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1 april | Gods Oorspronkelijke Manier van Communiceren 
 

"En zij hoorde de stem van den HEERE God, wandelende in de hof." Genesis 3: 8  
 

 Alle ware kennis en werkelijke ontwikkeling hebben hun oorsprong in het kennen 
van God. Waar we onze blik ook wenden: op lichamelijk, verstandelijk, of geestelijk gebied. 
Waar we onze aandacht ook op richten, met uitzondering van de verderfelijke invloed van de 

zonde, wordt dit kennen geopenbaard. Welk terrein we ook onderzoeken: wanneer dit 
gebeurt met de oprechte bedoeling Waarheid te vinden, komen we in contact met de 

onzichtbare, machtige Intelligentie Die daar in en daar doorheen werkzaam is. Het verstand 
van de mens wordt in gemeenschap gebracht met Gods gedachten, het eindige met het 

oneindige. De gevolgen van een dergelijke gemeenschap op lichaam, geest en ziel zijn niet te 
peilen.  

 
 In deze gemeenschap ligt de hoogste vorm van onderwijs. Het is Gods eigen manier 
van ontwikkelen. "Gewen u toch aan Hem" (Job 22: 21) is Zijn boodschap aan de mensheid. 

De onderwijsmethode, in deze woorden vervat, was de methode die werd gevolgd bij het 
onderwijs aan de stamvader van onze menselijke soort. Toen Adam in de heerlijke toestand 

van zondeloos mens-zijn in het heilige Eden stond, heeft God hem op deze manier onderricht 
gegeven. ...  

 
 Toen Adam uit de hand van de Schepper kwam, droeg hij in zijn lichamelijke, 

verstandelijke en geestelijke natuur een beeld van zijn Maker in zich mee. "God schiep de 
mens naar Zijn beeld" (Genesis 1: 27), en het was Zijn bedoeling dat, hoe langer de mens 

leefde, hoe vollediger hij dit beeld zou openbaren - hoe completer hij de heerlijkheid van de 
Schepper zou weerspiegelen. Al zijn mogelijkheden konden tot ontwikkeling komen. ... Er 

werd een breed scala aan kansen geboden om die vermogens te oefenen, een heerlijk 
onderzoeksterrein lag voor hem open. ... Zijn hoge voorrecht was het, om van aangezicht tot 

aangezicht en van hart tot hart met zijn Maker te communiceren. Was hij trouw aan God 
gebleven, dan had hij die mogelijkheid voor altijd bezeten. ... Steeds vollediger zou hij het 
doel, waartoe hij geschapen was, hebben bereikt, steeds vollediger zou hij de heerlijkheid 

van de Schepper hebben weerspiegeld. - Karaktervorming, blz. 12, 13. 
 

 De wetten en de werking van de natuur, en de belangrijke grondbeginselen van de 
Waarheid die het geestelijk heelal regeren, werden voor hun geest ontvouwd door de 
oneindige Bedenker van alles. In de "verlichting der kennis der heerlijkheid Gods" (2 
Korinthe 4: 6) ontwikkelden zich hun verstandelijke en geestelijke vermogens, en zij 

ervoeren het hoogste genot van hun heilig bestaan. ...  
 

 De Hof van Eden was een weergave van wat God verlangde dat de gehele aarde zou 
worden, en het was Zijn bedoeling dat, naarmate het menselijk gezin in aantal zou toenemen, 

zij andere huizen en scholen zouden oprichten, zoals dat wat Hij had gegeven. Zo zou na 
verloop van tijd de gehele aarde bezet zijn met huizen en scholen, waar de woorden en 

werken van God zouden worden bestudeerd. En zó zouden daar de leerlingen de eindeloze 
eeuwen lang steeds vollediger het licht van de kennis van Zijn heerlijkheid weerspiegelen. - 

Karaktervorming, blz. 18 – 21. 
2 april | Christus Opent voor Ons de Rijkdommen van het Heelal 
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"Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit het duisternis zou schijnen, is Degene Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 

aangezicht van Jezus Christus." 2 Korinthe 4: 6 
 

 Door de zonde raakte de mens van God buitengesloten. Als het Verlossingsplan er 
niet was geweest, dan zou eeuwige scheiding van God, de duisternis van de oneindige nacht, 

zijn deel geweest zijn. Door het offer van de Heiland is gemeenschap met God weer 
mogelijk gemaakt. Wij mogen niet persoonlijk in Zijn aanwezigheid verschijnen - wij mogen 

in onze zonde Hem niet in het aangezicht zien. Maar we kunnen Hem aanschouwen en 
gemeenschap met Hem hebben in Jezus, de Heiland. De "verlichting der kennis der 

heerlijkheid Gods" is geopenbaard "in het aangezicht van Jezus Christus." “God was in 
Christus de wereld met Zichzelven verzoenende.” (2 Korinthe 4: 6; 5: 19).  

 
 "In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen." (Johannes 1: 4) 
Het leven en de dood van Christus, de Prijs voor onze verlossing, zijn voor ons niet alleen de 
eed en de belofte ten leven. Ze zijn ook niet alleen de middelen, waarmee ons de toegang tot 
de schatten van de wijsheid weer ontsloten worden. Ze vormen een nog bredere, nog hogere 

openbaring van Zijn karakter dan zelfs de heiligen in Eden wisten.  
 

 En doordat Christus de hemel voor de mens openstelt, opent het leven dat Hij 
verleent het hart van de mens voor de hemel. Zonde sluit ons niet alleen van God af, maar ze 
vernietigt in de ziel van de mens zowel het verlangen als het vermogen om Hem te kennen. 
Het is de zending van Christus om al dit werk van de boze ongedaan te maken. Hij heeft de 
macht om de vermogens van onze ziel die verlamd zijn door de zonde, onze verduisterde 

geest en onze ontaarde wil te herstellen en te versterken. Hij opent voor ons de rijkdom van 
het heelal, en Hij verleent de kracht om deze schatten te onderscheiden en ons eigen te 

maken.  
 

 Christus is het “Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld." 
(Johannes 1: 9) Zoals ieder mens door Christus leven heeft, zo ontvangt elke ziel ook door 

Hem een straal Goddelijk licht. In elk hart leeft niet alleen intellectuele, maar ook geestelijke 
kracht, een idee van wat juist is, een verlangen naar goedheid. Maar tegen deze beginselen in 
strijdt een tegenkracht. Het gevolg van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad 

is in de ervaring van ieder mens overduidelijk. Hij heeft in zijn natuur een neiging tot het 
kwaad, een kracht die hij zonder hulp niet kan weerstaan. Om deze kracht te kunnen 

weerstaan, om dat ideaal te bereiken, dat hij in zijn diepste innerlijk als het enig waardevolle 
aanvaardt, kan hij hulp vinden bij slechts één Kracht. Die Kracht is Christus. Wat de mens 

het meest nodig heeft is samenwerking met die Kracht. - Karaktervorming, blz. 27, 28.  
 

 Christus is de Vertegenwoordiger van de Vader, de verbindingschakel tussen God en 
mensen. Hij is de grote Leraar van de mensheid. En Hij heeft verordend, dat mannen en 

vrouwen Zijn vertegenwoordigers moeten zijn. - Karaktervorming, blz. 33. 
 
 



                                                                                    
April: Christus weerspiegelen in onze geestelijke groei 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           3   

3 april | Het Eigen Ik wordt Verborgen en Christus wordt Geopenbaard 
 

"Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoon Gods, Die mij liefgehad 

heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft." Galaten 2: 20 
 

 Wanneer een Christen de plechtige doophandeling ondergaat, hechten de drie hoogste 
machten in het heelal - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - hun goedkeuring aan deze 
daad, en verplichten Zij zich om Hun macht tot zijn hulp aan te wenden, terwijl hij ernaar 

streeft God te eren. Hij wordt begraven in de gelijkenis van de dood van Christus, en wordt 
opgewekt in gelijkenis met Zijn opstanding....  

 
 De drie grote machten in de hemel verplichten Zichzelf ertoe, de Christen alle 

ondersteuning te bieden die hij nodig heeft. De Geest verandert het hart van steen in een hart 
van vlees. En door gemeenschap te hebben met het Woord van God, ervaren Christenen de 

gelijkenis met God. Wanneer Christus door geloof in zijn hart woont, is de Christen een 
tempel van God. Christus woont niet in het hart van de zondaar, maar in het hart van 

diegene, die ontvankelijk is voor invloed vanuit de hemel.  
 

 Het licht dat schijnt vanuit het leven van de ware Christen getuigt van zijn eenheid 
met Christus. Het eigen ik wordt voor het zicht verborgen, en Christus wordt openbaar. ... 
"Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij 
zullen Hem zien gelijk Hij is." (1 Johannes 3: 2) Dan zullen zij wiens leven in Christus 

verborgen is geweest, zij die op deze aarde de goede strijd van het geloof hebben gestreden, 
in het Koninkrijk van God stralen, vol van de heerlijkheid van de Verlosser. 

 
 Mijn broeder, mijn zuster, Gods bedoeling met u is, dat u een leven leidt, waarvan 

anderen beter worden - een leven dat laat zien, dat Christus, de hoop der heerlijkheid, in ons 
gestalte heeft gekregen. Het is Zijn bedoeling, dat u samen met de apostel Paulus kunt 

zeggen: “en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij." (Galaten 2: 20). Volkomen 
tevreden, rustend in de liefde van Christus, vertrouwend op de Verlosser en Schenker van het 
leven, Die voor u de behoudenis van uw ziel zal uitwerken, zult u weten wat het betekent om 
de aanblik van de Onzichtbare te verdragen wanneer u steeds nader en nader tot Hem komt. 

... De voldoening die Christus schenkt is een gave die oneindig veel meer waard is dan goud, 
zilver en edelstenen. ... 

 
 Ons leven is alleen zuiver wanneer we onder Gods leiding staan, en alleen gelukkig 

wanneer we de gemeenschap met Hem vasthouden. De luister die hen, die de rijkste ervaring 
hebben opgedaan, omgeeft  is slechts de weerspiegeling van het licht van de Zon van de 

Gerechtigheid. Hij die het dichtst bij Jezus leeft, schijnt het helderst. - Signs of the Times, 16 
augustus 1905. 
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4 april | Wat Ware Overgave aan God Inhoudt 
 

"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen waarachtigen God, en Jezus 
Christus, Dien Gij gezonden hebt." Johannes 17: 3 

 
 Wacht niet, totdat er één of andere magische verandering in u tot stand wordt 

gebracht, zonder zelf de noodzakelijke stappen te ondernemen. Het leven moet voor u het 
nederig bewerken van uw eigen behoudenis zijn, met vreze en beven, want het is God Die 

om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Houdt niet stil, maar vlucht 
omwille van uw leven. ...  

 
 Christus verlangt, dat wij ons dicht aaneen sluiten, dat we één met Hem zijn zoals Hij 
één is met de Vader. U moet op God bouwen, uzelf laten oefenen en trainen voor het hogere 

leven. Ja, bouw op God; doe wat Hem behaagt; volg Hem; vertrouw gehoorzaam op de 
kracht van Zijn Woord. 

 
 Gehoorzamen, juist wanneer dit het moeilijkst schijnt, is ware overgave aan God. Uw 

zedelijke natuur wordt er door gestimuleerd en uw trots wordt gebroken. Leer uw wil aan 
Gods wil ondergeschikt te maken, dan wordt u geschikt gemaakt om de erfenis van de 

heiligen in het licht te ontvangen. - Manuscript 12, 1888.  
 

 Een algemeen geloof is niet genoeg. Wij moeten het kleed van de gerechtigheid van 
Christus aandoen en dit openlijk, moedig, beslist dragen, en daarmee Christus laten zien. 

Niet teveel van eindige mensen verwachten, maar op Jezus blijven zien, en bekoord worden 
van Zijn volmaakte karaktertrekken. Dan zullen we ieder voor zich het karakter van Jezus tot 
uiting brengen, en duidelijk maken, dat we door de Waarheid versterkt zijn. Want het heiligt 

onze ziel en brengt elke gedachte in krijgsgevangenschap onder de gehoorzaamheid aan 
Christus. - Brief 14, 1891. 

 
 Iedere zendeling zal een hevige strijd met het eigen ik hebben te voeren, en die 

gevechten zullen niet minder in getal worden. Maar als wij voortdurend toenemen in onze 
ervaring als Christen, als we voortdurend in geloof op Jezus zien, dan ontvangen wij kracht 
voor elke noodsituatie. Alle krachten en vermogens van een wedergeboren natuur moeten 

voortdurend, dagelijks worden geoefend. Elke dag hebben we de gelegenheid ons ik te 
kruisigen, om de oorlog te verklaren aan onze neigingen en ons ontaarde temperament, die 
onze wil in een verkeerde richting willen trekken. De rust en de triomf van de overwinning 
behoren ons nog niet toe, tenzij wij door geloof in de overwinning gaan staan die Christus 

voor ons heeft behaald. - Brief 4, 1892.  
 

