke lichtstraal die de grote leider 
van Israël aan zijn volk had doorgegeven, was van Christus ontvangen. Terwijl velen in hun 

hart zeggen, dat Hij gekomen is om de wet af te schaffen, ontvouwt Jezus in niet mis te 
verstane woorden Zijn houding ten opzichte van de Goddelijke inzettingen. Hij zei: "Meent 
niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden." - Gedachten van de Berg 

der Zaligsprekingen, blz. 45 – 47. 
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23 februari | De Belofte van het Nieuwe Verbond 
 

"Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de HEERE: Ik zal Mijn 
wetten geven in hun harten, en Ik die inschrijven in hun verstanden; en hun zonden en 

ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken." Hebreeën 10: 16-17 
 

 Het is de Schepper van de mens, de Wetgever, Die uitspreekt, dat het niet Zijn 
bedoeling is haar voorschriften opzij te zetten. Alles in de natuur, van het kleinste 

zonnestraaltje tot de werelden in het heelal, staan onder het gezag van een wet. En de orde en 
harmonie van de wereld van de natuur hangt af van gehoorzaamheid aan deze wetten. En zo 

zijn er belangrijke grondbeginselen van gerechtigheid die het leven van alle intelligente 
wezens beheerst, en het welzijn van het heelal hangt af van het zich conformeren aan deze 

beginselen.  
 

 De wet bestond al, voordat onze aarde tot aanzijn werd geroepen. De engelen worden 
door haar beginselen geregeerd, en om voor de aarde in harmonie te zijn met de hemel, moet 

de mens ook de Goddelijke inzettingen gehoorzamen. Christus maakte in Eden de 
voorschriften van de wet bekend, "toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de 

kinderen Gods juichten." (Job 38: 7). Christus werd niet naar de aarde gezonden om de wet 
teniet te doen, maar om de mens door Zijn genade terug te voeren tot gehoorzaamheid aan 

haar voorschriften.  
 De geliefde discipel, die op de berg naar de woorden van Jezus geluisterd had, 

spreekt, wanneer hij lang na die tijd onder invloed van de Heilige Geest schrijft, over de wet 
als een eeuwigdurende verplichting. Hij zegt: "Zonde is de ongerechtigheid", “zonde is 

overtreding van de wet” en: "een iegelijk die de zonde doet, die doet ook ongerechtigheid." 
“een iegelijk die zonde doet, overtreed ook de wet” (1 Joh. 3: 4; SV/KJV). Hij maakt 

duidelijk dat de wet die hij bedoelt "een oud gebod" is "dat gij van den beginne gehad hebt." 
(I Joh. 2: 7). Hij spreekt over de wet die bij de schepping bestond en die op de berg Sinaï 

herhaald werd. . . . 
 

 Hij [Jezus] zou het geestelijk karakter van de wet tonen, aangeven wat voor 
verstrekkende grondbeginselen zij had, en haar eeuwige gelding duidelijk maken.  

De Goddelijke schoonheid van het karakter van Christus, waarvan de nobelste en meest 
zachtaardigste onder de mensen slechts een zwakke afspiegeling zijn; waarvan Salomo onder 

inspiratie van de Geest schreef: “Hij draagt de banier boven tienduizend. . . . en alles wat 
aan Hem is, is gans begeerlijk."  (Hooglied 5: 10, 16); van wie David, die Hem in een 

profetisch visioen zag, zei: "Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen." Psalm 45: 3. 
Jezus, het uitgedrukte Beeld van de Persoon van de Vader, de uitstraling van Zijn 

heerlijkheid; de Zelfverloochende Verlosser was gedurende Zijn hele pelgrimstocht van de 
liefde op aarde een  levende weergave van het karakter van de wet van God. In Zijn leven is 

openbaar geworden, dat liefde die uit de hemel geboren is, en christelijke principes, ten 
grondslag ligt aan de wetten van de eeuwige rechtschapenheid. . . .  

