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ZEVENDE DAG ADVENTISTEN GELOVEN …. 
 

 dat wij zijn geroepen om een godvruchtig volk te zijn, dat denkt, voelt en 
handelt in overeenstemming met de Bijbelse beginselen met betrekking tot ons 
persoonlijk leven en ons maatschappelijk functioneren. Om de Heilige Geest de 

gelegenheid te geven in ons het karakter van de Heer te herscheppen, wensen 
wij alleen betrokken te zijn bij die dingen die een christelijke reinheid, 

gezondheid en vreugde in ons leven tot stand brengen. Dit wil zeggen dat 
ontspanning en vrijetijdsbesteding moeten voldoen aan de hoogste normen van 

christelijke smaak en verfijning. Bij alle verschil in cultuur behoort onze 
kleding eenvoudig, bescheiden en netjes te zijn, zoals het hen betaamt wiens 

schoonheid niet bestaat uit uitwendige versierselen, maar uit de onvergankelijke 
tooi van een zachtmoedige en stille geest. Omdat ons lichaam een tempel is van 

de Heilige Geest, dienen wij er op een verstandige manier mee om te gaan. 
Naast voldoende lichaamsbeweging en rust, moeten wij ons zo gezond 

mogelijk voeden en ons onthouden van onrein voedsel, zoals in de Schrift 
aangegeven. Daar alcoholische dranken, tabak en het onverantwoordelijk 
gebruik van medicijnen en verdovende middelen schadelijk zijn voor het 

lichaam, behoren wij ons daarvan eveneens te onthouden. In plaats daarvan 
moeten wij bezig zijn met al die dingen die onze gedachten en ons lichaam 

brengen onder het gezag van Christus, Die het beste met ons voorheeft. 
 

Fundamenteel Geloofspunt nr. 21 
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Hoofdstuk 21 
HET GEDRAG VAN DE CHRISTEN 

 
 Christelijk gedrag - de levensstijl van een volgeling van God - ontstaat als een 
dankbaar antwoord op Gods wonderbaarlijke verlossing door Christus. Paulus doet een 
beroep op alle christenen: "Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw 
lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke is] uw 
redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door 
de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke 
en volmaakte wil van God zij." (Romeinen 12:1-2). Dus christenen beschermen en 
ontwikkelen bereidwillig hun mentale, fysieke en geestelijke vermogens om hun Schepper en 
Verlosser te eren. 
 Christus bad: "Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen 
bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben." 
(Johannes 17:15-16). Hoe kan een christen zowel in de wereld zijn als er los van staan? Hoe 
moet de christelijke levensstijl verschillen van die van de wereld? 
 Christenen moeten een andere levensstijl aannemen, niet om anders te zijn, maar 
omdat God hen geroepen heeft om principieel te leven. De levensstijl waartoe Hij hen 
geroepen heeft, stelt hen in staat om hun volledige mogelijkheden als Zijn schepsels te 
bereiken, waardoor ze efficiënt zijn in Zijn dienstbaarheid. Anders zijn bevordert ook hun 
opdracht: de wereld dienen - er zout in zijn, er een licht in zijn. Van welke waarde zou zout 
zijn zonder smaak, of licht dat niet verschilde van duisternis? 
 Christus is ons Voorbeeld. Hij leefde zo grondig in de wereld dat mensen Hem ervan 
beschuldigden "een vraat en wijnzuiper'' te zijn (Matteüs 11:19), hoewel Hij dat niet was. 
Hij leefde zo consequent de principes van God uit dat niemand Hem schuldig aan de zonde 
kon bewijzen (Johannes 8:46) 
  