Wanneer men de beloften van God in oprecht geloof aanneemt, dan hebben die een gunstige 
invloed op ons leven en ons karakter, waardoor de mens het beeld van God gaat 

weerspiegelen. ... God werkt van Zijn kant, doordat Hij genade verleent aan diegene die de 
genadegaven die hij ontvangen heeft in zijn leven laat blijken, door werkelijke heiligmaking 

van zijn karakter aan de wereld te laten zien. - Manuscript 45, 1900. 
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5 april | De Liefde van Christus is een Verzadigende Fontein. 
 

"Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 
eeuwigheid niet  dorsten." Johannes 4: 14 

 
 Wat zei Christus tot de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron? . . . "Maar zo wie 
gedronken heeft van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; 

maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende 
tot in eeuwigheid." (Johannes 4: 14).  

 
 Het water waar Christus naar verwees was de openbaarmaking van Zijn genade in 
Zijn Woord. Zijn Geest, Zijn onderwijs, Zijn liefde is voor elke ziel als een verfrissende 
Bron. Elke andere bron waartoe de mens zijn toevlucht neemt, blijkt onze dorst niet te 

lessen; maar het Woord van de Waarheid is als koele waterstromen, voorgesteld door de 
wateren van de Libanon, die altijd verfrissend zijn. In Christus is volle vreugde voor altijd. 
De pleziertjes en genoegens van de wereld bevredigen niet, en genezen onze ziel ook niet. 

Maar Jezus zegt: "Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwig leven." 
(Johannes 6: 54) 

 
 Christus' genadige aanwezigheid in Zijn Woord spreekt voortdurend tot onze ziel, en 
stelt Hem voor als de Bron van levend water, die de dorstigen verfrist. Het is een voorrecht 

voor ons, dat wij een levende Heiland hebben, Die ons nabij is. Hij is de Bron van de 
geestelijke kracht in ons. En Zijn invloed zal onze woorden en handelingen doortrekken, die 
mensen in onze omgeving zullen verfrissen. Bij die mensen zullen verlangens en aspiraties 

worden gewekt naar kracht en zuiverheid, naar heiligheid en vrede, naar vreugde die 
onvermengd is met verdriet. Dat kunt u ervaren, wanneer u Christus kent als Heiland Die in 

u woont.  
 

 [Jezus] liep eens als mens op aarde, Zijn Goddelijkheid bekleed met mens-zijn, een 
lijdende, beproefde Man, bestookt door satans listen. ... Nu zit Hij aan de rechterhand van 
God, is Hij onze Advocaat in de hemel, en bidt voor ons. Als we hieraan denken, moet dit 
ons troost en hoop bieden. Hij denkt aan hen die in deze wereld onder verleidingen gebukt 
gaan. Hij denkt aan ieder van ons, en kent alles wat wij nodig hebben. Als u in verzoeking 

komt, zeg dan alleen: Hij geeft om mij, Hij bidt voor mij, Hij houdt van mij, Hij is voor mij 
gestorven. Ik zal mijzelf zonder voorbehoud aan Hem geven. 

 
 Wij bedroeven het hart van Christus, wanneer we over onszelf gaan klagen alsof we 

onze eigen redder waren. Nee, wij moeten het bewaren van onze ziel overlaten aan God, 
want Hij is onze trouwe Schepper. Hij leeft altijd om te pleiten voor de beproefden en 

verzochten. Open uw hart voor de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid, en laat geen 
enkele zucht van twijfel, geen enkel woord van ongeloof aan uw lippen ontsnappen, want 
dan zaait u zaadjes van twijfel. Er liggen rijke zegeningen voor ons klaar; laat ons die in 

geloof vastgrijpen. Ik nodig u uit moed te vatten in de Heere. Wij hebben Goddelijke kracht 
tot onze beschikking; laat ons spreken daarom vol moed, kracht en geloof zijn. - Signs of the 

Times, 3 september 1896. 
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6 april | Wij kunnen Vruchten van Gerechtigheid Voortbrengen 
 

"Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, 
opdat Hij verheerlijkt worde." Jesaja 61: 3 

 
 Christenen moeten als Christus zijn. Zij moeten dezelfde geest hebben, dezelfde 

invloed uitoefenen, en dezelfde uitmuntendheid in zedelijk gedrag hebben als Hij. Zij die in 
hun hart afgodendienaars en verdorven zijn, moeten berouw hebben en zich tot God bekeren. 
Zij die trots zijn en zichzelf rechtvaardig achten, moeten zichzelf vernederen en boetvaardig 
worden, en zachtmoedig en nederig van hart. Zij die wereldsgezind zijn, moeten de banden 
waarmee hun hart zich aan de afval van de wereld vastklampt, verbreken, en zich aan God 
hechten; hun denken moet geestelijk worden. Oneerlijke en ontrouwe mensen moeten recht 
en trouw worden. Zij die eerzuchtig en begerig zijn moeten in Jezus verborgen zijn en Zijn 

eer zoeken, en niet die van henzelf. Zij moeten hun eigen heiligheid verachten en schatten in 
de hoge verzamelen. Zij die niet bidden moeten de noodzaak voelen van zowel afzonderlijk 
gebed als bidden samen met het gezin. Zij moeten hun smeekbeden tot God met grote ernst 

opzenden.  
 

 Als aanbidders van de Ware en Levende God moeten wij vrucht dragen naar de mate 
van het licht en de voorrechten die wij genieten. Vele mensen aanbidden afgoden in plaats 
van de Heere van hemel en aarde. Alles waar de mensen van houden en op vertrouwen, in 
plaats van dat zij God liefhebben en volledig op Hem vertrouwen, wordt tot een afgod en 
wordt als zodanig in de boeken in de hemel genoteerd. Zelfs zegeningen verkeren vaak in 

een vloek.  
 

 De voorkeuren van het menselijk hart worden soms, versterkt door de praktijk, 
verdraaid en worden tot een valstrik. Wanneer iemand berispt wordt, zijn er altijd mensen die 

met hem sympathiseren. Zij zien het kwaad, dat aan de zaak van God is gedaan door de 
verkeerde invloed van iemand wiens leven en karakter op geen enkele manier lijken op die 
van het Voorbeeld, volkomen over het hoofd. God stuurt Zijn dienaren met een boodschap 
tot de mensen die belijden volgelingen van Christus te zijn. Maar sommigen zijn slechts in 

naam kinderen van God, en zij verwerpen de waarschuwing. 
 

 God heeft de mens op wondere wijze begiftigd met het vermogen tot nadenken. Hij 
Die de boom geschikt gemaakt heeft om zijn lading aan goede vruchten voort te brengen, 

heeft ervoor gezorgd, dat de mens de kostbare vruchten van gerechtigheid kan voortbrengen. 
Hij heeft de mens geplant in Zijn hof en teder voor hem gezorgd, en Hij verwacht van hem, 
dat hij vrucht zal voortbrengen. Christus zegt in de gelijkenis van de vijgenboom: "Zie, ik 

kom nu drie jaren, zoekende vrucht aan deze vijgenboom." (Lucas 13: 7) ...  
 

 Hoe vol spanning kijken wij niet naar een favoriete boom of plant, in de verwachting 
dat die onze zorg beloont door knoppen, bloesem en vruchten te vormen. En hoe 

teleurgesteld zijn wij niet, wanneer we er alleen bladeren aan vinden. Met hoeveel meer 
spanning en tedere belangstelling kijkt onze hemels Vader naar de geestelijke groei van hen, 

die Hij naar Zijn eigen beeld gemaakt heeft, en voor wie Hij zich verwaardigd heeft Zijn 
Zoon te geven, zodat zij verheven, veredeld en verheerlijkt zouden kunnen worden. - 

Getuigenissen aan de Gemeente, deel 5, blz. 202, 203 
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7 april | Het Woord van God is Sterk en Krachtig 
 

"Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard." Hebreeën 4: 12 

 
 Het Woord van God dient ons tot geestelijk voedsel. "Ik ben het Brood des levens" 

(Johannes 6: 48), zegt Christus. ... De wereld gaat ten onder bij gebrek aan zuivere, 
onvervalste Waarheid. Christus is de Waarheid. Zijn woorden zijn Waarheid. Zij hebben een 

diepere betekenis dan oppervlakkig schijnt. En zij zijn van veel groter waarde dan hun 
pretentieloze vorm doet vermoeden. Het denken, dat door de Heilige Geest wordt verkwikt, 
zal de waarde van deze woorden onderscheiden. Wanneer onze ogen met de heilige ogenzalf 
zijn gezalfd, kunnen we de kostbare zaden van Waarheid bespeuren, zelfs al liggen zij onder 

de oppervlakte verborgen.  
 

 De Waarheid is teer, verfijnd, verheven. Wanneer zij ons karakter vormt, dan groeit 
onze ziel onder haar Goddelijke invloed. Wij moeten de Waarheid elke dag in ons hart 

ontvangen. Op die manier eten we de woorden van Christus, waarvan Hij zegt, dat ze geest 
en leven zijn. Het aannemen van de Waarheid zal ieder die haar ontvangt tot kind van God 

maken, en tot een erfgenaam van de hemel. Waarheid die gekoesterd wordt in ons hart is niet 
een koude, dode letter, maar een levende kracht. 

 
 De Waarheid is heilig, Goddelijk. Zij is sterker en krachtiger dan wat dan ook bij het 

vormen van een karakter naar de gelijkenis van Christus. In haar is volheid van vreugde. 
Wanneer zij in ons hart gekoesterd wordt, geeft men aan de liefde tot Christus de voorkeur 
boven de liefde tot enig mens. Dat is de betekenis van het Christendom. Dit is de liefde van 
God in onze ziel. Zo neemt zuivere, onvervalste liefde bezit van de vesting van ons wezen. 
De woorden komen tot vervulling: "Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest 
geven in het binnenste van u." (Ezechiël  36: 26) Er is adeldom in het leven van degene die 

leeft en werkt onder de levendmakende invloed van de Waarheid. ...  
 

 Velen, van wie verondersteld wordt, dat zij bekeerd zijn, zullen niet tegen de 
spanning van verzoeking en verleiding bestand zijn. … Zij hebben geen diepe geestelijke 

ervaring. Zij passen de Waarheid niet toe op hun hart en geweten. ... Er is gebrek aan zuivere 
vroomheid; en dat gebrek maakt hen tot zwakkelingen in het leger van de Heer, terwijl zij 
reuzen hadden kunnen zijn als zij slechts de wil zouden hebben om werkelijk bekeerd te 

worden. ...  
 

 We leven in een gevaarlijke tijd. In de vreze Gods vertel ik u, dat de ware uitleg van 
de Schriften noodzakelijk is voor de juiste zedelijke ontwikkeling van ons karakter. Wanneer 
hoofd en hart door de Heilige Geest worden beheerst, wanneer ons IK gestorven is, dan is de 

Waarheid in staat, zich constant uit te breiden en te ontwikkelen. Wanneer de Waarheid, 
zoals zij in Jezus is, ons karakter vormt, dan zal zij inderdaad Waarheid blijken te zijn. 

Naarmate zij meer door de gelovige wordt overdacht, wordt zij helderder, en schijnt in haar 
oorspronkelijke schoonheid. Zij zal waardevoller worden, onze gedachten verkwikken en 
verlevendigen. ... Zij zal ons streven omhoog richten en ons in staat stellen de volmaakte 

maatstaf van heiligmaking te bereiken. - Review & Herald, 14 februari 1899. 
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8 april | De Waarheid Moet in Ons Hart Gegrift Worden 
 

"Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen die op Hem betrouwen." 
Spreuken 30: 5 

 
God geeft ieder mens zijn taak. En samen met de verleende opdracht geeft Hij aan Zijn 
boodschappers een mate van kracht in overeenstemming met hun geloof. Voortdurend 
ontvouwt Hij aan ons hart de rijkdom van Zijn genade. Het licht zal in heldere stralen 

schijnen uit hen, die licht ontvingen uit het Woord van God. ...  
 

 Zij die de Waarheid steunen, niet alleen met argumenten, maar ook in hun leven, 
scharen zichzelf aan de kant van de gerechtigheid. Door een bekeerd leven geven zij er blijk 
van, dat zij een plechtige waarschuwingsboodschap uitdragen, die een levensgeur ten leven 

is, of een doodsgeur ten dode. Als mensen zich werkelijk bekeren, dan komt er een einde aan 
debat en strijd. De eenvoudige, doordringende Waarheid zal door lippen, die met een vurige 

kool van Gods altaar zijn aangeraakt, worden verkondigd. ... 
 