 Die principes, die in het paradijs aan de mens als de grote wet voor ons leven werden 
bekend gemaakt, zullen in het herstelde paradijs onveranderd geldig blijven. - Gedachten van 

den Berg der Zaligsprekingen, blz. 47 – 49. 
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24 februari | De Wet van God: een Haag tegen het kwaad 
 

"(Zijn geboden) zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijnde gedaan in waarheid en 
oprechtheid." Psalm 111: 8 

 
 Hij die bewust één gebod overtreedt, houdt geen enkele van die geboden in geest en 
in waarheid. "Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig 

geworden aan alle." Jacobus 2: 10. 
 

 Het is niet de omvang van de daad van ongehoorzaamheid die uitmaakt, of iets zonde 
is, maar het feit dat iemand ook maar in de kleinste bijzonderheid afwijkt van de 

uitdrukkelijke wil van God; want dit toont aan, dat de ziel nog gemeenschap heeft met de 
zonde. Het hart is in zijn dienst verdeeld. Er is sprake van het feitelijk loochenen van God, 

van opstand tegen de wetten van Zijn bestuur.  
 Wanneer de mensen vrij zouden zijn om afstand te nemen van de eisen van de Heer, 

en om hun eigen maatstaven aan te leggen voor waartoe zij verplicht zijn, dan zou er een 
veelheid aan maatstaven zijn om al die verschillende denkbeelden te bevredigen, en dan zou 
aan de Heer de heerschappij ontnomen worden. De wil van de mens zou het hoogste gezag 

krijgen, en de heilige en hoge wil van God - Zijn liefdevolle bedoelingen tegenover Zijn 
schepselen - zou onteerd worden en veracht.  

 Steeds wanneer mensen hun eigen weg kiezen, gaan zij de strijd met God aan. Zij 
zullen geen plaats hebben in het Koninkrijk der hemelen, want zij zijn in oorlog met de 

principes van de hemel. Doordat zij de wil van God negeren, plaatsen zij zich aan de kant 
van satan, de vijand van God en mensen. De mens zal niet leven bij één woord, niet bij vele 

woorden, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Wij kunnen niet één woord 
veronachtzamen, hoe onbelangrijk we dat ook vinden, en dan toch gered zijn. Er staat geen 
gebod in de wet, dat niet het welzijn en het geluk van de mens tot doel heeft, zowel in dit 

leven als in het toekomstige.  
 Wanneer de mens gehoorzaam is aan de wet van God, is hij als met een haag 

omgeven, en wordt hij tegen het kwaad bewaard. Hij die deze door God opgerichte barrière 
op één punt doorbreekt, heeft haar vermogen om hem te beschermen vernietigd; want hij 

heeft een weg geopend waardoor de vijand kan binnenkomen, om te verwoesten en kapot te 
maken. . . . 

 
 Door te wagen de wil van God op één punt te negeren, openden onze eerste 

voorouders de sluisdeuren van het onheil over de wereld. En ieder die hun voorbeeld 
navolgt, zal gelijke gevolgen ondervinden. De liefde van God ligt aan ieder voorschrift van 

Zijn wet ten grondslag, en hij die afstand neemt van de geboden werkt aan zijn eigen 
ongeluk en ondergang. . . .  

 Een wettische godsdienst is onvoldoende om je ziel in harmonie met God te brengen. 
. . . Het enig ware geloof is, wat "door de liefde werkende" (Gal. 5: 6) is om onze ziel te 

reinigen. Het is als zuurdesem dat ons karakter verandert. . . Jezus toonde vervolgens Zijn 
toehoorders, wat het betekent om Gods geboden te houden – dat het in zichzelf een 

afspiegeling is van het karakter van Christus. Want in Hem werd God dagelijks voor hen 
zichtbaar. - Gedachten van den Berg der Zaligsprekingen, blz. 51 – 55 
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25 februari | Iedere Ziel moet met Respect Behandeld worden 
 

"Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; . . . Gij zult niet wreken noch toorn behouden 
tegen de kinderen uws volks; maar uw naaste liefhebben als uzelf." Leviticus 19: 17, 18 

 
 De woorden van de Heiland onthulden voor Zijn toehoorders het feit, dat wanneer zij 
anderen als overtreders veroordeelden, zijzelf eveneens schuldig waren; want zij koesterden 

haat en boosaardigheid. . . . Zij koesterden de meest bittere haat tegen hun Romeinse 
onderdrukkers en voelden zich vrij om alle andere volken te verachten en te haten, en zelfs 
hun eigen landgenoten die zich niet in alles aan hun opvattingen conformeerden. In dit alles 

overtraden zij de wet, die zegt: "Gij zult niet doodslaan." (Exodus 20: 13) 
 

