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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 

Page 934-935; blz. 601 
 

Jakobus 
 

Hoofdstuk 1 
 
 Vers 2,3 Zie EGW over Hebreeën 12:11 
 Vers 8 Zie EGW over Jakobus 4:8; Mattheüs 6:24 
 Vers 13 Zie EGW over Genesis 22:1 
 Vers 22-25 Zie EGW over Romeinen 8:15-21 
 Vers 23-27 Zie EGW over Openbaring 3:18 
 Vers 23-27 (Zie EGW over Romeinen 7:7-9). Gods Zedelijke Spiegel. – Dit 
is het Woord van de levende God. De wet is Gods grote zedelijke spiegel. De mens 
moet zijn woorden, zijn geest, zijn daden vergelijken met het Woord van God.... Ware 
godsdienst betekent het Woord in uw dagelijks leven in praktijk brengen. Uw 
belijdenis is waardeloos zonder het in praktijk brengen van het Woord (MS 7, 1898). 
 Vers 25 (1 Johannes 2:1,2) Het Werk van de Spiegel. – Hier is een spiegel 
waarin wij moeten zien om elk gebrek van ons karakter te ontdekken. Maar 
veronderstel dat u in deze spiegel kijkt en veel fouten in uw karakter ontdekt, dan 
heengaat en zegt: "Ik ben rechtvaardig"; bent u dan rechtvaardig? In uw eigen ogen 
bent u dan rechtvaardig en heilig. Maar hoe zal het voor Gods rechterstoel  

Page 935; blz. 602 
zijn? God heeft ons een maatstaf gegeven en wij moeten aan de eisen daarvan 
voldoen; als wij het wagen om het anders te doen, deze maatstaf te vertrappen en dan 
voor God staan en zeggen: "Ik ben heilig, ik ben heilig," zullen wij op die grote dag 
van afrekening verloren zijn. 
 Hoe zou het zijn als wij de straat op zouden gaan en onze kleren met modder 
vuil maken, om dan in huis te komen, voor de spiegel te gaan staan en bij het zien van 
onze vuile kleren tegen de spiegel te zeggen: "Reinig mij van mijn onreinheid"; zou 
die spiegel het vuil van ons wegnemen? Dat is niet het doel van een spiegel. Die kan 
alleen maar openbaren dat onze kleding vuil is; maar de spiegel kan de 
verontreiniging niet wegnemen. 
 Zo is het ook met de wet van God. Die wijst op de gebreken in ons karakter. 
Die veroordeelt ons als zondaars, maar biedt geen vergeving voor de overtreder. De 
wet kan hem niet redden van zijn zonden. Maar God heeft een voorziening getroffen. 
Johannes zegt: "Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, 
Jezus Christus de Rechtvaardige." Daarom komen wij naar Hem toe en vinden daar 
het karakter van Jezus; de gerechtigheid van Zijn karakter redt de overtreder - als wij 
van onze kant alles hebben gedaan wat wij konden doen. 
 Toch, hoewel Hij de overtreder redt, doet Hij Gods wet niet teniet, maar Hij 
verheerlijkt de wet. Hij maakt de wet groot omdat deze de zonde openbaart. Het 
reinigend bloed van Christus neemt onze zonden weg, als wij met een berouwvol hart 
bij Hem komen en Zijn vergeving vragen. Hij rekent ons Zijn gerechtigheid toe en 
neemt zelf de schuld op Zich (MS 5, 1885). 
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 Vers 26 Zie EGW over Jakobus 3:2 
 Vers 27 Ware Godsdienst een Bron van Liefde. – De zuivere godsdienst van 
Jezus is een Bron waaruit weldadigheid, liefde en zelfopoffering vloeit (Brief 7, 
1883).  
 Een christen is iemand die op Christus lijkt, iemand die actief is in het dienen 
van God, die aanwezig is bij sociale bijeenkomsten, wiens aanwezigheid anderen ook 
zal aansporen. Godsdienst bestaat niet uit werken, maar godsdienst werkt en slaapt 
niet (Brief 7:1883) 
 Ware Godsdienst maakt Nooit Bekrompen. – Velen schijnen de gedachte 
toegedaan te zijn dat godsdienst de neiging heeft om de belijder ervan eng en 
bekrompen te maken, maar ware godsdienst heeft geen beperkende invloed; juist het 
gebrek aan godsdienst beperkt de hoedanigheden en verengt de geest. Als iemand 
bekrompen is, is dat een bewijs van het feit dat hij behoefte heeft aan Gods genade, 
aan de hemelse zalving; want een christen is iemand, waardoor de Heere, de God der 
legerscharen, kan werken, opdat hij de wegen van de Heere der aarde kan bewaren en 
Zijn wil aan de mensen bekend kan maken (MS 3,1892).  