Gedrag en redding 
 Bij het bepalen van wat geschikt gedrag is, moeten we twee uitersten vermijden.  
De eerste is het aanvaarden van de regels en toepassingen van principes om een middel tot 
redding te worden. Paulus vat dit extreme samen met de woorden: "Christus is u ijdel 
geworden, die door de wet gerechtvaardigd [wilt] worden; gij zijt van de genade vervallen." 
(Galaten 5:4). 
 Het tegenovergestelde extreme is te geloven dat werken niet redden, ze zijn dus 
onbelangrijk - dat wat een persoon doet er niet echt toe doet. Paulus sprak ook tot dit 
extreme: "Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk [gebruikt] de vrijheid niet 
tot een oorzaak voor het vlees;" (Galaten 5:13). Wanneer elk lid zijn of haar eigen geweten 
volgt, "is er geen wederzijdse disciplinering van mede-christenen in overeenstemming met 
Matteüs 18 en Galaten 6:1-2". De gemeente wordt niet het lichaam van Christus, waarbinnen 
er wederzijdse liefde en zorg is, maar een verzameling van verstokte personen, die ieder hun 
eigen weg gaan zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor hun medemensen of enige 
zorg voor hen op zich te nemen.”¹ 
 Hoewel ons gedrag en onze geestesgesteldheid nauw verwant zijn, kunnen we nooit 
redding verdienen door correct gedrag. Christelijk gedrag is eerder een natuurlijke vrucht 
van verlossing en is gebaseerd op wat Christus al voor ons heeft bereikt op Golgotha. 
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Tempels van de Heilige Geest 
 Niet alleen de gemeente, maar ook de individuele christen is een tempel voor de 
inwoning van de Heilige Geest: "Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den 
Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en [dat] gij uws zelfs niet zijt?” (1 
Korinthe 6:19). 
 Christenen beoefenen dan ook goede gezondheidsgewoonten om het 
besturingscentrum van hun lichaamstempel, de geest, de woonplaats van de Geest van 
Christus te beschermen. Om deze reden hebben zevende dag adventisten - gedurende de 
afgelopen 100 jaar - het belang van goede gezondheidsgewoonten benadrukt.² En deze 
nadruk heeft zijn vruchten afgeworpen: Uit recent onderzoek blijkt dat Adventisten minder 
kans hebben dan de algemene bevolking om bijna geen van de belangrijkste ziekten te 
ontwikkelen.³ 
 Als christenen houden wij ons bezig met zowel de geestelijke als de fysieke aspecten 
van het leven van mensen. Jezus, ons voorbeeld, genas "alle ziekte en alle kwale onder het 
volk" (Mattheüs 4:23). 
 De Bijbel ziet de mens als een eenheid (zie geloofspunt 7). "De tweedeling tussen 
geestelijk en materieel is vreemd aan de Bijbel "� De roeping van God tot heiligheid houdt 
dus een oproep in tot zowel fysieke als geestelijke gezondheid. Susannah Wesley, moeder 
van de grondlegger van het Methodisme, vatte dit principe treffend samen: "Wat je verstand 
verzwakt, verzwakt de zachtmoedigheid van je geweten, verdoezelt je gevoel voor God, 
vermindert de kracht en autoriteit van je geest over je lichaam - dat is niet goed, hoe 
onschuldig het op zichzelf ook is ".� 
 Gods wetten, waaronder de wetten van de gezondheid, zijn niet willekeurig, maar 
zijn ontworpen door onze Schepper om ons in staat te stellen om ons leven op zijn best te 
genieten. Satan, de vijand, wil onze gezondheid, onze vreugde, onze gemoedsrust stelen en 
ons uiteindelijk vernietigen (zie Johannes 10:10). 
  