 De geest van haat en wraak had als oorsprong satan, en het leidde hem ertoe, de Zoon 
van God te doden. Wie boosaardigheid of onvriendelijkheid koestert, koestert diezelfde 

geest. . . . In de wraakzuchtige gedachte is de boze daad in de kiem aanwezig, zoals de plant 
in het zaadje. . . . In de gave van Zijn Zoon voor onze verlossing heeft God laten zien, 

hoeveel waarde Hij aan iedere mensenziel hecht, en Hij geeft geen mens de vrijheid om vol 
verachting over een ander te spreken. Wij zien in de mensen om ons heen fouten en 

zwakheden, maar God claimt iedereen als Zijn eigendom - van Hem door de schepping, en 
dubbel van Hem, gekocht door het kostbaar bloed van Christus. Allen zijn naar Zijn beeld 

geschapen, en zelfs de meest gedegenereerde mensen moeten met respect en tederheid 
behandeld worden. God houdt ons verantwoordelijk voor zelfs maar een verachtelijk woord, 

gesproken over een ziel waarvoor Christus Zijn leven heeft afgelegd. . . . 
 

 Jezus zegt, dat een ieder die zijn broeder veroordeelt als afvallige, of als iemand die 
God veracht, laat zien dat hijzelf diezelfde veroordeling waard is.  

 Toen Christus Zelf met satan over het lichaam van Mozes streed, durfde Hij “geen  
oordeel van lastering tegen hem voortbrengen." (Judas, vs. 9). Had Hij dit wel gedaan, dan 

had Hij Zichzelf aan satans kant geschaard, want beschuldigen is het wapen van de boze. Hij 
wordt in de Schrift "de aanklager onzer broederen" (Openbaring 12: 10) genoemd. Jezus 
gebruikt geen van de wapens van satan. Hij verweerde zich met de woorden: "De HEERE 

bestraffe u!" (Judas, vs.9)  
 Zijn voorbeeld geldt ons. Wanneer wij in aanraking komen met de vijanden van 

Christus, mogen wij niets zeggen in een geest van vergelding, of wat zelfs maar de schijn 
van schelden of beschuldigen in zich draagt. Wie Gods spreekbuis is, mag geen woorden 
uiten die zelfs de Majesteit van de hemel niet zou gebruiken in de strijd tegen satan. Wij 
moeten het berechten en veroordelen aan God overlaten. - Gedachten van den Berg der 

Zaligsprekingen, blz. 55 – 58 
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26 februari | Christenen moeten zo Doorschijnend als Zonlicht zijn 
 

"Maar Ik zeg u, Zweert ganselijk niet, noch bij de hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch 
bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad 

des groten Konings; noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of 
zwart maken." Mattheüs 5: 34 - 36 

 
 Alles wat wij bezitten, komt tot ons met het stempel van het kruis erop, gekocht met 

het bloed dat onschatbaar kostbaar is, omdat het het leven van God is. Daarom is er niets 
waardoor wij het recht hebben om te zweren alsof het ons eigen woord is, voor de vervulling 

van ons woord. . . . 
 Onze Heiland heeft echter niet het gebruik van de gerechtelijke eed verboden, waarin 

God plechtig tot Getuige wordt geroepen, dat hetgeen gezegd wordt de waarheid, en niets 
dan de waarheid is. Jezus Zelf weigerde tijdens Zijn proces voor het Sanhedrin niet om onder 

ede te getuigen. De hogepriester zei tegen Hem: "Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij 
ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zone Gods." Jezus antwoordde: "Gij hebt het gezegd." 

(Mattheüs 26: 63, 64. 
 

 Als er iemand is, die onder ede naar waarheid kan getuigen, dan is het een Christen. 
Hij leeft voortdurend alsof Hij in Gods aanwezigheid is, en weet dat iedere gedachte open 
ligt voor de ogen van Hem waarmee wij van doen hebben. En wanneer dit in gerechtelijke 

omstandigheden van hem wordt geëist, is het goed om God als getuige aan te roepen, dat wat 
hij zegt de waarheid, en niets dan de waarheid is. . . . 