 Het Oude Testament is de grond, waarin de zaden van praktische godsvrucht het eerst 
werden gezaaid. En dit werd herhaald in de woorden van Christus tot Zijn discipelen. Wij 

moeten nog leren, dat het hele leven van het Joodse volk in samenvatting een profetie is van 
het Evangelie. Het is het Evangelie in afbeeldingen. Uit de wolkkolom maakte Christus de 
plichten van de mens tegenover God en tegenover zijn medemensen bekend. Zijn woorden 
tot de vertegenwoordigers die Hij had aangesteld wijzen duidelijk aan, wat de Christelijke 

deugden zijn, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Tijdens Zijn onderwijs 
strooide Hij de kostbare graankorrels van de Waarheid rond. Ieder, die deze beginselen in 

praktijk brengt, zal ontdekken, dat deze korrels kostbare parels van grote waarde zijn. 
 

 Wij hebben de Waarheid. Behoren wij die dan niet in praktijk te brengen? Zelfzucht 
is het grote kwaad, dat de prediking van het kruis van Christus zonder effect doet zijn. ... Pas 

de Waarheid praktisch toe. Maak de Waarheid met heilige verzekerdheid en directheid 
duidelijk. Laat de hoge maatstaf zien die God aan Zijn volk stelt. De Waarheid moet voor de 

ontvanger tot een Waarheid worden, die al zijn plannen en bedoelingen beheerst. De 
Waarheid moet in het hart worden gegrift. ...  

 
 "Gij zult liefhebben den Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en 
met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. " (Mattheüs 22: 37 KJV) Dat is het dienen, 
wat God van ons verlangt. Niets wat hierin tekort schiet is zuivere en onbevlekte godsdienst. 
Ons hart is de vesting van ons wezen. En totdat het volledig aan de kant van de Heere staat, 

behaalt de vijand voortdurend overwinningen op ons door zijn subtiele verlokkingen.  
 

 Wanneer wij ons leven aan haar heerschappij overgeven, dan is de macht van de 
Waarheid onbegrensd. Onze gedachten worden in krijgsgevangenschap onder Christus 

gebracht. Uit de schatkamer van ons hart worden geschikte en passende woorden 
tevoorschijn gebracht. Speciaal over onze woorden zal er gewaakt worden. - Review & 

Herald, 21 februari 1899. 
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9 april | Wij Moeten het Licht van de Schriften Koesteren 
 

"Zend Uw Licht en Uw Waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen den berg Uwer 
heiligheid  en toto Uw woningen." Psalm 43: 3 

 
 De Heilige Geest moet werken aan de harten van hen die Gods Woord onderwijzen, 
zodat zij de Waarheid verkondigen op de zuivere en heldere manier waarop Christus Zelf de 
Waarheid bracht. Hij openbaarde die niet alleen in Zijn woorden, maar ook in Zijn leven. ...  

 
 Mensen in deze tijd gedragen zich, alsof het hun vrij staat, de woorden van de 

Oneindige ter discussie te stellen, om Zijn uitspraken en verordeningen te beoordelen, en 
naar believen te becommentariëren, te herzien, te veranderen en nietig te verklaren. Wanneer 
het hun niet lukt, Gods duidelijke uitspraken verkeerd uit te leggen, verkeerd te verklaren, of 
te veranderen - ofwel om te buigen, zodat het henzelf en de massa behaagt - dan breken zij 

die. Wij zijn nooit veilig wanneer wij ons door menselijke opvattingen laten leiden; maar wel 
veilig zijn we wanneer we geleid worden door een "Zo spreekt de Heere." Wij kunnen het 
heil van onze ziel niet aan een lagere maatstaf toevertrouwen dan aan het oordeel van een 

onfeilbare Rechter. Zij die God tot hun Gids maken, en Zijn Woord tot hun raadsman, volgen 
het levenslicht. Gods levende uitspraken leiden hun voeten langs rechte paden.  

 
 Zij die zich zó laten leiden durven het Woord van God niet te beoordelen, maar 

houden eraan vast dat Zijn Woord hen beoordeelt. Zij ontvangen hun geloof en hun 
godsdienst uit Zijn Woord. Het is de Gids die richting geeft aan hun levensweg. Het is een 

lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Zij wandelen volgens de richtlijnen van de 
Vader van het licht, bij Wie geen verandering is, noch schaduw van omkeer. Hij, Wiens 

tedere barmhartigheden over al Zijn werken zijn, maakt het pad van de rechtvaardigen als 
een schijnend licht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. (Psalm 145: 9 en Spreuken 4: 

18) - Review & Herald, 21 februari 1899. 
 

 Wij hebben licht op de Schriften ontvangen, en we zullen verantwoordelijk worden 
gehouden voor alle licht dat wij niet koesteren. ... Er wordt veel te veel menselijks in onze 

plannen gestopt. We vertrouwen er niet op, dat de Heilige Geest met Zijn veranderende 
energie inwerkt op hart en leven. We schieten tekort in geloof, dat onoverwinnelijk is en een 

geheimenis. De werkzaamheid van de Waarheid wordt verzwakt door de handelwijze van 
hen die hun zielen niet zuiveren door gehoorzaam te zijn aan de Waarheid.  

 
 De vertrouwelijke omgang van de Heere is met hen die Hem vrezen en Zijn verbond 

bewaren. Wij hebben geloof in God nodig, zodat onder de heiligmakende kracht van het 
Woord van God de grondbeginselen van menselijke broederschap tevoorschijn mogen 

komen. Wij hebben de leiding van de Heilige Geest nodig. Zijn kracht op hoofd en hart zal 
ons in staat stellen de Waarheden van Gods Heilig Woord naar voren te brengen. Zuivere 

leer die werkelijk in contact komt met de ziel van mensen zal leiden tot een zuivere en 
verheven levenswandel. Wij moeten de Waarheid, zoals die in Jezus is, koesteren. Dan 
zullen Christenen niet alleen naamchristenen zijn. De liefde van Christus zal dan in hun 

leven doordringen. - Review & Herald, 28 februari 1899. 
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10 april | De Waarheid zal ons Vrijmaken 
 

"Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid bevangen." Galaten 5: 1 

 
 Ik vrees voor onze gemeenten. Ik beef voor God vanwege hun. Wij hebben licht op 
de Schriften, en wij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor alle licht dat wij niet 

koesteren. …  
 

 De kracht van de Heilige Geest is nodig om ons ongeloof en onze eigenschappen die 
niet naar de gelijkenis van Christus zijn te verjagen. Wij moeten inzien, dat wij een 

Geneesheer nodig hebben. Wij zijn ziek, maar wij weten het niet. Moge de Heere de harten 
van Zijn arbeiders bekeren! Wanneer die bekering in een bediening optreedt, let dan maar 

eens op de resultaten. Maar ons eigen hart kunnen wij niet bekeren. Dit werk kan alleen door 
de kracht van de Heilige Geest gedaan worden. Laat men dit in alle onderdelen van het werk 
onthouden: "Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, 

zegt de HEERE der heirscharen." (Zacharia 4: 6) ...  
 

 Christus heeft beloofd, dat Hij ons de Trooster zou zenden, Wiens taak het is, het 
Koninkrijk van God in onze ziel te vestigen. Wanneer er zo in overvloed is voorzien in 

barmhartigheid, genade en vrede, waarom gedragen mensen zich dan, alsof zij de Waarheid 
als een knellend juk beschouwen? Dat komt, omdat ons hart dan nooit geproefd en gezien 

heeft, dat de Heere goed is. Sommigen denken, dat de Waarheid van het Woord van God een 
keten is. Maar het is de Waarheid die mensen vrijmaakt. Wanneer de Waarheid u daarom vrij 

zal maken, zult gij waarlijk vrij zijn. De Waarheid maakt scheiding tussen de mens en zijn 
zonden, zijn overgeërfde en zijn zelf gevormde neigingen tot verkeerd doen. De ziel die de 

liefde van Christus koestert, is vol vrijheid, licht en vreugde. In die ziel bestaat geen 
verdeeldheid van gedachten. De hele mens hunkert naar God. Hij gaat niet tot de mens om 
zijn plicht te leren kennen, maar tot Christus, de Bron van alle wijsheid. Hij onderzoekt het 

Woord van God, zodat hij kan ontdekken, naar welke maatstaf hij zich moet richten.  
 

 Is er een betrouwbaarder Gids dan Jezus? Ware godsdienst bestaat in het onder de 
leiding van de Heilige staan, in gedachten, woord en daad. Hij, Die de Weg, de Waarheid en 
het Leven is, neemt hem, die nederig, oprecht en met een volkomen hart zoekt, bij de hand 

en zegt: Volg Mij. Hij leidt hem op de smalle weg naar heiligheid en naar de hemel. Christus 
heeft tegen hoge kosten voor Hemzelf dit pad voor ons geopend, en wij hoeven op onze weg 
niet in het donker voort te strompelen. Jezus is aan onze rechterhand en verkondigt: Ik ben 
de Weg; En allen die besluiten de Heere te volgen, zullen over het Koninklijke pad geleid 

worden, dat bereid is voor de vrijgekochten van de Heere om daarop te wandelen. ...  
 

 Welke vaten zijn geschikt om door de Meester gebruikt te worden? Lege vaten. 
Wanneer wij onze ziel van elke verontreiniging vrij maken, dan zijn we klaar voor gebruik. 
… Wanneer hoofd en hart de werking van de Heilige Geest ontvangen, wanneer ons ik dood 

is, dan kan de Waarheid zich voortdurend verbreiden en nieuw ontwikkelen. - Review & 
Herald, 28 februari 1899. 
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11 april | De Afdruk van Zijn Godheid is in Zijn Woord Zichtbaar 
 

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid." Kolossenzen 3: 16  
 

 In het Woord van God aanschouwen we de macht die de grondvesten van de aarde 
heeft gelegd en de hemelen heeft uitgespannen. Alleen hier kunnen we een geschiedenis van 

ons mensenras vinden, onbezoedeld door vooroordeel of trots van mensen. Hier zijn de 
verslagen opgenomen over de strijd, de nederlagen en de overwinningen van de belangrijkste 
mensen die deze wereld ooit gekend heeft. Hier worden de grote vraagstukken van plicht en 
bestemming ontvouwd. Het gordijn dat de zichtbare wereld scheidt van de onzichtbare wordt 
opgelicht, en we aanschouwen de strijd van de tegenover elkaar staande machten van goed 
en kwaad, vanaf het eerste ontstaan van de zonde tot aan de uiteindelijke overwinning van 

gerechtigheid en waarheid; hetgeen slechts de openbaring van het karakter van God is. In het 
eerbiedig overdenken van de Waarheden die in Zijn Woord uiteengezet worden, wordt onze 

geest in gemeenschap gebracht met de oneindige geest. Een dergelijke studie verfijnt en 
veredelt niet alleen ons karakter, maar verruimt en versterkt ongetwijfeld ook onze 

verstandelijke vermogens.  
 

 Bijbelonderwijs is van vitale invloed op de voorspoed van de mens in alle 
verhoudingen van dit leven. Het ontvouwt de beginselen, die de hoeksteen vormen voor de 
voorspoed van een natie. Beginselen waarmee het welzijn van de maatschappij samenhangt, 
en die de bescherming van het gezin vormen. Beginselen, zonder welke geen mens tot een 

zinvol, gelukkig en geëerd bestaan in dit leven kan komen, ofwel kan hopen het toekomstig, 
onsterfelijk leven veilig te stellen. Er is geen enkele positie in het leven, geen enkele fase in 

de ervaring van een mensenleven, waarvoor Bijbelonderwijs niet een essentiële 
voorbereiding vormt. Wanneer het Woord van God bestudeerd en gehoorzaamd zou worden, 
dan zou het aan de wereld mensen schenken met een sterker en actiever verstand, dan bij de 
nauwkeurigste toepassing van alle onderwerpen die de menselijke wijsbegeerte omvat. Het 

Woord zou mensen schenken met een sterk en solide karakter, met een scherp 
opmerkingsvermogen en een zuiver oordeel - mensen die een eer voor God zouden zijn en 

een zegen voor de wereld. 
 