Page 935-936; blz. 603 
Hoofdstuk 2 

 
 Vers 13 (Psalm 89:14; Galaten 6:14). Het Kruis Verbindt Gerechtigheid en 
Genade. –  
Zijn (Christus') doel was het om de aanspraken van Gerechtigheid en Genade met 
elkaar te verzoenen, terwijl elk zijn eigen waardigheid behield en ze toch verenigd 
waren. Zijn genade was geen zwakheid, maar een vreselijke macht om de zonde te 
straffen omdat het zonde is; en toch was het een macht om de liefde van de mensheid 
daarheen te trekken. Door Christus is Gerechtigheid in staat om te vergeven zonder 
ook maar het minste van haar verheven heiligheid op te offeren. 
 Gerechtigheid en Genade stonden gescheiden, tegengesteld aan elkaar, door 
een brede kloof gescheiden. De Heere onze Verlosser bekleedde Zijn Goddelijkheid 
met menselijkheid en bewerkte ten behoeve van de mens, een karakter dat zonder vlek 
of smet was. Hij plaatste Zijn kruis halverwege hemel en aarde en maakte dat tot een 
voorwerp van aantrekkingskracht, dat naar beide zijden reikte en Gerechtigheid en 
Genade over de kloof met elkaar verbond. Gerechtigheid stond op van haar verheven 
troon en naderde met alle hemelse legerscharen het kruis. Daar zag ze Iemand, aan 
God gelijk, de straf voor alle ongerechtigheid en zonde dragen. Volkomen voldaan 
boog de Gerechtigheid eerbiedig voor het kruis met de woorden: het is genoeg (MS 
94, 1899). 
 Vers 14-20 Zie EGW over Galaten 5:6 
 Vers 21-26 (Romeinen 3:31) Zaligmakend Geloof Meer dan Alleen 
Geloven. – De apostel Jakobus zag dat er gevaren zouden ontstaan bij het brengen 
van het thema 'Rechtvaardigmaking door het Geloof', en hij deed zijn best om te laten 
zien dat echt geloof niet kan bestaan zonder de daaraan gepaard gaande werken. De 
ervaring van Abraham wordt aangehaald. "Daaruit kunt gij zien," zegt hij, “dat zijn 
geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de 
werken." Echt geloof doet dus een waarachtig werk in de gelovige. Geloof en 
gehoorzaamheid brengen een solide, waardevolle ervaring tot stand. 
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 Er is een geloof dat geen reddend geloof is. Gods Woord zegt dat de duivelen 
geloven en sidderen. Het zogenaamde geloof, dat niet door de liefde werkt en het hart 
niet zuivert, zal niemand rechtvaardigen.... Abraham geloofde God. Hoe weten wij dat 
hij geloofde? Zijn werken getuigen van de aard van zijn geloof en zijn geloof werd 
hem tot rechtvaardigheid gerekend. Wij hebben het geloof van Abraham nodig in 
onze dagen, om het duister dat zich om ons heen verdicht, dat het lieflijke zonlicht 
van Gods liefde buitensluit en de geestelijke groei tegenhoudt, te verlichten. Ons 
geloof moet rijk zijn aan goede werken, want geloof zonder de werken is dood. Elke 
verrichte plicht, elk offer dat in de Naam van Jezus is gebracht, heeft een uitnemend 
groot loon. Zelfs in het vervullen van de plicht spreekt God en geeft Hij Zijn  

Page 936; blz. 604 
zegen (ST 19 mei, 1898). 
 Vers 22 Zie EGW over Lukas 17:10; Efeze 2:8,9 
 