 
 Alles wat Christenen doen, moet zo doorschijnend als het zonlicht zijn. De waarheid 
is van God; bedrog, in alle tienduizenden vormen waarin dit zich voordoet, is van satan. . . . 

Het is niet makkelijk of eenvoudig om precies de waarheid te spreken. Wij kunnen de 
waarheid niet spreken, tenzij wij de waarheid kennen, en hoe vaak voorkomen vooruit 

gevormde meningen, vooringenomenheid, onvolledige kennis en beoordelingsfouten niet, 
dat zaken waar wij mee te maken hebben goed begrijpen! Wij kunnen de waarheid niet 

spreken, tenzij onze gedachten voortdurend geleid worden door Hem Die de waarheid is. 
 

 Via de apostel Paulus gebiedt Christus ons: "Uw woord zij allen tijd 
aangenaamheid." (Kolossenzen 4: 6) "Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige 

goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien die ze horen." (Efeze 4: 29) In 
het licht van deze teksten veroordelen de woorden van Christus op de berg schertsen, 

lichtvaardig spreken en onkuis taalgebruik. Ze eisen dat onze woorden niet alleen waar, maar 
ook rein zijn.  

 Wie van Christus geleerd hebben, hebben "geen gemeenschap met de onvruchtbare 
werken der duisternis." (Efeze 5: 11) Zowel in hun woorden als in hun leven zullen zij 

eenvoudig, recht door zee, en waarachtig zijn; want zij bereiden zich voor op de 
gemeenschap met die heiligen, in wiens mond "geen bedrog gevonden" wordt. (Openbaring 

14: 5) - Gedachten van den Berg der Zaligsprekingen, blz. 66 – 69 
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27 februari | Gods Wet van Vergevende Liefde 
 

"Hebt uw vijanden lief." Mattheüs 5: 44 
 

 De les van de Heiland: "dat gij den boze niet wederstaat" was voor de wraakzuchtige 
Joden een moeilijk te verteren woord. . . . Maar nu drukte Jezus zich nog sterker uit. . . . 

"Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel dengenen die u haten; en bidt 
voor degenen die u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws 

Vaders, Die in de hemelen is." (Mattheüs 5: 44-45)  
 Dit was de geest van de wet, die de rabbijnen verkeerd hadden uitgelegd als een 
koude en starre code van buitensporige eisen. Zij beschouwden zich beter dan andere 

mensen, en zij dachten recht te hebben op de bijzondere gunst van God op grond van hun 
geboorte als Israëlieten; maar Jezus wees op de geest van vergevende liefde dat het bewijs 

moest leveren, dat zij door hogere motieven gedreven werden dan zelfs maar de tollenaars en 
zondaars, die zij verachtten. 

 
 Hij wees Zijn toehoorders op de Heerser over het heelal, met de nieuwe Naam: "Onze 

Vader." Hij wilde hen laten begrijpen, hoe teder het hart van God naar hen verlangde. Hij 
leert . . . dat "Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over 

degenen die  Hem vrezen." (Psalm 103: 13). Een dergelijke opvatting over God was door 
geen enkele godsdienst, behalve die van de Bijbel, aan de wereld verkondigd. Het 

heidendom leert mensen naar het Opperwezen te kijken als een voorwerp van vrees, meer 
dan van liefde - een boosaardige godheid die door offers tevreden gesteld moet worden, meer 

dan een Vader Die over Zijn kinderen de gave van Zijn liefde uitstort. Zelfs het volk van 
Israël was zó verblind geraakt voor het kostbare onderwijs van de profeten over God, dat 

deze openbaring van Zijn vaderlijke liefde iets origineels was, een nieuw geschenk voor de 
wereld. . . . 