 Bij de bestudering van de wetenschappen moeten wij ons ook kennis van de 
Schepper verwerven. Alle ware wetenschap is slechts een interpretatie van het handschrift 

van God in de materiële wereld. De wetenschap levert uit haar onderzoekingen slechts 
nieuwe bewijzen voor de wijsheid en de macht van God. Wanneer zij juist worden begrepen 

maken zowel het leerboek van de natuur als het Geschreven Woord ons met God bekend, 
doordat zij ons iets leren over de wijze en weldadige wetten waardoor Hij werkt. ... De 
afdruk van Zijn Godheid, ten toon gespreid op de bladzijden van de openbaring, is ook 

zichtbaar op de verheven bergen, in de vruchtbare valleien en de wijde, diepe oceaan. De 
dingen in de natuur spreken tot de mens over de liefde van zijn Schepper. - Patriarchen en 

Profeten, blz. 548, 549. 
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12 april | Satan met de Wapens van de Schrift Tegemoet Treden 
 

"Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou." Psalm 119: 11 
 

 De eerste en hoogste plicht van elk redelijk wezen is, uit de Schriften te leren wat 
Waarheid is, en vervolgens in dit licht te wandelen en anderen aan te moedigen zijn 

voorbeeld te volgen. Wij moeten dag aan dag de Bijbel ijverig bestuderen, elke gedachte 
overwegen en Schriftplaats met Schriftplaats vergelijken. Met Goddelijke hulp moeten we 

onze eigen mening vormen, omdat we ons zelf voor God moeten verantwoorden. …  
 

 Het begrijpen van de Bijbelse Waarheid hangt niet zozeer af van de intellectuele 
vermogens die bij het onderzoeken worden ingezet, maar wel van de oprechtheid van onze 

bedoelingen, het ernstige verlangen naar gerechtigheid. 
 

 De Bijbel mag nooit bestudeerd worden zonder te bidden. Alleen de Heilige Geest 
kan ons het belang doen ervaren van dingen die makkelijk te begrijpen zijn, of voorkomen 

dat wij Waarheden verdraaien die moeilijk te bevatten zijn. Het is de taak van hemelse 
engelen om ons hart voor te bereiden, dat we Gods Woord zó begrijpen, dat we onder de 

indruk van zijn schoonheid komen, dat we vermaand worden door zijn waarschuwingen, of 
opgewekt en versterkt worden door zijn beloften. Wij moeten het verzoek van de psalmist tot 
het onze maken: "Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet." (Psalm 

119: 18) 
 

 Verleiding blijkt vaak onweerstaanbaar, omdat de verzochte, door het 
veronachtzamen van gebed en Bijbelstudie, zich niet tijdig Gods beloften kan herinneren en 
satan niet met de wapens van de Schrift tegemoet kan treden. Maar er zijn engelen rondom 
hen die bereid zijn in Goddelijke dingen te worden onderwezen. En in de tijd wanneer dit 

allernoodzakelijkste is, brengen zij voor hen juist die Waarheden in herinnering die zij nodig 
hebben. En zo, "als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest van de HEEREN de 

banier tegen hem oprichten." (Jesaja 59: 19). 
 
 

 Jezus beloofde Zijn discipelen: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u 

gezegd heb." (Johannes 14: 26). Maar de leer van Christus moet eerst in onze geest worden 
opgeslagen, zodat de Geest van God die in de tijd van benauwdheid bij ons in herinnering 

kan brengen. … 
 

 We leven in de meest plechtige periode van de geschiedenis van deze wereld. We 
staan op het punt, dat over het lot van de krioelende massa's van deze aarde zal worden 

beslist. Ons eigen toekomstig welzijn - en ook het heil van andere zielen - hangt af van de 
koers die we nu volgen. Wij moeten door de Geest van Waarheid worden geleid. … Wij 
moeten nu een diepe en levende ervaring zoeken in de dingen van God. We hebben geen 

moment te verliezen. Rondom ons heen vinden gebeurtenissen van vitaal belang plaats. We 
bevinden ons op door satan betoverd terrein. Slaap niet. - De Grote Strijd, blz. 553 – 556. 
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13 april | Onderzoek wordt Beloond 
 

"Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; Zo gij haar zoekt als 
zilver, en naspeurt als verborgen schatten; Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en 

zult 
de kennis van God vinden."  Spreuken 2: 3 - 5 

 
 Men moet ernstig studeren en nauwkeurig onderzoeken. Een scherp en helder inzicht 

in de Waarheid is nooit de beloning voor nietsdoen. Men kan geen aardse zegening 
ontvangen zonder ernstige, geduldige en volhardende inspanning. Willen mensen succesvol 

zijn in zaken, dan moeten zij de wil hebben om te presteren en geloof om resultaat te 
behalen. En zo mogen wij niet verwachten geestelijke kennis te verwerven zonder ons 

ernstig in te spannen. Zij die de schatten van de Waarheid willen vinden, moeten er net zo 
naar graven als de mijnwerker graaft naar een in de aarde verborgen schat. Halfslachtigheid 
en onverschilligheid bij het werk leveren niets op. Het is essentieel voor jong en oud, niet 

alleen Gods Woord te lezen, maar het met ernst en een volkomen toegewijd hart te 
bestuderen, en daarbij te bidden en te zoeken naar Waarheid als naar een verborgen schat. Zij 

die dit doen, worden beloond, want Christus zal ons begrip stimuleren. ... 
 

 Niemand kan de Schriften in de geest van Christus onderzoeken, zonder dat hij 
daarvoor beloond wordt. Wanneer de mens bereid is, zich als een klein kind te laten 

onderwijzen, wanneer hij zich helemaal aan God onderwerpt, zal hij de Waarheid in Zijn 
Woord vinden. Wanneer de mens gehoorzaam zou zijn, dan zouden zij het plan achter Gods 
bestuur begrijpen. De hemel zou haar kamers vol genade en heerlijkheid openstellen voor 

onderzoek. Mensen zouden totaal andere wezens zijn dan wat ze nu zijn, want door de 
mijnen van de Waarheid te onderzoeken zou de mens worden veredeld. Het geheimenis van 

de verlossing, de vleeswording van Christus, Zijn verzoenend offer, zouden niet zoals nu 
vaag in onze gedachten zijn. Zij zouden niet alleen beter begrepen worden, maar ook 

allemaal hoger gewaardeerd. 
 

 In Zijn gebed tot de Vader gaf Christus een les aan de wereld die in ons hoofd en in 
onze ziel gegrift zou moeten staan. Hij zei: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt." (Johannes 17: 3). Dat 

is waar onderricht. Het verleent kracht. Door onderzoek verkregen kennis van God en van 
Jezus Christus Die Hij heeft gezonden, verandert de mens naar het beeld van God. Het doet 

de mens zichzelf beheersen, en brengt elke prikkel en hartstocht van onze lagere natuur 
onder controle van de hogere vermogens van onze geest. Die kennis maakt zijn bezitter tot 

een zoon van God en tot een erfgenaam van de hemel. Ze brengt hem in gemeenschap met de 
gedachten van de Oneindige, en stelt de rijke schatten van het heelal voor hem open. Dit is 
de kennis die verkregen wordt door het Woord van God te onderzoeken. En deze schat kan 

bij iedereen te vinden zijn die alles geeft om die te verkrijgen. - Lessen uit het leven van 
Alledag, blz. 61 – 64. 
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14 april | Door Gebed Verkrijgen Wij Kracht van God 
 

"En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit in 
een woeste plaats en bad aldaar." Marcus 1: 35 

 
 Niemands leven zat zó vol werk en verantwoordelijkheid als dat van Jezus. Maar hoe 

vaak vinden wij Hem toch in gebed! Wat bleef Hij constant in gemeenschap met God! 
Telkens opnieuw vinden we in de verslagen van Zijn aardse leven berichten als deze: 

…."Vele scharen kwamen tezamen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van 
hun krankheden. Maar Hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar." "En het geschiedde in 

die dagen, dat Hij uitging naar den berg om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het 
gebed tot God." (Lucas 5: 15-16; 6: 12.) 

 
 In een leven dat geheel gewijd was aan goed doen voor anderen, vond de Heiland het 
nodig om van de hoofdroute af te wijken en weg te gaan, Zich van de menigte die Hem dag 
aan dag volgde af te scheiden. Hij moest afstand nemen van een leven vol onophoudelijke 

activiteit en van het contact met menselijke noden, om verademing te zoeken en ongestoorde 
gemeenschap met Zijn Vader. Als één van ons, delend in al onze noden en zwakheden, was 

Hij volkomen afhankelijk van God. En op die verborgen gebedsplaatsen zocht Hij kracht van 
God, zodat Hij voort kon gaan, versterkt voor plicht en beproeving. Jezus verdroeg 

worstelingen en kwellingen van Zijn ziel in een wereld vol zonde. In gemeenschap met God 
kon Hij het verdriet dat Hem terneer drukte van Zich afleggen. Hier kon Hij troost en 

vreugde vinden. 
 

 In Christus reikte de roep van de mensheid tot de oneindig barmhartige Vader. Als 
mens smeekte Hij tot de troon van God, totdat Zijn mens-zijn werd geladen met een hemelse 

stroom, die het menselijke met het Goddelijke moest verbinden. Door deze voortdurende 
gemeenschap ontving Hij leven van God, zodat Hij de wereld leven kon geven. Zijn ervaring 

behoort ook aan ons. 
 

 "Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen” (Marcus 6: 30) vraagt Hij ons. 
Wanneer wij aan Zijn Woord gehoor zouden geven, zouden we sterker en bruikbaarder zijn. 

... 
 

 In iedereen die bij God in opleiding is, moet zich een leven openbaren, dat niet in 
harmonie is met de wereld, met haar gebruiken, of haar gewoonten. En iedereen heeft 

persoonlijke ervaring nodig in het verkrijgen van kennis van de wil van God. Wij moeten 
Hem persoonlijk tot ons hart horen spreken. Wanneer alle andere stemmen tot zwijgen zijn 

gebracht, en wij in stilte op Hem wachten, dan wordt door de stilte van onze ziel de stem van 
God verstaanbaarder. Hij vraagt aan ons: "Laat af, en weet dat Ik God ben." (Psalm 46: 11).  

 
 Hier alleen kan ware rust worden gevonden. Dit is effectieve voorbereiding voor 

iedereen die voor God werkt. Te midden van de haastige menigte en de spanningen van de 
intense activiteit van het leven, wordt de ziel, die op deze wijze verfrist is, omgeven met een 

sfeer van licht en vrede. Ons leven zal vol geur zijn, en een kracht van God laten zien die 
mensenharten kan raken. - De Wens der Eeuwen, blz. 295, 296. 
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15 april | Wacht, Waak en Bid 
 

"Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den HEERE." 
Psalm 27: 14 

 
 Wacht op de Heere, ik zeg het nogmaals: Wacht op de Heere. Wij kunnen mensen 

vragen en niet ontvangen. Wij kunnen ook God vragen en Hij zegt: Gij zult ontvangen. Dus 
u weet naar Wie u moet zien; u weet op Wie u moet vertrouwen. U moet niet op mensen 

vertrouwen, of vlees tot uw rechterarm maken. Leun zo zwaar u maar wilt op de Machtige 
Die heeft gezegd: "Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede 

zal hij met Mij maken." (Jesaja 27: 5) Wacht dan, en waak en bid en werk. Houd uw blik 
constant gericht op de Zon van de Gerechtigheid. 

 
 Laat de heldere stralen van het gezicht van Jezus in uw hart schijnen, en via u op 

anderen. "Gij zijt het licht der wereld; ... Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij 
uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Mattheüs 

5: 14, 16). Wij moeten Jezus hoog houden voor de mensen. ... 
 

 Het is zeker, dat wanneer u op de mens vertrouwt om waardering en steun te 
ontvangen, dat u volkomen teleurgesteld zult worden. Uw bemoediging en steun zullen zelfs 
niet van de beste mensen kunnen komen. De Heere wil u een les leren, om alleen op Hem te 
vertrouwen, want Hij is uw Verlosser. U bent Zijn eigendom - de Zijne door schepping en 

verlossing. U moet de weg van de Heere kiezen, en de wil van de Heere dient uw wil te zijn. 
... 
 

 De Heilige heeft ons regels gegeven die ons in alles leiden. Deze regels vormen de 
maatstaf, waarvan niet kan worden afgeweken. Wij moeten de beginselen van heiligheid 

dagelijks beoefenen, en dan zal de wil van God de overhand hebben. In God kunt u 
standhouden, in God kunt u in de strijd ten aanval gaan, en de Waarheid uitdragen zoals die 

in Jezus is. 
 