Hoofdstuk 3 
 
 Vers 2 Een van de Voornaamste Gaven. – De gave van het spreken wordt 
onder de voornaamste gaven gerekend (MS 92, 1899). 
 (Jakobus 1:26). Macht om de Tong in Bedwang te Houden. – Door de hulp 
die Christus kan geven, zullen wij de tong in bedwang kunnen houden. Hoe zwaar Hij 
ook op de proef werd gesteld om overhaast en toornig te spreken, Hij heeft nooit met 
Zijn lippen gezondigd. Geduldig en kalm trad Hij de spot, de hoon en de bijtende 
opmerkingen van Zijn medewerkers aan de werkbank tegemoet. In plaats van een 
boos antwoord te geven, begon Hij één van de prachtige psalmen van David te zingen 
en voor ze beseften wat ze deden, verenigden Zijn metgezellen zich met Hem in het 
lied. Welk een verandering zou in deze wereld tot stand komen als mannen en 
vrouwen in deze tijd het voorbeeld van Christus in het gebruiken van woorden zouden 
navolgen! (RH 26 mei, 1904). 
 Vers 8 Zie EGW over Psalm 5:5-12 
 Vers 13,14 Een Hemelse Welriekende Geur van Waarheid. – Wat is liegen 
tegen de Waarheid? Het is voorgeven de Waarheid te geloven, terwijl de geest, de 
woorden, het gedrag niet Christus, maar satan vertegenwoordigen. Het bedenken van 
het kwaad, ongeduldig en niet vergevensgezind zijn, is liegen tegen de Waarheid; 
maar liefde, geduld en verdraagzaamheid zijn in overeenstemming met de beginselen 
van de Waarheid. Waarheid is altijd zuiver, is altijd vriendelijk en ademt een hemelse 
welriekende geur, die niet met zelfzucht is vermengd (RH 12 maart, 1895). 
 Vers 15,16 (Hebreeën 12:15) Op de Rechterstoel Zitten. – Wie zijn hart 
openstelt voor de suggesties van de vijand, boze verdachtmakingen in zich opneemt 
en afgunst koestert, legt deze boze geestesgesteldheid vaak verkeerd uit door het een 
vooruitziende blik en onderscheidingsvermogen in het doorgronden van kwade 
beweegredenen van anderen te noemen.  
Hij overweegt dat hem een kostbare gave is verleend en hij trekt zich terug van de 
broeders waarmee hij eensgezind zou moeten zijn; hij gaat op de rechterstoel zitten en 
sluit zijn hart voor degene, die volgens hem dwaalt, alsof hijzelf boven de verzoeking 
stond. Jezus zondert Zich af van hem en laat hem wandelen in de vlammen die hij zelf 
heeft ontstoken. 
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 Laat niemand van u zich langer tegen de Waarheid verheffen door te beweren 
dat deze gesteldheid een noodzakelijk gevolg is van een getrouw behandelen van hen 
die verkeerd doen en van een verdedigen van de Waarheid. Een dergelijke wijsheid 
heeft  

Page 936-937; blz. 605 
veel bewonderaars, maar is heel bedrieglijk en schadelijk. Ze komt niet van boven, 
maar is de vrucht van een onbekeerd hart. Satan zelf is daarvan de oorsprong. 
Niemand die anderen beschuldigt, moet zichzelf onderscheidingsvermogen 
toeschrijven; want door zo te handelen, bekleedt hij satans eigenschappen met het 
kleed der gerechtigheid. Broeders, ik roep u op om de tempel van de ziel te reinigen 
van al deze zaken die verontreinigen, want die zijn de wortels van bitterheid. 
 Hoe waar zijn de woorden van de apostel: "Waar naijver en zelfzucht heerst, 
daar is wanorde en allerlei kwade praktijk." Eén persoon in een instelling of in een 
gemeente, die de vrije hand laat aan onvriendelijke gedachten, door van de broeders 
kwaad te spreken, kan de laagste hartstochten van het menselijk hart in beroering 
brengen en een zuurdesem van kwaad verbreiden dat zijn werk doet in allen die met 
hem in aanraking komen. Op deze wijze behaalt de vijand van alle gerechtigheid de 
overwinning en het resultaat van zijn werk is, dat het gebed van de Heiland waarin Hij 
smeekte dat Zijn discipelen één zouden zijn, zoals Hij één is met de Vader, teniet 
wordt gedaan (RH 12 maart 1895). 
 Vers 17 (Zie EGW over Johannes 13:34). De Juiste Soort van Gevoeligheid. 
– Zij die elkaar bekritiseren en veroordelen, overtreden Gods geboden en zijn voor 
Hem een smaad. Zij hebben God noch hun medemens lief. Broeders en Zusters, laten 
wij het vuil van kritiek en klagen opruimen en niet zo licht op de tenen getrapt zijn. 
Sommigen zijn zo gevoelig, dat er met hen niet te praten is. Wees heel gevoelig met 
betrekking tot wat het wil zeggen Gods wet te houden en met betrekking tot het feit, 
of u de wet gehoorzaamt of overtreedt. God wil, dat wij in dit opzicht gevoelig zijn 
(GCB 1 april, 1903). 
 