Gods Zegeningen voor totale Gezondheid 
 Het bereiken van deze gezondheid hangt af van het beoefenen van een paar vrij 
eenvoudige maar effectieve, door God gegeven principes. Sommige daarvan zijn duidelijk en 
voor de meeste mensen heel aangenaam. Andere, zoals goede voeding, zijn moeilijker te 
accepteren, omdat het gaat om richtlijnen en gewoonten die zo fundamenteel zijn voor onze 
levensstijl. Om deze reden zullen we meer ruimte besteden aan die principes die ofwel 
verkeerd begrepen, besproken of verworpen worden.� 
 De Zegening van de Beweging. Regelmatige lichaamsbeweging is de eenvoudige 
formule voor meer energie, een stevig lichaam, verlichting van stress, een gezondere huid, 
meer zelfvertrouwen, effectieve gewichtscontrole, verbeterde spijsvertering en regelmaat, en 
verminderde depressie en het risico op hart- en vaatziekten en kanker. Bewegen is niet alleen 
een optie, het is essentieel voor het behoud van een optimale gezondheid, zowel fysiek als 
mentaal.� 
 Nuttige activiteit neigt naar welvaart; inactiviteit en luiheid neigen naar tegenspoed 
(Spreuken 6:6-13; 14:23). God schreef de eerste man en vrouw activiteit voor - zorg voor 
hun tuin thuis in de open lucht (Genesis 2:5, 15; 3:19). Christus zelf was een voorbeeld van 
lichamelijke activiteit. Het grootste deel van zijn leven was hij bezig met handenarbeid als 
timmerman, en tijdens zijn bediening liep hij over de wegen van Palestina.� 
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 De Zegening van het Zonlicht. Licht is essentieel voor het leven (Genesis 1:3). Het 
drijft het proces aan dat de voedingsstoffen produceert die ons lichaam voeden en energie 
geven en dat de zuurstof vrijmaakt die we nodig hebben om te leven. De zon bevordert de 
gezondheid en genezing. 
 De Zegening van Water. Het menselijk lichaam bestaat voor 75 procent uit water, 
maar deze vitale vloeistof gaat voortdurend verloren door uitgeademde lucht, transpiratie en 
afvalproducten. Het drinken van zes tot acht glazen zuiver water per dag zou bijdragen aan 
het behoud van een efficiënt en gelukkig welzijn. Een andere belangrijke functie van water is 
het gebruik ervan voor reinheid en de ontspanning die het biedt. 
 De Zegening van Frisse Lucht. Een omgeving van onzuivere lucht, binnen of 
buitenshuis, zorgt ervoor dat het bloed minder zuurstof vervoert dan nodig is voor de 
optimale werking van elke cel. Dit heeft de neiging om een persoon minder alert en 
responsief te maken. Het is daarom belangrijk om er alles aan te doen om dagelijks een 
ruime toevoer van frisse lucht te garanderen. 
 De Zegening van Gematigd, Drugsvrij, Stimulant-Vrij Leven. Drugs hebben onze 
samenleving verzadigd omdat ze stimulatie en bevrijding van stress en pijn bieden. De 
christen wordt omringd door verleidelijke uitnodigingen om drugs te gebruiken. Zelfs veel 
onschuldig uitziende, populaire dranken bevatten drugs: Koffie, thee en cola's bevatten 
cafeïne,� en fruitige wijnkoelers bevatten alcohol. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
mildere geneesmiddelen in de regel leiden tot sterkere geestverruimende geneesmiddelen. De 
wijze christen zal zich onthouden van alles wat schadelijk is en alleen het goede met mate te 
gebruiken. 
 1. Tabak. In welke vorm dan ook is tabak een langzaam gif dat een schadelijk effect 
heeft op de fysieke, mentale en morele krachten. Op het eerste gezicht zijn de effecten 
nauwelijks merkbaar. Het prikkelt en verlamt de zenuwen, verzwakt en vertroebelt de 
hersenen. Degenen die tabak gebruiken plegen langzaam zelfmoord¹º en overtreden het zesde 
gebod: "Gij zult niet doden" (Exodus 20:13) 
 2. Alcoholische Dranken. Alcohol is een van de meest gebruikte drugs op aarde. Het 
heeft onnoemelijke miljoenen mensenlevens verwoest. Niet alleen kwetst het degenen die het 
gebruiken, maar het eist ook zijn tol van de samenleving in het algemeen - door gebroken 
gezinnen, dodelijke ongelukken en armoede. 
 Omdat God alleen met ons communiceert via ons verstand, is het goed om te 
onthouden dat alcohol een negatieve invloed heeft op hun functie. Naarmate het 
alcoholgehalte in het systeem stijgt, ontwikkelt de drinker door verlies van coördinatie, 
verwarring, desoriëntatie, verdoving, coma en dood. Regelmatig alcoholische dranken 
drinken zal uiteindelijk leiden tot verlies van geheugen, oordeel en leervermogen.¹¹ 
 Schriftuurlijke verhalen over het gebruik van alcoholische dranken kunnen de indruk 
wekken dat God het gebruik ervan heeft goedgekeurd. De Schrift geeft echter ook aan dat 
Gods volk heeft deelgenomen aan sociale praktijken zoals echtscheiding, polygamie en 
slavernij - praktijken die God zeker niet goedkeurde. Bij het interpreteren van dergelijke 
Schriftuurlijke passages is het nuttig om in gedachten te houden dat God niet 
noodzakelijkerwijs alles wat Hij toestaat, onderschrijft. 
 Het antwoord van Jezus op de vraag waarom Mozes de echtscheiding toestond, wijst 
op dit interpretatieprincipe. Hij zei: "Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u 
toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest." 
(Mattheüs 19:8).¹² Eden is het Goddelijke model tot welk het Evangelie ons zou herstellen. 
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Net als bij deze andere praktijken was het gebruik van alcohol geen onderdeel van Gods 
oorspronkelijke plan.¹³ 
 3. Andere Geneesmiddelen en Verdovende Middelen. Er zijn vele andere 
schadelijke drugs en verdovende middelen waardoor satan mensenlevens vernietigt.¹� Ware 
christenen die Christus aanschouwen zullen God voortdurend verheerlijken met hun lichaam, 