 Voel u niet beschaamd, wanneer uw hart week wordt als gevolg van de werking van 
de Heilige Geest. Laat Jezus binnen wanneer Hij klopt en weet Hem op prijs te stellen, 

verheug u in uw hart, en versterk constant uw dankbaarheid, dat toen u het gevoel had dat er 
geen arm was die redden kon, dat Zijn rechterarm verlossing bracht, en Zijn liefde aan u 

openbaar werd. En toen u vol vreugde over die liefde Jezus verkondigde aan anderen, toen 
werkte de Heilige Geest door u ... om anderen te zegenen. ... Het is het voorrecht van 

iedereen die de Geest van Waarheid ontvangt, die Waarheid in alle eenvoud uit te dragen, 
om de harten van verwarde, bevende zielen die werkelijk verbijsterd zijn, te bereiken. ... Hij 

weet hoe die gebalsemd moeten worden. ... 
 

 Vertrouw geheel op God. Bid, bid, bid, bid in geloof. En vertrouw het behouden van 
uw ziel dan toe aan God. Hij zal hetgeen Hem is toegewijd behouden tot die dag. ... vertrouw 

volledig, onwankelbaar op God. - Brief 126, 1895. 
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16 april | Kracht om te Overwinnen Tegenover God en Mensen 
 

"Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest." Genesis 32: 
30 
 

 Zij die nu maar weinig aan het geloof doen, lopen het grootste gevaar dat zij ten val 
komen door de macht van satanische misleiding en door het geweten aan banden te laten 

leggen. En zelfs wanneer zij deze beproeving doorstaan, zullen zij in nog diepere verwarring 
en angst worden gestort in de tijd van de benauwdheid, omdat zij er geen gewoonte van 

gemaakt hebben op God te vertrouwen. Zij zijn gedwongen de geloofslessen die zij hebben 
verwaarloosd te leren onder de geweldige druk van ontmoediging. 

 
 Wij moeten God nu leren kennen, door Zijn beloften te beproeven. Engelen noteren 

elk ernstig en oprecht gebed. Wij moeten eerder ophouden met het bevredigen van ons 
egoïsme, dan dat we de gemeenschap met God zouden opgeven. De diepste armoede, de 
grootste zelfverloochening, onder Zijn goedkeuring, is beter dan rijkdom, eer, gemak en 

vriendschap zonder die goedkeuring. Wij moeten de tijd nemen om te bidden. Als we onze 
gedachten laten vullen door wereldse belangen, dan kan de Heere ons tijd geven door onze 

afgoden van goud, of huizen, of vruchtbare grond van ons weg te nemen. 
 

 Jonge mensen zouden niet in verleiding komen, als zij zouden weigeren welk pad dan 
ook in te slaan, behalve de weg waarover zij Gods zegen kunnen vragen. Wanneer de 

boodschappers, die de plechtige laatste waarschuwing aan de wereld uitdragen, zouden 
bidden om Gods zegen - niet koud, onverschillig, lui, maar in geloof en vurig, zoals Jacob 

deed, dan zouden er vele momenten zijn, waarop zij konden zeggen: "Ik heb God gezien van 
aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest." Genesis 32: 30. Ze zouden door de 
hemel gerekend worden tot vorsten, die de kracht hebben om te overwinnen tegenover God 

en mensen. …  
 

 Nu, terwijl onze grote Hogepriester verzoening voor ons doet, moeten wij ernaar 
streven volmaakt in Christus te worden. Onze Heiland kon zelfs niet door een gedachte ertoe 
gebracht worden te buigen voor de macht van de verzoeking. ... Christus sprak over Zichzelf: 

"De overste van deze wereld komt, en heeft aan Mij niets." Johannes 14: 30. - De Grote 
Strijd, blz. 483. 

 
 Hebben Christus en Zijn apostelen geen wonderen verricht? Diezelfde barmhartige 
Heiland leeft ook vandaag, en Hij is even bereid om naar het gelovig gebed te luisteren als 

toen Hij zichtbaar onder de mensen wandelde. De natuur werkt samen met het 
bovennatuurlijke. Het maakt deel uit van Gods plan, om ons in antwoord op ons gelovig 

gebed datgene te geven, wat Hij niet zou schenken als we het niet op deze manier aan Hem 
vragen. - De Grote Strijd, blz. 525.  

 
 Niemand is zelfs maar voor een dag of een uur veilig wanneer hij niet bidt. ... Omdat 
wij voortdurend op ons hoede moeten zijn voor de listen van satan, moeten we voortdurend 
in geloof bidden: "Leid ons niet in verzoeking." (Mattheüs 6: 13) - De Grote Strijd, blz. 530 
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17 april | Gelovigen Moeten de Wereld Biddend Omringen 
 

"… dat men altijd bidden moet en niet vertragen." Lucas 18: 1 
 

 Laten onze broeders en zusters bedenken, dat we op de grens van de eeuwige wereld 
leven. Ieders rechtszaak wordt door de hemelse rechtbank beoordeeld, en het is hoog tijd de 

zonde weg te doen, en er ernstig aan te werken, zoveel mogelijk mensen te redden. 
 

 In deze tijd moeten er onder het volk van God vaak periodes van oprecht en ernstig 
gebed zijn. Onze geest moet constant een biddende houding hebben. Laat thuis en in de 

gemeente ernstig gebeden worden voor hen die zich aan de prediking hebben toegewijd. Laat 
gelovigen bidden zoals de discipelen deden na de hemelvaart van Christus. 

 
 De leden van onze gemeenten moeten zich omkeren, om meer geestelijk te denken. 
Een keten van ernstige, biddende gelovigen zou de wereld moeten omringen. Laten allen 
bidden in nederigheid. Enkele buren kunnen samen komen om te bidden voor de Heilige 

Geest. Laten zij die niet van huis weg kunnen, hun kinderen verzamelen en hen samen leren 
bidden. Zij mogen de belofte van de Heiland opeisen: "Want waar twee of drie vergaderd 

zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hun." Mattheüs 18: 20. ... 
 

 In antwoord op de gebeden van Gods volk worden engelen gezonden met hemelse 
zegeningen. De Heere verlangt, dat wij veel succesvoller zijn in onze zendingsactiviteiten. 

Door dagelijks te bidden en ons toe te wijden, kunnen wij allemaal zo'n verhouding tot onze 
hemelse Vader krijgen, dat Hij rijke zegeningen op hen kan leggen.  

 
 Vooral zij die nog jong zijn in het geloof moeten klaar wakker zijn, en op hun hoede 

tegen de strategie van satan. Zij moeten standvastig vasthouden aan een onwankelbaar geloof 
in het grote verzoenende Offer. Zij hoeven niet voort te gaan met zondigen. Door het gebed 

kunnen zij de genade ontvangen die hen in staat stelt te overwinnen. ...  
 

 Hoeveel meer zou er niet bereikt zijn, wanneer Gods volk de tijd, die zij had besteed 
aan het elkaar verwijten maken, zou spenderen aan het bemoedigen van elkaar, en aan het 
actief dienen! Hoeveel beter zou het zijn, wanneer stemmen zich verenigen in gebed, in 
heilige eenheid, dan te worden gebruikt bij het verwijten maken. - Review & Herald, 3 

januari 1907. 
 

 De grootste overwinningen voor de gemeente van Christus of voor de individuele 
Christen zijn niet die, welke door talent of opleiding worden behaald, of door rijkdom of de 
gunst van mensen. Het zijn die overwinningen die in de gehoorkamer van God zijn behaald, 

als ernstig, verlangend geloof de machtige en krachtige arm vastgrijpt. - Patriarchen en 
Profeten, blz. 172.  

 
 Wat we het meest nodig hebben is ... de kracht van het hart, en gelovig gebed tot God 

om Zijn bekerende kracht. ... Het is geen denkkracht, of de macht van het geld, maar de 
kracht van het hart wat de mensen nu nodig hebben. - Brief 20, 1890. 
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18 april | Gebed is Gepast, Overal en Altijd 
 

"Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen." Johannes 14: 14 
 

 Er is geen tijd of plaats, waarin het ongepast is een gebed tot God op te zenden. Er is 
niets dat ons kan verhinderen ons hart op te heffen in ernstig gebed. Midden tussen de massa 
op straat, midden onder een zakelijke bespreking, kunnen we een bede tot God opzenden en 
vragen om Goddelijke leiding. Net als Nehemia deed, toen hij zijn verzoek deed aan koning 
Arthaxerxes. Een aparte ruimte voor gemeenschap kan men overal vinden. Wij moeten de 

deur van ons hart voortdurend open houden en Jezus uitnodigen om als hemelse gast in onze 
ziel te komen wonen. 

 
 Hoewel de atmosfeer rondom ons besmet en bedorven kan zijn, toch hoeven we haar 
dampen niet in te ademen, maar we mogen in zuivere, hemelse lucht leven. We kunnen elke 
deur naar onzuivere beelden en onheilige gedachten sluiten door onze ziel tot Gods nabijheid 

op te heffen in oprecht gebed. Zij die hun hart openen om steun en zegen van God te 
ontvangen, wandelen in een heiliger atmosfeer dan op aarde en hebben voortdurend 

gemeenschap met de hemel.  
 

 Wij moeten een scherpere blik op Jezus krijgen en meer begrip van eeuwige waarden. 
Heiligheid in al haar schoonheid dient de harten van Gods kinderen te vervullen. En om dit 
te kunnen bereiken, moeten we zoeken naar de ontsluiting van hemelse dingen door God.  

 
 Laat uw ziel naar buiten en naar boven trekken, zodat God ons de hemelse atmosfeer 

in kan laten ademen. We kunnen zo dicht bij God blijven, dat onze gedachten bij elke 
onverwachte beproeving zich net zo natuurlijk tot God richten, als de bloem zich naar de zon 

keert. 
 

 Leg al uw verlangens, uw vreugde, uw verdriet, uw zorgen en uw angsten 
voortdurend aan God voor. U kunt Hem niet overbelasten; u kunt Hem niet vermoeien. Hij 
Die de haren van uw hoofd telt, houdt Zich niet onverschillig tegenover de verlangens van 
Zijn kinderen. "Zie … dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer." (Jacobus 5: 11). 
Het raakt Zijn liefdevol hart wanneer wij verdriet hebben en dat uiten. Breng alles tot Hem 
wat uw gedachten in verwarring brengt. Niets is te groot voor Hem om te dragen, want Hij 

houdt werelden overeind. Hij regeert over alle dingen in het heelal.  
 

 Niets wat ons ook maar op enige manier ongerust maakt, is voor Hem te klein om op 
te merken. Geen hoofdstuk in ons verleden is voor Hem te donker, dat Hij het niet zou 
kunnen lezen. Geen raadsel is voor Hem te verward om te ontrafelen. ... De verhouding 
tussen God en ieder van ons is zo helder en volledig, alsof er geen enkele andere ziel op 
aarde was die Zijn wakende zorg behoefde, geen enkele andere ziel voor wie Hij Zijn 

geliefde Zoon heeft gegeven. - Schreden naar Christus, blz. 92, 93. 
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19 april | Geloof dat door Liefde Werkt 
 

"Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet." Spreuken 3: 5 
 

 Wanneer we over geloof spreken, is er een onderscheid waaraan we moeten denken. 
Er bestaat een soort geloof dat totaal verschillend is van werkelijk geloof. Het bestaan en de 

macht van God, en de Waarheid van Zijn Woord zijn feiten die zelfs satan en zijn legermacht 
niet met een oprecht hart kunnen ontkennen. De Bijbel zegt: "de  duivelen geloven het ook, 

en zij sidderen." (Jacobus 2: 19). Maar dat is geen werkelijk geloof. Waar niet alleen geloofd 
wordt dat Gods Woord waar is, maar ook de wil aan Hem wordt overgegeven; waar het hart 

zich buigt voor Hem en de gevoelens zich aan Hem hechten, daar is sprake van geloof - 
geloof dat door liefde werkt en de ziel zuivert. 

 
 Door dit geloof wordt het hart naar het beeld van God vernieuwd. En het hart, dat in 
zijn onvernieuwde staat niet onderworpen is aan Gods wet, en ook niet kan zijn, verheugt 
zich nu over deze heilige voorschriften, en roept met de psalmist uit: "Hoe lief heb ik Uw 

wet! Zij is mijn betrachting de ganse dag." (Psalm 119: 97). En de gerechtigheid van de wet 
is vervuld in ons, "die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest." (Romeinen 8: 1). 