Hoofdstuk 4 
 
 Vers 4 Zie EGW over Mattheüs 6:24 
 Vers 7,8 Ergernis Verdwijnt als Jezus Nadert. – "Biedt weerstand aan de 
duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen." Hoe 
kostbaar is deze positieve belofte voor de verzochte ziel. Als iemand die in 
moeilijkheden en verzoeking is, zijn oog richt op Jezus en tot God nadert, door over 
Zijn goedheid en barmhartigheid te spreken, nadert Jezus tot hem en zijn ergernis, die 
naar zijn mening ondraaglijk was, verdwijnt (Brief 43, 1892). 
 Satans Macht Verbreken. – 'Wie God liefheeft, wil graag kracht aan Hem 
ontlenen door een voortdurende omgang met Hem. Wanneer het de gewoonte van de 
ziel wordt om met God te spreken, wordt de macht van het kwaad verbroken; want 
satan kan niet vertoeven bij iemand, die God nadert (RH 3 dec. 1889). 
 Vers 8 (Jakobus 5:16; zie EGW over Hebreeën 1:14). Veilig in Gods 
Tegenwoordigheid. –  

Page 937-938; blz. 606 
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"Nadert tot God." Wat heeft dat voor gevolgen? Wij kunnen God niet naderen en Zijn 
beminnelijkheid en medeleven aanschouwen zonder onze gebreken te beseffen en 
vervuld te worden met het verlangen hoger te klimmen. "En Hij zal tot u naderen." 
De Heere wil naderen tot degene, die tegenover zijn broeders het kwaad belijdt dat hij 
hen heeft aangedaan en die dan nederig en berouwvol tot God komt. 
 Wie het gevaar beseft waarin hij zich bevindt, is op zijn hoede, opdat hij niet 
de Heilige Geest zal bedroeven en zich dan van God zal terugtrekken, omdat hij weet 
dat God geen behagen schept in zijn handelwijze. Hoeveel beter en veiliger is het om 
tot God te naderen, zodat het zuivere licht dat uit Zijn Woord straalt, de wonden 
geneest, die de zonde in het hart heeft veroorzaakt. Hoe dichter wij God naderen, des 
te veiliger zijn wij, want satan haat en vreest Gods tegenwoordigheid (Brief 40, 1901). 
 (Johannes 17:21-23). Het Gebed van Christus Beantwoorden. – Als wij 
persoonlijk tot God naderen, ziet u dan niet wat het resultaat zal zijn? Kunt u niet 
inzien, dat wij dan tot elkaar naderen? Wij kunnen niet tot God naderen en naar 
hetzelfde kruis komen, zonder dat onze harten in volmaakte eenheid verbonden 
worden en daarmee het gebed van Christus beantwoorden "dat zij allen één zijn" zoals 
Hij één is met de Vader. Daarom moeten wij in geest, in verstand, in geloof trachten 
één te worden, opdat Hij in ons verheerlijkt wordt, zoals Hij wordt verheerlijkt in de 
Zoon, en dat God ons zal liefhebben zoals Hij de Zoon liefheeft (MS 7, 1890). 
 Door Gebed Naderen. – "Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen." Nader tot 
Hem in het gebed, door overdenking, door het lezen van Zijn Woord. Als Hij tot u 
nadert, verheft Hij voor u een banier tegen de vijand. Laten wij moed scheppen; want 
de vijand kan niet aan deze banier voorbij (MS 92, 1901). 
 (Jakobus 1:8; Mattheüs 6:24). Een Noodzakelijk Werk voor de Zondaar 
Omschreven. –  
De Heere zegt: "Nadert tot God." Hoe? Door een verborgen, ernstig onderzoek van 
eigen hart, door een kinderlijke, diepgaande, nederige afhankelijkheid van God, 
terwijl u al uw zwakheden aan Jezus bekend maakt en uw zonden belijdt. Zo kunt u 
tot God naderen en Hij zal tot u naderen.  
 Maar laten wij de rest van de les, die voor ons onderricht is gegeven, ook 
lezen, zodat wij beter kunnen begrijpen wat het wil zeggen om tot God te naderen. 
"Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt." 
Het werk dat noodzakelijk door de zondaar gedaan moet worden, wordt hier duidelijk 
omschreven. Dit werk is niet aangenaam voor de neiging van het vleselijk hart; maar 
als het niet gedaan wordt, is de ziel niet in een toestand om de zuiverheid en 
volmaaktheid van het karakter van Christus te bevatten en evenmin in een toestand 
om de aanstootgevendheid van de zonde te begrijpen. De vermaning luidt: "Zuivert 
uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt."  