 
 Al het goede wat wij hebben, iedere zonnestraal en elke regenbui, elk stukje voedsel, 

ieder moment van leven, is een geschenk uit liefde.  
 Toen wij nog liefdeloos en niet liefelijk van karakter waren, "hatelijk zijnde en 

elkander hatende" (Titus 3: 3), was onze hemelse Vader al vol ontferming voor ons. . . .  
 Kinderen van God zijn zij die deelhebben aan Zijn natuur. Het is geen aardse rang, 

noch geboorte, noch nationaliteit, noch godsdienstig voorrecht, wat bewijst dat we leden zijn 
van Gods gezin; het is liefde, een liefde die de hele mensheid omvat. Zelfs zondaars van wie 

het hart nog niet volledig gesloten is voor de Geest van God zullen op vriendelijkheid 
reageren; omdat ze haat in ruil voor haat geven, zullen zij ook liefde in ruil voor liefde 

geven. Maar alleen de Geest van God geeft liefde in ruil voor haat. Vriendelijk zijn jegens de 
ondankbaren en bozen, goed doen zonder iets in ruil terug te verwachten, is het 

onderscheidingsteken van de koninklijke familie van de hemel, het zekere kenmerk waardoor 
de kinderen van de Allerhoogste hun hoge staat tonen. - Gedachten van den Berg der 

Zaligsprekingen, blz. 73 – 75. 
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28 februari | Gods Wet van Liefde in ons Volmaakt 
 

"Indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt." 1 
Johannes 4: 12 

 
 De omstandigheden van het eeuwige leven, onder de genade, zijn precies zoals die in 
Eden waren - volmaakte gerechtigheid, harmonie met God, volmaakte éénvormigheid met de 

grondbeginselen van Zijn wet. De maatstaf voor ons karakter die in het Oude Testament 
wordt aangelegd, is dezelfde als die in het Nieuwe Testament. Deze maatstaf is er niet één 

waaraan wij niet kunnen voldoen. In elk gebod of verbod dat God geeft zit de meest 
positieve belofte, die aan het gebod ten grondslag ligt. God heeft erin voorzien, dat wij zoals 
Hij mogen worden, en Hij zal dit tot stand brengen, voor iedereen die zijn ontaarde wil niet 

tussenbeide laat komen, en zo Zijn genade tegenwerkt. 
 

 God heeft ons lief met onuitsprekelijke liefde, en onze liefde tot Hem ontwaakt 
naarmate we iets gaan bevatten van de lengte en breedte, hoogte en diepte van deze liefde die 

de kennis te boven gaat. Door de openbaring van de lieflijkheid van Christus die ons 
aantrekt, en door het kennen van Zijn liefde, die Hij ons verklaard heeft toen wij nog 

zondaars waren, smelt ons koppig hart en onderwerpt zich, en de zondaar wordt veranderd en 
wordt een kind van de hemel. God gebruikt geen dwang; liefde is het middel dat Hij gebruikt 

om de zonde uit ons hart te verdrijven. Hierdoor verandert Hij trots in nederigheid, en 
vijandschap en ongeloof in liefde en geloof. . . . 

 Hij zegt ons dat wij volmaakt dienen te zijn zoals Hij is, op dezelfde manier. Wij 
moeten in onze kleine kring lichten zijn, zoals Hij het is voor het heelal. Wij hebben niets uit 

onszelf, maar het licht van Zijn liefde schijnt op ons, en wij moeten zijn helderheid 
weerkaatsen. In "Zijn ontleende goedheid goed" mogen wij volmaakt zijn in onze aardse 

sfeer, zoals God volmaakt is in de Zijne. 
 

 Jezus zei: “weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is.” (Mattheüs: 5:48) Wanner u kinderen van God bent, dan bent u deelgenoot aan 
Zijn natuur, en u kunt niet anders dan gelijk zijn aan Hem. Ieder kind leeft dankzij het leven 
van zijn vader. Indien u Gods kinderen bent, geboren door Zijn Geest, leeft u door het leven 
van God. In Christus woont "al de volheid der Godheid lichamelijk" (Kolossenzen 2: 9); en 
het leven van Jezus wordt geopenbaard "in ons sterfelijk vlees" (2 Korinthe 4: 11). Dat leven 

in u zal hetzelfde karakter vormen en dezelfde werken laten zien als het in Hem bewerkte. 
Zo zult u met elk voorschrift van Zijn wet in harmonie zijn; want "de wet des HEEREN is 

volmaakt; bekerende de ziel" (Psalm 19: 7). Door de liefde wordt "het recht der wet"  
vervuld "in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest." (Romeinen 8: 4) - 

Gedachten van den Berg der Zaligsprekingen, blz. 69 – 71. 
 
 
 