 
 Er zijn mensen die de vergevende liefde van Christus kennen en die werkelijk 

verlangen, kinderen van God te zijn. Maar zij beseffen dat hun karakter onvolmaakt is, dat 
hun leven verkeerd is. Zij gaan dan twijfelen, of hun hart vernieuwd is door de Heilige 

Geest. Tot die mensen wil ik zeggen: Trek u niet in wanhoop terug. We zullen vaak aan de 
voeten van Jezus moeten neerbuigen en wenen vanwege onze fouten en tekortkomingen, 

maar we mogen niet ontmoedigd raken. Zelfs al worden we door de vijand overwonnen, dan 
worden we niet verstoten, niet door God verworpen en afgewezen. Nee; Christus is aan de 
rechterhand van God, Die ook voor ons pleit. De geliefde Johannes zei: "ik schrijf u deze 

dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak 
bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige. " 1 Johannes 2: 1.  

 
 En vergeet de woorden van Christus niet: "De Vader Zelf heeft u lief." (Johannes 16: 
27). Hij verlangt ernaar, u tot Zich te herstellen, Zijn eigen zuiverheid en heiligheid in u te 

zien weerspiegelen. En als u zich wilt buigen voor Hem, dan zal Hij Die een goed werk in u 
is begonnen, dat ten einde toe voorzetten tot de dag van Jezus Christus. Bidt nog vuriger, en 

geloof nog completer. ... 
 

 Hoe minder we erop uit zijn onszelf te achten, hoe meer we de oneindige zuiverheid 
en lieflijkheid van onze Heiland gaan hoogachten. Inzicht in onze eigen zondigheid drijft ons 

tot Hem, die kan vergeven. En wanneer de ziel, die zijn hulpeloosheid beseft, zich tot 
Christus uitstrekt, zal Hij Zichzelf in kracht openbaren. Hoe meer ons besef in nood te zijn, 

ons tot Hem en tot het Woord van God drijft, des te verhevener opvattingen zullen wij 
hebben over Zijn karakter, en des te vollediger zullen wij Zijn beeld weerspiegelen. - 

Schreden naar Christus, blz. 60, 61 
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20 april | Door het Geloof Behoren Alle Dingen Ons Toe 
 

"… want alles is uwe. ... Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods." 1 Korinthe 3: 21, 
23 
 

 De Zoon van God is niet alleen gegeven als een Offer voor de schuldigen en als een 
Verlosser voor de verlorenen, maar door Hem behoren alle dingen ons toe. Zij die geloof in 

Christus hebben, zij die gehoorzaam zijn aan Zijn onderricht, kennen uit ervaring de 
grenzeloosheid van de kracht die ons voortdurend getuigt, dat wij van Christus zijn, en dat 
Christus van ons is. De Heiland heeft ons de akte van onze erfenis gegeven, en we staan er 

voordelig voor, omdat we Christus gekozen hebben als ons deel.  
 

 Zij die Zijn Woord gehoorzamen, kunnen dit bewijs ontvangen - de verzekering van 
de Waarheid zoals die is in Jezus. Als we onze gedachten eraan wennen om stil te staan bij 
de geloofsfeiten die ons zijn gegeven, dan kunnen we de aanblik verdragen, de Onzichtbare 
te zien. Zij die met Jezus wandelen, mogen zich verheugen met onuitsprekelijke vreugde en 

vol heerlijkheid. ... 
 

 Een blijvend geloof en voortdurende gehoorzaamheid is essentieel om in Zijn liefde 
te blijven. ... Wij moeten leven van elk Woord dat uit de mond van God uitgaat. Want de 

Waarheid, zoals die is in Jezus, de Waarheid die in Zijn karakter zo'n voortreffelijk 
Voorbeeld vindt, komt dan tot uitdrukking in ons leven, in onze geest, onze woorden, ons 

temperament. De Waarheid is dan de wet voor ons denken. Christus, de Hoop der 
heerlijkheid, krijgt in ons gestalte.  

 
 Er bestaat een bijzonder nauwe eenheid tussen de veranderde ziel en God. Het is 

onmogelijk, woorden te vinden die deze eenheid kunnen beschrijven. Het is een schat die 
voor de ware gelovige oneindig veel meer waard is dan goud en zilver. 

 
 De Christen ziet de Heiland steeds voor zich, en door te aanschouwen, wordt hij naar 
dit zelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij draagt de handtekening van 
God. Zouden we dat opgeven voor spitsvondigheden? Nooit! De waarheid is vol Goddelijke 
rijkdom. Hij die deel heeft aan de Goddelijke natuur houdt onverschrokken aan de Waarheid 

vast. En hij laat nooit los, want de Waarheid houdt hem vast. 
 

 Laten we nooit vergeten, dat we via het karakter dat we dag aan dag vormen, 
beslissen over ons toekomstige bestemming. Zij die hun hart vol hebben van de liefde van 

Christus zullen aan het hemelse hof een blij welkom ontvangen. ...  
 

De heerlijkheid van Gods kinderen is in Zijn ogen hun spiritualiteit. Dit is het 
onderscheidingsteken, dat hen van de wereld scheidt. ... Wij moeten hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid, zodat we Christus in de wereld kunnen uitdragen. Als Zijn liefde in ons 
hart woont, zal die duidelijk zichtbaar zijn. We zullen lichten in de wereld zijn. Christus 

roept al Zijn volgelingen op, om de deugden van Zijn karakter openbaar te maken, om Hem 
in woord en daad te vertegenwoordigen, om Zijn liefde bekend te maken. - Manuscript 84, 

1905. 
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21 april | Door het Geloof Ontwikkelt zich Uitnemendheid 
 

"Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." 
Johannes 3: 3 

 
 Vraagt u: Wat moet ik doen om gered te worden? U moet uw vooringenomen 

opvattingen, uw overgeërfde en zelf gevormde ideeën openstellen voor onderzoek. Wanneer 
u de Schriften onderzoekt om uw eigen opvattingen onderstreept te zien, zult u nooit tot de 
Waarheid komen. Onderzoek om te leren kennen wat de Heere zegt. Wanneer u tijdens uw 
onderzoek tot overtuiging komt, wanneer u ontdekt dat door u gekoesterde opvattingen niet 
in overeenstemming zijn met de Waarheid, leg de Waarheid dan niet verkeerd uit, omdat dat 
bij uw eigen mening past, maar neem het licht aan dat u gegeven wordt. Open uw verstand 

en uw hart, zodat u de wondere dingen van Gods Woord mag aanschouwen. 
 

 Het geloof in Christus als de Verlosser van de wereld roept om erkenning door een 
verlicht verstand, dat onder controle staat van een hart dat de hemelse schatten kan 
onderscheiden en op prijs kan stellen. Dit geloof is onafscheidelijk van berouw en 

verandering van karakter. Geloven betekent de schat van het Evangelie vinden en aannemen, 
met alle verplichtingen die daarbij horen.  

  
 "Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." 
(Johannes 3: 3) Hij kan veronderstellingen maken en zich iets inbeelden, maar zonder het 

oog van het geloof kan hij de schat niet zien. Christus gaf Zijn leven om voor ons deze 
onschatbare schat veilig te stellen. Maar zonder wedergeboorte door het geloof in Zijn bloed 

is er geen vergeving van zonde, geen schat voor een ziel die ten onder gaat. 
 

 Wij hebben de verlichting door de Heilige Geest nodig om de Waarheden in Gods 
Woord te kunnen onderscheiden. De lieflijke dingen in de natuur zijn niet te zien, totdat de 
zon, die de duisternis verdrijft, hen met haar licht beschijnt. Zo kunnen de schatten in het 
Woord van God niet op waarde geschat worden, totdat zij worden geopenbaard door de 

heldere stralen van de Zon van de Gerechtigheid.  
 

 De Heilige Geest, Die door de welwillendheid van oneindige liefde vanuit de hemel 
is gezonden, neemt de dingen van God en openbaart die aan elke ziel die een 

onvoorwaardelijk geloof in Christus heeft. Door Zijn kracht worden de belangrijkste 
Waarheden, waarvan het heil van onze ziel afhangt, in ons geheugen geprent, en de weg ten 

leven wordt zo helder uitgelegd, dat niemand behoeft te dwalen. ... Als we de Schriften 
bestuderen, moeten we bidden, dat het licht van Gods Heilige Geest op het Woord schijnt, 

zodat wij haar schatten mogen zien en op waarde schatten. - Lessen uit het Leven van 
Alledag, blz. 62, 63.  

 
 Door het geloof in Christus kan elke tekortkoming in ons karakter worden aangevuld, 
elke verontreiniging worden gereinigd, elke fout worden hersteld en komen allerlei vormen 

van uitnemendheid tot ontwikkeling. - Karaktervorming, blz. 257 
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22 april | Geloof is een Schild voor Elke Ziel 
 

"Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen." Efeze 6: 16 

 
 Geloof is vertrouwen op God - geloven dat Hij van ons houdt, en dat Hij het beste 
weet wat goed voor ons is. Dus leidt het, in plaats van onze eigen weg te kiezen, tot het 

kiezen van Zijn weg. Het geloof aanvaardt Zijn wijsheid in plaats van onze onwetendheid; in 
plaats van onze zwakheid Zijn kracht; in plaats van onze zondigheid, Zijn gerechtigheid. Ons 

leven, wijzelf, behoren Hem al toe. Het geloof erkent Zijn eigendomsrecht en neemt Zijn 
zegen aan. Men heeft op Waarheid, oprechtheid en zuiverheid gewezen als de geheimen voor 

succes in het leven. Geloof is het, dat ons deze beginselen doet bezitten. 
 

 Elke goede ingeving of aspiratie is het geschenk van God; geloof ontvangt van God 
zodanig leven, dat alleen ware groei en doelmatigheid het resultaat is.  

 
 Het moet erg duidelijk zijn, hoe men moet geloven. Aan elke belofte van God zijn 

voorwaarden verbonden. Als we bereid zijn om Zijn wil te doen, staat al Zijn kracht ons ter 
beschikking. Welke gave Hij belooft zit in de belofte zelf. "Het zaad is het Woord Gods." 

(Luc. 8: 11) Net zo zeker als de eik in de eikel zit, zo zeker is de gave van God in Zijn 
belofte. Als we de belofte aannemen, hebben we de gave.  

 
 Geloof dat ons in staat stelt om Gods gaven te ontvangen is zelf een gave, die aan 
ieder mens in zekere mate wordt verleend. Het groeit wanneer men het beoefent door het 

zich eigen maken van het Woord van God. Om ons geloof te versterken, moeten we het vaak 
in contact met het Woord brengen. Bij het bestuderen van de Bijbel moet de leerling ertoe 

gebracht worden, dat hij de kracht van Gods Woord inziet. In de schepping heet het: "Want 
Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er." (Psalm 33: 9) … 

 
 Vanuit menselijk standpunt bezien, is het leven voor iedereen een ongebaande weg. 
Het is een weg, waarop we, dat weten we uit onze diepste ervaring, allemaal alleen gaan. 

Niemand anders kan volledig tot in ons binnenste doordringen. Wanneer een klein kind die 
reis gaat ondernemen, en vroeg of laat zelf zijn koers moet bepalen, en zelf de levenskeuzes 

moet maken die voor de eeuwigheid beslissend zijn, hoe ernstig moeten wij ons dan niet 
inspannen om zijn vertrouwen te leiden naar de veilige Gids en Helper!  

 
 Geen enkele andere invloed kan wedijveren met het besef, dat God aanwezig is, 

wanneer het erop aankomt, een schild te hebben tegen verleiding, en inspiratie tot zuiverheid 
en Waarheid. "maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken 
wij te doen hebben." (Hebreeën 4: 13). “Gij zijt te rein van ogen dat  Gij het kwade zoudt  
zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen." (Habakuk 1: 13) Deze gedachte was het 

schild voor Jozef te midden van de verdorvenheid van Egypte. Tegenover de betovering van 
de verlokking was zijn standvastige antwoord: "Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen 
en zondigen tegen God?" (Genesis 39: 9). Wanneer men het geloof koestert, zal dit voor elke 

ziel zo'n schild vormen. - Karaktervorming, blz. 253 – 255 
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23 april | Het Geloof Bepaalt voor Ons de Koninklijke Weg. 
 

"Het geloof nu is een vast grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men 
niet ziet." Hebreeën 11: 1 

 
 Hoe vaak hebben mensen die op Gods Woord vertrouwden, hoewel uit zichzelf 

volkomen hulpeloos, heel de wereld weerstaan - Henoch, zuiver van hart, heilig van leven, 
hield vast aan zijn geloof, waardoor de gerechtigheid zegevierde tegenover een spottend en 
verdorven geslacht; Noach en zijn huis tegenover de mensen van zijn tijd, mensen van de 
allergrootste lichamelijke en verstandelijke kracht en het meest vervallen van zeden; de 
kinderen van Israël bij de Rode Zee, een hulpeloze, angstige groep slaven, tegenover het 
machtigste leger van de machtigste natie ter wereld; David, een herdersjongen, die Gods 
belofte op de troon had, tegenover Saul, de gevestigde alleenheerser, die erop uit was zijn 

macht vast te houden; Sadrach en zijn vrienden in het vuur, tegenover Nebukadnezar op de 
troon; Daniël te midden van de leeuwen, tegenover zijn vijanden op hoge posten in het 

koninkrijk; Jezus aan het kruis, tegenover de Joodse priesters en hoogwaardigheidsbekleders 
die zelfs de Romeinse gouverneur dwongen hun wil uit te voeren; Paulus die in ketenen werd 

geleid tot de dood van een misdadiger, tegenover Nero, de despoot van een wereldrijk. 
 