zich realiserend dat zij Zijn gewaardeerde bezittingen zijn, gekocht met Zijn kostbare bloed. 
 De Zegening van Rust. Een goede rust is essentieel voor de gezondheid van lichaam 
en geest. Christus geeft ons de medelevende instructie die Hij zijn vermoeide discipelen gaf: 
"Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig;'' (Marcus 6:31). 
Rustperioden zorgen voor de broodnodige rust voor de gemeenschap met God: "Laat af, en 
weet, dat Ik God ben;" (Psalm 46:11). God benadrukte onze behoefte aan rust door de 
zevende dag van de week opzij te zetten als rustdag (Exodus 20:10).  
 Rust is meer dan slapen of stoppen met ons reguliere werk. Het gaat om de manier 
waarop we onze vrije tijd doorbrengen. Vermoeidheid is niet altijd veroorzaakt door stress of 
door te hard of te lang werken: Onze geest kan worden uitgeput door overprikkeling via de 
media, ziekte of diverse persoonlijke problemen. 
 Recreatie is herschepping in de ware zin van het woord. Het versterkt, bouwt op en 
verfrist de geest en het lichaam en bereidt gelovigen voor om met nieuwe kracht terug te 
keren naar hun roepingen. Om het leven op zijn best te leven, moeten christenen alleen die 
vormen van ontspanning en vermaak nastreven die hun band met Christus versterken en hun 
gezondheid verbeteren. 
 De Schrift legt het volgende principe vast, dat christenen zal helpen bij het selecteren 
van goede recreatie: "Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de 
wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, [namelijk] 
de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is 
niet uit den Vader, maar is uit de wereld.” (1 Johannes 2:15-16). 
 1. Films, televisie, radio en video's. Deze media kunnen grote onderwijsinstellingen 
zijn. Ze hebben "de hele sfeer van onze moderne wereld veranderd en hebben ons in contact 
gebracht met het leven, het denken en de activiteiten van de hele wereld"¹�. De christen zal 
zich herinneren dat televisie en video's een grotere impact hebben op het leven van een 
persoon dan welke andere activiteit dan ook. 
 Helaas brengen video en televisie, met zijn bijna continue theatervoorstellingen, 
invloeden in huis die noch heilzaam, noch verheffend zijn. Als we niet kritisch en 
vastberaden zijn, "zullen ze van onze huizen theaters en minstreelvoorstellingen van een 
goedkope en smerige soort maken"¹� De toegewijde christen zal zich afkeren van 
ongunstige, gewelddadige, sensuele films en televisieprogramma's. 
 Visuele en audiomedia zijn op zich niet slecht. Dezelfde kanalen die de diepten van 
de menselijke goddeloosheid weergeven, brengen de prediking van het Evangelie van de 
verlossing over. En vele andere waardevolle programma's worden uitgezonden. Maar 
mensen kunnen zelfs de goede programma's gebruiken om de verantwoordelijkheden van het 
leven te vermijden. Christenen zullen niet alleen principes willen vastleggen om te bepalen 
wat ze moeten kijken, maar zullen ook tijdslimieten stellen aan hun kijken, zodat de sociale 
relaties en de verantwoordelijkheden van het leven er niet onder lijden. Als we niet kunnen 
onderscheiden of als we de macht missen om onze media te controleren, is het veel beter om 
ze helemaal af te schaffen dan om ze ons leven te laten regeren door de geest te vervuilen of 
door buitensporige hoeveelheden tijd te verbruiken (zie Matteüs 5:29-30). 
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 Met betrekking tot onze overdenking van Christus stelt een belangrijk Bijbels 
principe dat "wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren [als] in een 
spiegel aanschouwende, worden [naar] hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van 
heerlijkheid tot heerlijkheid," (2 Korinthe 3:18). Aanschouwen brengt verandering. Maar 
christenen moeten zich voortdurend herinneren dat dit principe ook aan de negatieve kant 
werkt. Films die de zonden en misdaden van de mensheid - moord, overspel, roofoverval en 
andere onterende handelingen - grafisch in beeld brengen, dragen bij aan de huidige 
ineenstorting van de moraal. 
 Paulus' advies in Filippenzen 4:8 legt een principe vast dat helpt bij het identificeren 
van de vormen van recreatie die waarde hebben: “Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al 
wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er 
enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;” 
 2. Lezen en Muziek. Dezelfde hoge normen gelden voor het lezen en de muziek van 
de christen. Muziek is een geschenk van God om zuivere, nobele en verheven gedachten te 
inspireren. Goede muziek versterkt dan ook de fijnste karakterkwaliteiten. 
 Gedegradeerde muziek daarentegen “vernietigd het ritme en breekt de moraliteit af.” 
Dus de volgelingen van Christus zullen “elke melodie die aard naar jazz, rock of gerelateerde 
hybride vormen, of welke taal dan ook die dwaze of triviale sentimenten uitdrukken, 
schuwen”¹� De christen luistert niet naar muziek met suggestieve teksten of melodieën 
(Romeinen 13:11-14; 1 Petrus 2:11).¹� 
 Lezen biedt veel dat ook waardevol is. Er is een schat aan goede literatuur die de 
geest cultiveert en verruimt. Toch is er ook een "vloed van slechte literatuur, vaak in de 
meest aantrekkelijke vorm, maar schadelijk voor de geest en de moraal. De verhalen over 
wilde avonturen en morele losbandigheid, of het nu feiten of fictie zijn," zijn ongeschikt voor 
gelovigen omdat ze een afkeer creëren voor een nobele, eerlijke en zuivere levensstijl en de 
ontwikkeling van een vereniging met Christus belemmeren.¹� 