Page 938; blz. 607 
Velen, die voorgeven christenen te zijn, dragen het stempel van de wereld en hun 
genegenheid is niet op God gericht. Zij zijn innerlijk verdeeld, doordat zij proberen 
gelijktijdig God en de mammon te dienen; maar de Verlosser der wereld heeft gezegd: 
"Gij kunt niet God dienen en de mammon." (Mattheüs 6:24). Omdat zij proberen twee 
heren te dienen, zijn zij wisselvallig in al hun wegen en men kan op hen niet 
vertrouwen. Naar het uiterlijk dienen zij God, terwijl zij terzelfdertijd in hun hart 
toegeven aan de verleiding van satan en de zonde koesteren. Zij kunnen woorden 
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spreken, die gladder zijn dan olie, maar hun hart is vol misleiding en bedrog in al hun 
werken. Terwijl zij voorgeven dat ze rechtvaardig zijn, is hun hart bedrieglijk slecht.  
 Welk nut heeft het om aangename dingen te zeggen, om het werk van satan te 
betreuren en toch terzelfdertijd op zijn plannen in te gaan? Dit is innerlijke 
verdeeldheid (Brief 13, 1893). 
 Vers 8,9 (Mattheüs 5:4; 2 Korinthe 7:10). De Droefheid van Echte Bekering. 
– "Beseft uw ellende, en treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid en 
uw vreugde in neerslachtigheid." Het is goed om opgewekt, zelfs blij te zijn. Het is 
goed om een opgeruimde geest te koesteren door heiligmaking in de Waarheid; maar 
het is niet goed op te gaan in dwaze grappenmakerij en gekheid, in lichtzinnigheid en 
oppervlakkigheid, in woorden van kritiek en het veroordelen van anderen. 
 Zij, die zulke mensen, die voorgeven godsdienstig te zijn, gadeslaan, weten 
dat ze misleid worden. Zij weten dat de handen van zulke belijders gereinigd, hun 
harten gezuiverd moeten worden. Zij moeten een echt berouw over zonde ervaren. 
Waarover hebben zij te treuren? Zij moeten treuren over hun neiging tot zonde, over 
het gevaar waarin zij zich bevinden door innerlijk verderf en over uiterlijke 
verzoeking. Zij moeten bang zijn omdat ze zo'n vaag besef hebben van de zondigheid 
van het kwaad, en zo weinig inzien wat de zonde betekent (Brief 13, 1893). 
 Vers 10 (1 Petrus 5:6). Nederigheid Komt Voor Vergeving. – God schenkt 
geen vergeving aan iemand, wiens berouw geen nederigheid voortbrengt (MS 11, 
1888). 
 

Hoofdstuk 5 
 
 Vers 14-16 Wonderen en Natuurlijke Geneesmiddelen. – Gods wonderen 
dragen niet altijd het uiterlijk voorkomen van wonderen. Vaak komen ze tot stand op 
een manier, die er als de natuurlijke gang van zaken uitziet. Als wij voor de zieken 
bidden, moeten wij ook voor hen werken. Wij beantwoorden onze eigen gebeden door 
de middelen die binnen ons bereik zijn, te gebruiken. Water dat op een verstandige 
wijze wordt toegepast, is een uiterst krachtdadig geneesmiddel. Wanneer het op 
verstandige wijze wordt gebruikt, worden gunstige gevolgen zichtbaar. God heeft ons 
verstand gegeven  