 Dergelijke voorbeelden zijn niet alleen in de Bijbel te vinden. Zij komen voor in alle 
verslagen van de geschiedenis van de mens. De Waldenzen en de Hugenoten, Wycliffe en 

Huss, Hiëronymus en Luther, Tyndale en Knox, Zinzendorf en Wesley, en nog een menigte 
anderen, hebben getuigd van de macht van Gods Woord tegenover de macht van mensen en 

een politiek in dienst van het kwaad. Dit zijn de ware edelen van de wereld. Dit is hun 
Koninklijke geslachtslijn. De jeugd van vandaag wordt opgeroepen, hun plaats in deze lijn in 

te nemen.  
 

 Er is geloof nodig, in kleine zaken van het leven niet minder dan in de grote. In al 
onze dagelijkse belangen en bezigheden wordt de ondersteunende kracht van God voor ons 

werkelijkheid door te blijven vertrouwen. ... 
 

 Alleen het ervaren van Gods aanwezigheid kan de vrees uitbannen, die het leven van 
een verlegen kind zwaar kan maken. Laat het deze belofte in zijn geheugen prenten: "De 

engel des HEEREN legert zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt hen uit." (Psalm 34 
: 8) Laat het dat schitterende verhaal lezen over Elisa in de stad in de bergen en tussen hem 

en de troepen vijandige soldaten in een machtig leger engelen uit de hemel die hem 
omringde. Laat het lezen, hoe aan Petrus, in de gevangenis en ter dood veroordeeld, de engel 

van God verscheen. Hoe de engel Gods dienaar in veiligheid bracht, langs de gewapende 
wachtposten, en door de massieve deuren en de grote ijzeren poort, met hun grendels en 

tralies. … 
 

 Hij zal, op een niet minder duidelijke manier dan Hij toen heeft gedaan, ook nu 
werken, overal waar gelovige harten kanalen voor Zijn macht moeten zijn. - 

Karaktervorming, blz. 254 – 256. 
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24 april | Hoe U Geestelijke Kracht Kunt Verkrijgen 
 

"Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwig leven te hebben, en die zijn 
het, die  van Mij getuigen." Johannes 5: 39 

 
 De Heilige Geest staat naast iedere oprechte onderzoeker van Gods Woord, en stelt 
hem in staat, de verborgen zaadjes aan Waarheid te ontdekken. Goddelijke verlichting komt 

in zijn denken, en prent de Waarheid in met een nieuwe en frisse betekenis. Hij wordt 
vervuld met een vreugde die hij nooit tevoren heeft ervaren. De vrede van God rust op hem. 
De Waarheid blijkt kostbaar als nooit tevoren. Een hemels licht schijnt op het Woord, en laat 

het stralen alsof elke letter goud gekleurd is. God Zelf spreekt tot ons hart en maakt Zijn 
Woord tot geest en leven. 

 
 Het ontvangen van wat de Schriften aan levende elementen bevat, en het doen van de 

wil van God, is eeuwig leven. Dit wordt bedoeld met het eten van het vlees en het drinken 
van het bloed van de Zoon van God. Het is het voorrecht van ieder die deel heeft aan het 
hemels brood door het bestuderen van het Woord, en zo, in geestelijke zin, zenuwen en 

spieren ontwikkelt. ...  
 

Voor hen die Christus als hun persoonlijke Heiland aannemen, staat een rijk banket gereed. 
Zij worden, wanneer zij deel hebben aan Zijn Woord, dag aan dag gevoed en versterkt.  

 
 Waarom gaat Gods volk voorbij aan de woorden van de Grote Leraar? Waarom 

vertrouwen ze voor troost en hulp op mensen, terwijl ze de grote belofte bezitten: "Die Mijn 
vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende 

Vader gezonden heeft en Ik leef door den Vader, alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. 
... die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven."  ? (Johannes 6: 56- 58) ... 

 
 Zij die deel hebben aan het banket dat voor hen bereid is, krijgen een zeer 

waardevolle ervaring. Zij zullen inzien, dat het woord van de mens in vergelijking met het 
Woord van God is als kaf tegenover graan.  

 
 Bij ieder plan dat we maken, moeten we handelen in volkomen afhankelijkheid van 

God, want anders worden we door de schijn misleid, in plaats van geleid door de 
werkelijkheid. ...  

 
 Omdat voedsel in ons lichaam verteert, moet ons bloed constant worden voorzien van 
vers voedsel. Zo is het ook met ons geestelijk leven. Wij moeten het Woord dagelijks tot ons 
nemen, geloven en er naar handelen. Christus moet in ons wonen. Hij geeft ons hele wezen 

energie en voorziet het levensbloed van onze ziel van vers voedsel. Zijn Voorbeeld moet ons 
tot Gids zijn. Wij moeten Zijn ontferming tonen in hoe wij met elkaar omgaan. Wij moeten 
de genade van Christus in ons hart echt uitwerken. Dan kunnen we met de apostel zeggen: 

"en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij." (Galaten 2: 20) Het leven van 
Christus, dat in onze ziel woont, is oorzaak van vreugde en het is de belofte voor onze 

heerlijkheid. - Review & Herald, 1 oktober 1901. 
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25 april | De Heilige Geest, Vertegenwoordiger van Christus 
 

"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb." Johannes 14: 26 

 
 Dat Christus Zichzelf aan hen bekend zou maken, en toch voor de wereld onzichtbaar 
zou blijven, was voor de discipelen een geheimenis. Zij konden de woorden van Jezus in hun 
geestelijke betekenis niet begrijpen. Zij dachten aan de uiterlijke, zichtbare bekendmaking. 

Zij konden het feit niet vatten, dat zij de aanwezigheid van Christus bij zich konden ervaren, 
terwijl Hij voor de wereld toch onzichtbaar was. Zij begrepen de betekenis van geestelijk 

openbaring niet. 
 

 De Grote Leraar verlangde aan de discipelen alle mogelijke aanmoediging en troost 
te geven, want zij zouden zwaar op de proef gesteld worden. Maar het was voor hen moeilijk 

om Zijn woorden te begrijpen. Zij moesten nog leren, dat het innerlijk geestelijk leven, 
helemaal doortrokken van liefhebbende gehoorzaamheid, hen de geestelijke kracht zou 

geven die zij nodig hadden.  
 

 De belofte van de Trooster hield voor hen een rijke Waarheid in. Het verzekerde hen 
ervan, dat zij hun geloof zelfs onder de meest beproevende omstandigheden niet moesten 

verliezen. De Heilige Geest, gezonden in de Naam van Christus, zou hen alle dingen leren, 
en hen alles in herinnering brengen. De Heilige Geest zou de Vertegenwoordiger van 

Christus zijn, de Advocaat Die voortdurend voor ons gevallen ras pleit. Hij pleit ervoor, dat 
ons geestelijke kracht gegeven mag worden, zodat wij, door de macht van Eén Die machtiger 

is dan alle vijanden van God en mensen, in staat zouden zijn onze geestelijke vijanden te 
overwinnen. 

 
 Hij Die het einde weet vanaf het begin, heeft maatregelen getroffen tegen de aanval 

van machten van satan. En Hij zal Zijn woord aan hen die trouw zijn altijd gestand doen. Dat 
woord is zeker en houdt stand; geen tittel of jota kan vergaan. Wanneer mensen zich onder 

de bescherming van God blijven stellen, dan zal Zijn banier over hen wapperen als een 
onneembare vesting. Hij zal aantonen dat Zijn woord niet kan vergaan. Hij zal een lamp zijn, 
die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. Hij, de Zon van de Gerechtigheid, 

zal opgaan met een genezende lichtglans.  
 

 Hij heeft u verzekerd, dat de Heilige Geest gegeven is om altijd met u te zijn, om uw 
Pleitbezorger en uw Gids te zijn. Hij vraagt u om Hem te vertrouwen, en uzelf in Zijn hoede 
toe te vertrouwen. De Heilige Geest werkt constant, onderwijst, herinnert, getuigt. Hij komt 

tot onze ziel als Goddelijke Trooster, en overtuigt van zonde als aangewezen Rechter en 
Leidsman. ...  

 
 Het is uw taak om met Christus samen te werken, zo dat u volmaakt in Hem zult zijn. 
Door u in geloof met Hem te laten verenigen, Hem te geloven en te ontvangen, wordt u deel 

van Hem. Uw karakter is Zijn heerlijkheid in u geopenbaard. - Manuscript 44, 1897. 
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26 april | Bezield Door de Kracht van de Heilige Geest. 
 

"Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der 

aarde." Handelingen 1: 8. 
 

 Het is ons voorrecht het Woord te prediken door de werking van de Heilige Geest. 
Elke ziel heeft het voorrecht het geloof in onze Heere Jezus Christus te beoefenen. Maar 

zuiver geestelijk leven komt alleen tot stand, doordat de ziel zich aan de wil van God 
overgeeft door Christus, onze verzoenende Heiland. Het is ons voorrecht, dat de Heilige 

Geest in ons werkt. Door ons geloof te beoefenen, komen we in gemeenschap met Christus 
Jezus, want Christus woont in het hart van iedereen die zachtmoedig en nederig is. Zij 

hebben een geloof dat door liefde werkt en de ziel zuivert, een geloof dat vrede geeft in het 
hart, en dat voert over de weg van zelfverloochening en zelfopoffering. 

 
 De belofte is, dat als wij voortgaan met het leren kennen van de Heere, dat we dan 

zullen weten: "Zijn uitgang is bereid als de dageraad;" (Hosea 6: 3) Het is noodzakelijk om 
dagelijks de veranderende genade van God in ons hart te hebben, zodat uit al onze woorden 

en daden zal blijken, dat we onszelf aan de gedachten en de wil van God hebben 
onderworpen. Door met zachtmoedigheid en nederigheid de ons opgedragen dienst te 

verrichten, laten we de veranderende kracht van de Heilige Geest in ons leven zien. Dan 
worden we werktuigen van de Heere in Zijn dienst. 

 
 Met nederigheid en zachtmoedigheid, maar ook met grote ernst moeten wij ons in 

dienst van God stellen. Christus is ons Patroon, ons Voorbeeld in alles. Hij was vervuld met 
de Heilige Geest, en de kracht van de Heilige Geest werd door Hem openbaar, niet door 

uiterlijke handelingen, maar door ijver tot goede werken. 
 

 Onder Gods volk is diep en grondig zelfonderzoek nodig, zodat we in staat zullen 
zijn te begrijpen wat ware godsdienst is. Christus is een uitstekende Opvoeder. Zijn leven en 

Zijn woorden zijn gebaseerd op degelijke beginselen. Zijn methode van onderwijzen was 
heel eenvoudig. Hij was bekleed met het Gode gelijk zijn, en wanneer we Hem volgen, 

zullen we geen fouten maken. ... 
 

 Ons leven moet met Christus verborgen zijn in God. Wij moeten Christus persoonlijk 
kennen. Alleen dan kunnen wij Hem op de juiste manier in de wereld uitdragen. Waar we 

ook zijn, we moeten tot eer van God in goede werken ons licht laten schijnen. Dit is de grote 
en belangrijke taak van ons leven. Zij die werkelijk onder de invloed van de Heilige Geest 
staan, zullen Zijn kracht laten zien door de eeuwige beginselen van de Waarheid praktisch 
toe te passen. Zij zullen laten zien, dat de heilige olie van de twee olijftakken vloeit in de 
houders van de tempel van de ziel. Hun woorden zullen bezield zijn door de kracht van de 
Heilige Geest, zodat ze harten verzachten en onderwerpen. Het zal zichtbaar zijn, dat de 

woorden die gesproken worden geest en leven zijn. - Brief 352, 1908. 
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27 april | Wij Kunnen de Heilige Geest Niet Gebruiken, de Geest Moet Ons Gebruiken 
 

"En Die gekomen zijnde, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en 
van oordeel." Johannes 16: 8 

 
 Christus beloofde de Heilige Geest te schenken aan Zijn gemeente, en die belofte is 

net zo goed voor ons als voor de eerste discipelen. Maar net als iedere andere belofte, is deze 
onder voorwaarden gegeven. Velen belijden te geloven en eisen de beloften van de Heere 
voor zich op. Zij spreken over Christus en de Heilige Geest. Toch doet het hun geen nut, 

omdat zij hun ziel niet overgeven aan de leiding van en de controle door hemelse machten. 
 