 3. Onaanvaardbare activiteiten. Adventisten leren ook dat gokken, kaartspelen, 
theaterbezoek en dansen moeten worden vermeden (1 Johannes 2:15-17). Zij stellen zich 
vragen bij het kijken naar gewelddadige sportevenementen (Filippenzen 4:8). Elke activiteit 
die onze relatie met onze Heer verzwakt en ervoor zorgt dat we de eeuwige belangen uit het 
oog verliezen, helpt om de ketens van satan rond onze ziel te binden. Christenen zullen 
eerder deelnemen aan die gezonde vormen van vrijetijdsactiviteiten die hun fysieke, mentale 
en geestelijke aard werkelijk zullen opfrissen. 
 De Zegening van Voedzaam Voedsel. Aan het eerste paar gaf de Schepper het 
ideale dieet: "Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde 
is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!" (Genesis 
1:29). Na de zondeval voegde God aan hun dieet "het kruid des velds" toe (Genesis 3:18). 
 De gezondheidsproblemen van vandaag de dag hebben de neiging om zich te 
concentreren op het degeneratieve type van ziekten die direct te herleiden zijn tot voeding en 
levensstijl. Het dieet dat God heeft uitgekozen, bestaande uit granen, fruit, noten en groenten, 
biedt de juiste voedingsingrediënten voor een optimale gezondheid. 
 1. Het Oorspronkelijke Dieet. De Bijbel veroordeelt het eten van reine dieren niet. 
Maar Gods oorspronkelijke dieet voor de mens omvatte geen vleesvoedsel omdat Hij niet 
voorzag in het nemen van het leven van een dier en omdat een evenwichtig vegetarisch dieet 
het beste is voor de gezondheid - een feit waarvoor de wetenschap steeds meer bewijs 
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biedt.²º Mensen die dierlijke producten consumeren die bacteriën of virussen bevatten die 
ziekten veroorzaken, kunnen gezondheidsproblemen hebben.²¹  
 Er wordt geschat dat alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks miljoenen mensen 
lijden aan voedselvergiftiging door pluimvee omdat de inspectie geen besmetting door 
salmonella en andere micro-organismen kan opsporen.²² Verscheidene deskundigen zijn van 
mening dat "bacteriële besmetting een veel groter risico inhoudt dan chemische additieven 
en conserveringsmiddelen in voedsel" en verwachten dat de incidentie van de door deze 
bacteriën veroorzaakte ziekten zal toenemen.²³ 
 Bovendien blijkt uit studies van de afgelopen jaren dat een verhoogde 
vleesconsumptie kan leiden tot een toename van atherosclerose, kanker, nieraandoeningen, 
osteoporose en trichinose, en de levensverwachting kan verlagen.²� 
 Het dieet dat God in de Tuin van Eden heeft voorgeschreven - het vegetarische dieet - 
is het ideaal, maar soms kunnen we het ideale niet hebben. In die omstandigheden, in een 
bepaalde situatie of omgeving, zullen degenen die in optimale gezondheid willen blijven, het 
beste voedsel eten dat ze kunnen verkrijgen. 
 2. Schoon en Onrein Vlees. Pas na de zondvloed introduceerde God vlees als 
voedsel. Toen alle vegetatie vernietigd was, gaf God Noach en zijn familie toestemming om 
vleesvoedsel te eten, met de bepaling dat ze het bloed in het vlees niet mochten eten (Genesis 
9:3-5). 
 Een andere bepaling uit de Schrift zegt dat God Noach en zijn familie alleen datgene 
te eten gaf wat God als reine dieren identificeerde. Het was omdat Noach en zijn familie de 
reine dieren nodig hadden voor zowel voedsel als voor offers (Genesis 8:20) dat God Noach 
opdroeg om zeven paar van elke soort van reine dieren mee te nemen in de ark, in 
tegenstelling tot slechts één paar van elke soort van onreine dieren (Genesis 7:2-3). Leviticus 
11 en Deuteronomium 14 bieden uitgebreide uitleg over rein en onrein voedsel.²� 
 Onreine dieren vormen van nature niet het beste voedsel. Velen zijn ofwel aaseters of 
roofdieren - van de leeuw en het varken tot de gier en de bodemkruipende, zuignap-achtige 
vis. Vanwege hun gewoontes zijn ze meer geneigd om drager van ziekten te zijn. 
 Studies hebben aangetoond dat "naast de matige hoeveelheden cholesterol in zowel 
varkensvlees als schelpdieren, beide voedingsmiddelen een aantal toxines en 
verontreinigende stoffen bevatten die in verband worden gebracht met menselijke 
vergiftiging "²� 
 Door zich te onthouden van onrein voedsel, toonde Gods volk zijn dankbaarheid voor 
hun verlossing uit de corrupte, onreine wereld om hen heen (Leviticus 20:24-26; 
Deuteronomium 14:2). Om iets onreins  in de lichaamstempel binnen te brengen waar Gods 
Geest woont, is minder dan Gods ideaal. 
 Het Nieuwe Testament heeft het onderscheid tussen rein en onrein vleesvoedsel niet 
opgeheven. Sommigen geloven dat omdat deze dieetwetten in Leviticus worden genoemd, ze 
slechts ceremonieel of ritueel zijn, en dus niet langer geldig zijn voor christenen. Toch gaat 
het onderscheid tussen reine en onreine dieren terug tot Noachs dagen voordat Israël bestond. 
Als principes van gezondheid dragen deze dieetwetten een voortdurende verplichting met 
zich mee.²� 
 3. Regelmaat, Eenvoud en Evenwicht. Succesvolle dieethervormingen zijn 
progressief en moeten op intelligente wijze worden aangepakt. Uiteindelijk moeten we leren 
om voedsel met een hoog vet- en/of suikergehalte te elimineren of slechts spaarzaam te 
gebruiken. 
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 Bovendien moeten we het voedsel dat we eten op een zo eenvoudig en natuurlijk 
mogelijke manier bereiden, en voor een optimaal gebruik moeten we regelmatig eten. 
Complexe, stimulerende diëten zijn niet de meest gezonde. Veel kruiden en specerijen 
irriteren het spijsverteringskanaal,²� en het alledaagse gebruik ervan wordt geassocieerd met 
een aantal gezondheidsproblemen.²� 