Page 938-939; blz. 608 
en Hij wil dat wij een zo goed mogelijk gebruik maken van Zijn zegeningen die 
gezondheid brengen. Wij vragen God om aan de hongerigen brood te geven; dan 
moeten wij dienst doen als Zijn helpende hand in het verlichten van de honger. Wij 
moeten elke zegen, die God binnen ons bereik heeft geplaatst, gebruiken om anderen, 
die in gevaar verkeren, te helpen. 
 Wanneer natuurlijke middelen gebruikt worden in overeenstemming met Gods 
wil, zullen bovennatuurlijke gevolgen tot stand komen. Wij vragen om een wonder en 
de Heere vestigt onze aan dacht op een eenvoudig geneesmiddel. Wij vragen om 
bewaard te blijven voor de pest die in het duister wandelt, die zoveel macht heeft in 
de wereld; dan moeten wij met God samenwerken door de wetten van de gezondheid 
en het leven waar te nemen. Als wij alles gedaan hebben wat gedaan kon worden, 
moeten wij in geloof om kracht en gezondheid vragen. Wij moeten dát voedsel eten, 
dat de gezondheid van het lichaam zal bewaren. 
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 God moedigt ons niet aan te denken dat Hij voor ons zal doen wat wij zelf 
kunnen doen. De natuurwetten moeten gehoorzaamd worden. Wij moeten niet tekort 
schieten in het volbrengen van ons deel. God zegt tot ons: "Bewerk uw eigen zaligheid 
onder vreze en beven, want het is God Die in uw werkt, beide het willen en het werken 
naar Zijn welbehagen." 
 Wij kunnen de gezondheidswetten niet veronachtzamen, zonder de wetten van 
God te veronachtzamen. Wij kunnen niet verwachten dat de Heere voor ons een 
wonder zal doen, terwijl wij de eenvoudige middelen, die Hij ons verschaft heeft, 
verwaarlozen, die als ze juist en terecht worden toegepast, wondere gevolgen zullen 
hebben. Daarom moet u bidden, geloven en werken (Brief 6, 1901). 
 Genezen Ondanks een Ongeheiligde Evangeliewerker. – Een geval werd 
mij voorgehouden van een evangeliewerker; hij werd van 130 km geroepen om te 
bidden voor een zieke zuster, die hem liet roepen overeenkomstig de leer van 
Jakobus. Hij ging en bad ernstig en zij bad ook; zij geloofde dat de evangeliedienaar 
een man van God was, een man van geloof. Doktoren hadden haar opgegeven om aan 
tbc te sterven. Zij werd onmiddellijk genezen. Zij stond op en maakte het eten klaar, 
iets dat ze in tien jaar niet had gedaan. De predikant zelf was een laagstaand iemand, 
zijn leven was verdorven en toch vond hier iets groots plaats. Hij nam alle eer voor 
zichzelf. 
 Toen ging bovengenoemd toneel weer aan mijn geest voorbij. Ik zag dat de 
vrouw een ware volgeling van Christus was; zij geloofde dat zij genezen zou worden. 
Ik zag hun gebeden: het ene was nevelig, duister en aards. Het andere gebed was 
gemengd met licht of vlekken, die er voor mij uitzagen als diamanten en steeg 
omhoog tot Jezus en Hij hield het voor aan Zijn Vader als een welriekende reuk en 
een lichtstraal werd onmiddellijk gezonden naar haar, die beproefd was en zij leefde 
op en  

Page 939; blz. 609 
werd versterkt door de invloed ervan. De engel zei: God zal elk onderdeel van een 
waarachtig, oprecht geloof bijeenbrengen; als diamanten zullen ze bijeengebracht 
worden en voorzeker zal er antwoord komen; en God zal het kostbare scheiden van 
wat laag is. Hoewel Hij de huichelaar en de zondaar lang verdraagt, zal deze toch 
openbaar worden. Hoewel hij een tijdlang kan groeien met hen die eerlijk zijn, als een 
groene boom, zal toch de tijd komen, waarin zijn dwaasheid geopenbaard zal worden 
(Brief 2, 1851). 
 (2 Thessalonicenzen 2:7-12). Het Werk van Valse Genezers. – Onder de 
invloed van boze geesten zullen mensen wonderen doen. Zij zullen mensen ziek 
maken door hun betovering op te leggen en dan de betovering wegnemen en anderen 
ertoe brengen te zeggen, dat zij die ziek waren, door een wonder zijn genezen. Dit 
heeft satan telkens weer gedaan (Brief 259, 1903). 
 Vers 16 (zie EGW over 4:8) De Welsprekendheid die God Aanvaardt. – 
Wie streeft naar welsprekendheid in het bidden, heeft het helemaal mis. De 
welsprekendheid die God aanvaardt is de ernstige, verlangende roep van het hart dat 
beseft, dat het hulp nodig heeft. Lange gebeden zijn niet nodig. Zij, die in de juiste 
geest werken, zullen in de juiste geest bidden. Hij die werkt zoals Christus heeft 
gewerkt, zal ernstig zijn in het bidden. En Gods Woord geeft ons de verzekering: "Het 
gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" 
(Brief 121, 1901). 
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