 Wij kunnen de Heilige Geest niet gebruiken, de Geest moet ons gebruiken. Door de 
Heilige Geest werkt God in Zijn volk "beide het willen als het werken, naar Zijn 

welbehagen." (Filippenzen 2: 13) Maar velen willen zich niet onderwerpen om geleid te 
worden. Zij willen zelf de leiding in handen houden. Daarom ontvangen zij de hemelse gave 

niet. Alleen aan hun die nederig op God wachten, die uitzien naar Zijn leiding en genade, 
wordt de Geest gegeven. Deze beloofde zegen, door het geloof opgeëist, neemt alle andere 

zegeningen in zijn spoor mee. Zij wordt gegeven volgens de rijkdom van de genade van 
Christus, en Hij staat klaar om elke ziel zoveel te geven als die in staat is te ontvangen. 

 
 Het verlenen van de Geest is het verlenen van het leven van Christus. Alleen zij die 
zó zijn onderwezen door God, alleen zij die de inwendige werking van de Geest bezitten, en 
in wiens leven het leven van Christus openbaar wordt, alleen zij kunnen staande blijven als 

ware vertegenwoordigers van de Heiland. 
 

 God aanvaardt mensen, zoals ze zijn, en leidt hen op tot Zijn dienst, wanneer zij zich 
aan Hem overgeven. Wanneer men de Geest van God in zijn ziel ontvangt, dan stimuleert 

Hij al haar vermogens. Onder leiding van de Heilige Geest ontwikkelt ons verstand, 
onvoorwaardelijk aan God toegewijd, zich harmonieus, en ontvangt de kracht om de eisen 

van God te begrijpen en daaraan te voldoen. Een zwak, wankelmoedig karakter wordt 
veranderd in een sterk en standvastig karakter. 

 
Voortdurende toewijding vestigt een zó nauwe band tussen Jezus en Zijn discipelen, dat de 

Christen qua karakter als zijn Meester wordt. Zijn inzichten worden helderder en breder. Zijn 
onderscheidingsvermogen wordt scherper, en zijn oordeel evenwichtiger. Hij wordt zó 

gestimuleerd door de levengevende kracht van de Zon van de Gerechtigheid, dat hij in staat 
is veel meer vrucht tot eer van God te dragen. ...  

 
 Wat voor voordeel zou het voor ons hebben gehad, dat de eniggeboren Zoon van God 

Zichzelf heeft vernederd, de verzoeking door de sluwe vijand heeft doorstaan, en is 
gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, wanneer de Heilige Geest niet was 

gegeven als een constante, werkende, herscheppende Macht, om in elk individueel geval te 
effectueren, wat door de Verlosser van de wereld tot stand is gebracht? - Gospel Workers, 

blz. 284 – 286. 
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28 april | De Heilige Geest, Bijzondere Gave van Christus 
 

"Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. 
Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis 

gevangengenomen, en heeft de mensen gaven gegeven." Efeze 4: 7-8 
 

 Jezus, de Zoon van God, vernederde Zichzelf voor ons, weerstond verzoeking voor 
ons, overwon voor ons, om ons te tonen hoe wij kunnen overwinnen. ...  

 
 Er is beloofd, dat de Heilige Geest met hen zou zijn, die worstelen om de 

overwinning, en dat Hij almacht zou betonen, en de mens zou begiftigen met 
bovennatuurlijke krachten, en de onwetende zou inwijden in de geheimen van het Koninkrijk 

van God. Het is een geweldige belofte, dat de Heilige Geest de grote Helper zal zijn. ... 
 

 De uitstorting van de Heilige Geest stelde Zijn discipelen, de apostelen, in staat om 
pal te staan tegen elke soort van afgoderij, en om de Heere te verhogen en Hem alleen. Wie 

anders, dan Christus, door Zijn Geest en Goddelijke macht, leidde de pen van de heilige 
geschiedschrijvers, zodat aan de wereld een kostbaar document over de uitspraken en het 

werk van Jezus Christus kon worden aangeboden?  
 

 De Heilige Geest Die beloofd is, Die Hij zou zenden nadat Hij tot Zijn Vader was 
opgevaren, werkt voortdurend om de aandacht te vestigen op het grote officiële Offer aan het 
kruis van Golgotha. Om aan de wereld de liefde van God voor de mensen te ontvouwen. Om 
voor de overtuigde ziel de kostbaarheden in de Schriften open te leggen. En om aan mensen 
met een verduisterd verstand de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid te laten zien, 
waarheden waardoor hun hart in hun binnenste gaat branden, omdat hun verstand ontwaakt 

en de eeuwige waarheden gaat begrijpen. 
 

 Wie anders dan de Heilige Geest maakt aan ons verstand de zedelijke maatstaf van de 
gerechtigheid duidelijk, en overtuigt van zonde, en bewerkt droefheid naar Gods wil, die 

onberouwelijke inkeer tot God brengt ( 2 Korinthe 7: 10), en bemoedigt tot groeien in geloof 
in Hem, Die alleen van alle zonde kan redden? ...  

 
 Wij moeten zorgvuldig mediteren over het leven van Christus, en dit voortdurend 

bestuderen, met het verlangen te verstaan, waarom Hij eigenlijk moest komen. Wij kunnen 
alleen conclusies trekken door de Schriften te bestuderen, zoals Christus ons heeft 

opgedragen, want Hij zegt: "die zijn het, die van Mij getuigen." (Johannes 5: 39) Wij kunnen 
door het Woord te bestuderen ontdekken, wat de deugden van gehoorzaamheid zijn, in 

tegenstelling tot het zondige van ongehoorzaamheid. "Want gelijk door de 
ongehoorzaamheid van die énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen 
ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden." (Romeine 

5: 19)  
 

 De hof van Eden, met zijn vuile smet van ongehoorzaamheid, moet zorgvuldig 
bestudeerd worden - en vergeleken met de hof van Gethsémané - waar de Verlosser van de 
wereld bovenmenselijke zielsangst leed, toen de zonden van de hele wereld op Hem werden 

gelegd. - Manuscript 1, 1892. 
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29 april | Het Effect van het Ontvangen van de Geest 
 

"Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn." 1 Korinthe 2: 12 

 
 De Heilige Geest stelde de discipelen in staat om alleen de Heere te verhogen, en 
leidde de pen van de heilige geschiedschrijvers, zodat aan de wereld verslag kon worden 
gedaan van de woorden en werken van Christus. Vandaag werkt deze Geest nog altijd, en 

tracht de aandacht van mensen te trekken voor het grote Offer, dat aan het kruis van 
Golgotha gebracht werd, om aan de wereld de liefde van God voor de mens te ontvouwen, en 

voor de overtuigde zielen de beloften van de Schriften te openen. 
 

 Het is de Geest, Die de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid doet schijnen in 
het verduisterd verstand; Die het hart van mensen in hun binnenste doet branden, wanneer 

het besef van eeuwige Waarheden ontwaakt; Die ons verstand de hoge maatstaf van de 
gerechtigheid voorhoudt, en overtuigt van zonde, Die inspireert tot geloof in Hem Die alleen 
van zonde kan verlossen; Die werkt om ons karakter te veranderen, door de genegenheden 
van mensen aan tijdelijke en vergankelijke dingen weg te nemen, en hen te richten op de 

eeuwige erfenis. De Geest herschept, verfijnt, en heiligt mensen, en maakt hen geschikt om 
deel uit te maken van de Koninklijke familie, als kinderen van de Koning van de hemel. 

 
 Wanneer men helemaal leeg gemaakt is van het eigen ik, wanneer elke valse god uit 
de ziel is uitgeworpen, dan wordt het vacuüm gevuld door het binnenstromen van de Geest 

van Christus. Zo iemand heeft het geloof, dat de ziel zuivert van bezoedeling. Hij voegt zich 
naar de Geest, en hij bedenkt de dingen van de Geest. Hij vertrouwt niet op zichzelf. Christus 

is alles en in allen. Hij ontvangt met zachtmoedigheid de Waarheid die voortdurend 
ontvouwd wordt, en geeft God alle eer, en zegt: "doch God heeft het ons geopenbaard door 

Zijn Geest." (I Korinthe 2: 10) ...  
 

 De Geest Die openbaart, bewerkt in hem ook de vruchten van gerechtigheid. Christus 
is in hem "een fontein van water, springende tot in het eeuwigen leven." (Johannes 4: 14) Hij 
is een rank aan de Ware Wijnstok, en draagt rijke druiventrossen tot eer van God. Wat is de 
aard van de vrucht die voortgebracht wordt? De vruchten van de Geest zijn: "liefde," geen 

haat; "blijdschap", geen ontevredenheid en klagen; "vrede", geen irritatie en angst, en 
verzonnen beproevingen. Het is "lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid." (Galaten 5: 22) Zij, die deze Geest bezitten, zijn ware 

medearbeiders van God. ... Zij spreken woorden van verstand, en brengen uit de schatkamer 
van hun hart zuivere en heilige dingen tevoorschijn, naar het Voorbeeld van Christus. - 

Gospel Workers, blz. 286 – 288. 
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30 april | Wij Moeten de Liefde en de Vreugde van Christus Laten Zien 
 

"De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij 
overdadig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes." Romeinen 15: 13 

 
 Bij de grote en onmetelijke gave van de Heilige Geest zijn alle hulpbronnen van de 
hemel inbegrepen. Het is niet vanwege een beperking van Gods kant, dat de rijkdom van 

Zijn genade niet naar de aarde tot de mensen stroomt. Als iedereen bereid was om te 
ontvangen, dan zouden allen met Zijn Geest worden vervuld. Elke ziel heeft het voorrecht 
een levend kanaal te zijn, waardoor God de schatten van Zijn genade aan de wereld kan 

aanbieden: de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. 
 

 Niets verlangt Christus zo zeer, als vertegenwoordigers die in de wereld Zijn Geest 
en karakter willen voorstellen. Er is niets dat de wereld zo hard nodig heeft als het via de 
mensheid openbaar maken van de liefde van de Heiland. De hele hemel wacht op kanalen 

door wie de heilige olie uitgegoten kan worden tot vreugde en zegen voor harten van 
mensen. 

 
 Christus heeft alles bereid, zodat Zijn gemeente een veranderd lichaam zal zijn, 

verlicht door het Licht der wereld en in bezit van de heerlijkheid van Immanuël. Het is Zijn 
bedoeling, dat iedere Christen omgeven wordt door een sfeer van vrede en licht. Hij verlangt 

dat wij Zijn eigen vreugde in ons leven zullen laten zien.  
 

 Het inwonen van de Geest wordt zichtbaar door het uitvloeien van de hemelse liefde. 
De volheid van God zal door de toegewijde mens heen stromen, zodat zij kan worden 

doorgegeven aan anderen. 
 

 De Zon der Gerechtigheid heeft "genezing onder Zijn vleugelen". (Maleachi 4: 2). 
Dus van iedere ware discipel moet een invloed uitgaan, die leven, moed, behulpzaamheid en 

ware genezing brengt.  
 

 Het geloof in Christus betekent meer dan de vergeving van zonden. Het betekent het 
wegnemen van onze zonden, en de lege plaats opvullen met de genadegaven van de Heilige 

Geest. Het betekent Goddelijke verlichting, zich verheugen in God. Het betekent een hart dat 
van het eigen ik is bevrijd, en dat wordt gezegend met de blijvende aanwezigheid van 

Christus. Wanneer Christus in onze ziel regeert, dan is er zuiverheid en vrij zijn van zonde. 
Het plan van het Evangelie komt dan in al zijn heerlijkheid, volheid en volledigheid in ons 
leven tot vervulling. Het aannemen van de Heiland brengt een gloed van volmaakte vrede, 

volmaakte liefde en volmaakte verzekerdheid. Wanneer de schoonheid en geur van het 
karakter van Christus in ons leven openbaar wordt, dan getuigt dit ervan, dat God inderdaad 
Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om haar Heiland te zijn. - Lessen uit het Leven van 

Alledag, blz. 259, 260.  
 

 Er is vrede in het geloof en vreugde in de Heilige Geest. Geloven brengt vrede, en 
vertrouwen in God brengt vreugde. - 2 Testimonies, p. 319, 320. 

 
 

 