 De Zegening van Christelijke Kleding. God voorzag in de eerste kleding voor 
Adam en Eva en weet dat we vandaag de dag behoefte hebben aan geschikte kleding (Matt. 
6:25-33). We moeten onze keuze van kleding baseren op de principes van eenvoud, 
bescheidenheid, bruikbaarheid, gezondheid en aantrekkelijkheid. 
 1. Eenvoudig. Net als op alle andere gebieden van ons leven heeft de christelijke 
oproep tot eenvoud invloed op de manier waarop we ons kleden. "Christelijk getuigenis 
roept op tot eenvoud. 
 "De manier waarop we ons kleden laat de wereld zien wie we zijn en wat we zijn - 
niet als een wettelijke eis uit het Victoriaanse tijdperk, maar als een uitdrukking van onze 
liefde voor Jezus.³º 
 2. Van hoge morele deugdzaamheid. Christenen zullen de schoonheid van hun 
karakter niet ontsieren met stijlen die de "begeerlijkheid des vleses" opwekken (1 Johannes 
2:16). Omdat ze willen getuigen aan anderen, zullen ze zich bescheiden kleden en handelen, 
zonder de lichaamsdelen die seksuele verlangens stimuleren te accentueren. Bescheidenheid 
bevordert de morele gezondheid. Het doel van de christen is om God te verheerlijken, niet 
om zichzelf te verheerlijken.  
 3. Praktisch en Besparend. Omdat ze rentmeesters zijn van het geld dat God hun 
heeft toevertrouwd, zullen christenen zuinigheid bedrijven en "goud of parels of kostelijke 
kleding" vermijden (1 Timotheüs 2:9). Zuinigheid betekent echter niet noodzakelijkerwijs 
het kopen van de goedkoopste kleding die beschikbaar is. Vaak zijn artikelen van hogere 
kwaliteit op de lange termijn voordeliger. 
 4. Gezond. Het is niet alleen het dieet dat de gezondheid van een persoon beïnvloedt. 
Christenen zullen kledingstijlen vermijden die het lichaam niet voldoende beschermen of die 
het lichaam insnoeren of op een andere manier zodanig aantasten dat de gezondheid 
verslechtert. 
 5. Gekenmerkt door Gratie en Natuurlijke Schoonheid. Christenen begrijpen de 
waarschuwing tegen "de grootsheid des levens" (1 Johannes 2:16). Verwijzend naar de lelies 
zei Christus: "ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van 
deze." (Mattheüs 6:29). Zo illustreerde Hij dat de voorstelling van schoonheid in de hemel 
wordt gekenmerkt door genade, eenvoud, zuiverheid en natuurlijke schoonheid. Wereldse 
vertoning, zoals gezien in voorbijgaande mode, heeft geen waarde in Gods ogen (1 
Timotheüs 2:9). 
 Christenen winnen ongelovigen niet door te lijken en zich te gedragen zoals de 
wereld, maar door een aantrekkelijk en verfrissend verschil te laten zien. Petrus zei dat 
ongelovige echtgenoten "door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen 
worden; Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze." In plaats van het uiterlijk 
te versieren, raadde hij aan dat gelovigen zich concentreren op de ontwikkeling van "de 
verborgen mens des harten, in het onverderfelijk [versiersel] van een zachtmoedigen en 
stillen geest, die kostelijk is voor God." (1 Petrus 3:1-4). De Schrift leert dat: 
 a. Het karakter toont iemands ware schoonheid. Zowel Petrus als Paulus zetten 
het basisprincipe uiteen om christelijke mannen en vrouwen te begeleiden op het gebied van 
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versiering: "Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, [bestaande]... , en omhangen van 
goud, of van klederen aan te trekken;" (1 Petrus 3:3). "Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een 
eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen [des 
haars], of goud, of  paarlen, of kostelijke kleding; Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de 
godvruchtigheid belijden) door goede werken." (1 Timotheüs 2:9-10). 
 b. Eenvoud harmoniseert met reformatie en opwekking. Toen Jakob zijn familie 
riep om zich aan God te wijden, gaven zij "al die vreemde goden, die in hun hand waren, en 
de oorsierselen, die aan hun oren waren, en Jakob verborg ze” (Genesis 35:2, 4).³¹ 
 Na de afvalligheid van Israël met het gouden kalf, gebood God hun: "legt uw sieraad 
van u af, en Ik zal weten, wat Ik u doen zal.". In boetedoening “beroofden” zij “zichzelven 
van hun versierselen” (Exodus 33:5,6). Paulus stelt duidelijk dat de Schrift deze afval "tot 
waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn." (1 Korinthe 10:11). 
 c. Goed rentmeesterschap vereist offers. Terwijl een groot deel van de wereld 
ondervoed is, worden christenen in de verleiding gebracht door materialisme, variërend van 
dure kleding, auto's en sieraden tot luxe huizen. Eenvoud in levensstijl en uiterlijk plaatst 
christenen in schril contrast met de hebzucht, materialisme en lichtvoetigheid van de 
heidense, twintigste-eeuwse samenleving, waar waarden zich eerder op materiële dingen dan 
op mensen richten. 
 In het licht van deze Schriftuurlijke leer en de hierboven uiteengezette principes 
geloven wij dat christenen zich niet met sieraden moeten tooien. We begrijpen dat dit 
betekent dat het dragen van ringen, oorbellen, halskettingen en armbanden, en opzichtige 
dasspelden, manchetknopen en spelden - en elk ander type juweel dat een hoofd functie heeft 
- onnodig is en niet in harmonie met de eenvoud van versiering die door de Schrift wordt 
aangespoord.³² 
 De Bijbel associeert opzichtige cosmetica met heidendom en afvalligheid (2 
Koningen 9:30; Jeremia 4:30). Wat cosmetica betreft, geloven wij daarom dat christenen een 
natuurlijke, gezonde uitstraling moeten behouden. Als we de Heiland verheffen in de manier 
waarop we spreken, handelen en ons kleden, worden we als magneten, die mensen naar Hem 
toe trekken.³³ 
 
Principes van Christelijke Normen 
 In al zijn verschijningsvormen is de christelijke levensstijl een antwoord op de 
verlossing door Christus. De christen wil God eren en leven zoals Jezus zou leven. Hoewel 
sommigen de christelijke levensstijl zien als een lijst van verboden, moeten we het eerder 
zien als een reeks positieve principes die actief zijn in het kader van de redding. Jezus 
benadrukte dat Hij kwam opdat wij het leven zouden hebben en het overvloediger zouden 
hebben. Wat zijn de principes die ons naar het volledige leven leiden? Wanneer de Heilige 
Geest in het leven van een mens komt, vindt er een duidelijke verandering plaats die 
zichtbaar is voor de mensen om hen heen (Johannes 3:8). De Geest brengt niet alleen een 
eerste verandering in het leven teweeg; zijn effecten zijn voortdurend voelbaar. De vrucht 
van de Geest is liefde (Galaten 5:22, 23). Het krachtigste argument voor de authenticiteit van 
het Christendom is een liefhebbende en beminnelijke christen. 
 Leven met de Geest van Christus. "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in 
Christus Jezus was;" (Filippenzen 2:5). Onder alle omstandigheden, gunstig of ongunstig, 
moeten we proberen te begrijpen en te leven in harmonie met de wil en de geest van Christus 
(1 Korinthe 2:16). 
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 Ellen White heeft getuigd van de prachtige resultaten van een leven dat in een 
dergelijke relatie met Christus wordt geleefd: "Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het 
hart. Christus werkte met Zijn hart. En indien wij daarin toestemmen, zal Hij Zich zó 
vereenzelvigen met onze gedachten en bedoelingen, zó onze harten en gedachten vormen 
overeenkomstig Zijn wil, dat wij, wanneer wij Hem gehoorzamen, slechts datgene zullen 
doen waartoe wij worden gedrongen. De gezuiverde en geheiligde wil zal zijn hoogste 
vreugde vinden in het dienen van God. Wanneer we God kennen zoals we het voorrecht 
hebben Hem te kennen, zal ons leven een leven van voortdurende gehoorzaamheid zijn. 
Door het naar waarde schatten van het karakter van Christus, door gemeenschap met God, 
zal de zonde door ons worden gehaat.."³� (Jezus, de Wens der Eeuwen hoofdstuk 73 blz. 
585; 440 PDF) 
 Leven om God te prijzen en te verheerlijken. God heeft zoveel voor ons gedaan. 
Een manier waarop we onze dankbaarheid kunnen tonen is door de lofprijzing die we Hem 
geven. 
 De Psalmen leggen sterk de nadruk op deze kant van het geestelijk leven: "ik heb U 
in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer; Want Uw goedertierenheid is 
beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen. Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw 
Naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd 
worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen." (Psalm 63:3-6). 
 Voor de christen zal een dergelijke houding van lofprijzing de andere zaken van het 
leven in een passend perspectief houden. Als we kijken naar onze gekruisigde Redder Die 
ons verlost heeft van de straf en ons bevrijdt van de macht van de zonde, zijn we 
gemotiveerd om alleen die dingen te doen “hetgeen behagelijk is voor Hem." (1 Johannes 
3:22; vgl. Efeze 5:10). Christenen "niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor 
hen gestorven en opgewekt is." (2 Korinthe  5:15). Elke ware christen stelt God voorop in 
alles wat hij doet, in alles wat hij denkt, in alles wat hij spreekt en in alles wat hij verlangt. 
Hij heeft geen andere goden voor Zijn Verlosser (1 Korinthe 10:31).  
 Leven om een voorbeeld te zijn. Paulus zei: "Weest zonder aanstoot te geven" (1 
Korinthe 10:32). "En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben 
bij God en de mensen." (Handelingen 24:16). Als ons voorbeeld anderen tot zonde leidt, 
worden we struikelblokken voor hen voor wie Christus stierf. "Die zegt, dat hij in Hem blijft, 
die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft." (1 Johannes 2:6).  
 Leven in dienstbaarheid. Een belangrijke reden waarom christenen leven zoals zij 
dat doen is om verloren mannen en vrouwen te redden. Paulus zei: "Gelijkerwijs ik ook in 
alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het [voordeel] van velen, opdat 
zij mochten behouden worden." (1 Korinthe 10:33; vgl. Mattheüs 20:28). 
  
Eisen en Richtlijnen 
 Vanwege de impact die de levensstijl van een persoon heeft op zijn geestelijke 
ervaring en zijn getuigenis, hebben wij als kerkelijke organisatie bepaalde levensstijlen als 
minimale eisen gesteld aan het lidmaatschap. Deze normen zijn onder andere de onthouding 
van tabak, alcoholische dranken, geestverruimende chemicaliën, onrein voedsel en het 
bewijs van een groeiende christelijke ervaring op het gebied van kleding en het gebruik van 
vrije tijd. Deze minimale normen bevatten niet al Gods idealen voor de gelovige. Ze 
betekenen eenvoudigweg essentiële eerste stappen in de ontwikkeling van een groeiende, 
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stralende christelijke ervaring. Dergelijke normen vormen ook de basis voor eenheid binnen 
de gemeenschap van gelovigen. 
 De ontwikkeling van christelijk gedrag - "God-gelijk zijn" - is voortschrijdend, met 
een levenslange vereniging met Christus. Heilig leven is niets minder dan een dagelijkse 
overgave van de wil aan de controle van Christus en een dagelijkse overeenstemming met 
Zijn leringen zoals Hij die aan ons openbaart in onze Bijbelstudie en gebed. Omdat we in 
verschillende tempo's volwassen worden, is het belangrijk dat we afzien van het beoordelen 
van zwakkere broeders of zusters (Romeinen14:1; 15:1). 
 Christenen in verbondenheid met de Heiland hebben maar één ideaal: dat zij hun best 
zullen doen om de hemelse Vader te eren, Die zo'n rijk plan voor hun redding heeft gegeven. 
"Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets [anders] doet, doet het al 
ter ere Gods." (1 Korinthe 10:31). 
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