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1 oktober | Een waar karakter straalt van binnenuit 
 

"Gij zijt het licht der wereld." Mattheüs 5: 14 
 
 De Joden dachten, dat de zegeningen van het heil tot hun eigen volk beperkt waren, 
maar Christus liet hen zien, dat het heil net als het schijnsel van de zon is. Het behoort de 
hele wereld toe. De godsdienst van de Bijbel mag niet worden ingeperkt tussen de kaften van 
een boek, en ook niet binnen de muren van een kerk. Zij kan niet bij gelegenheid ten eigen 
gunste te voorschijn gehaald worden, om daarna weer zorgvuldig te worden weggeborgen. 
Zij is om ons dagelijks leven te heiligen, om getoond te worden bij alles wat we ondernemen 
en in al onze sociale contacten. 
 
 Een waar karakter wordt niet van buiten gevormd en dan aangenomen; het straalt van 
binnenuit. Als we anderen het pad van de gerechtigheid willen wijzen, dan moeten de 
beginselen van gerechtigheid in ons eigen hart zijn gegrift. Ons belijden van het geloof kan 
de theorie van de godsdienst verkondigen, maar het is onze praktische vroomheid die het 
woord van de Waarheid werkelijk spreekt. Consequent leven, heilig spreken, onkreukbare 
integriteit, een actieve en welwillende geest, Goddelijk voorbeeld - dat zijn de middelen 
waardoor het licht aan de wereld wordt overgedragen. - De Wens der Eeuwen, blz. 247, 248.  
 Zoals de zon voortgaat op zijn liefdevolle reis, de schaduwen van de nacht verdrijft 
en de wereld doet ontwaken tot leven, zo moeten de volgelingen van Christus voortgaan met 
hun opdracht, het hemels licht te laten schijnen op hen die in de duisternis van dwaling en 
zonde verkeren. 
 
 In het stralende morgenlicht kwamen de stadjes en dorpjes op de omringende heuvels 
helder naar voren. Ze vormden een aantrekkelijke aanblik. Op hen wijzend, zei Jezus: "Een 
stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn." En Hij voegde eraan toe: "Noch 
steekt men een kaars aan en zet die onder de korenmaat, maar op een kandelaar, en zij 
schijnt allen die in het huis zijn." (Mattheüs 5: 14-15). De meesten van hen die naar de 
woorden van Jezus luisterden, waren boeren en vissers, van wie de nederige woning slechts 
uit één ruimte bestond, waarin de enige kaars op haar kandelaar scheen voor allen die in huis 
waren. Zo ook zei Jezus: "Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (vers 16). Er heeft 
nooit een ander licht over de gevallen mensheid geschenen, en er zal ook geen ander licht 
schijnen, dan dat wat uit Christus voortkomt. Jezus, de Heiland, is het enige Licht dat de 
duisternis van een wereld in zonde kan verlichten. 
 
 Van Christus staat geschreven: "In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het 
Licht der mensen." (Johannes 1: 4). Door van Hem leven te ontvangen, konden Zijn 
discipelen lichtdragers worden. Het leven van Christus in hun ziel, Zijn liefde die in het 
karakter naar voren kwam, zou hen tot licht voor de wereld maken. - Gedachten van de Berg 
der Zaligsprekingen, blz. 39 – 40. 
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2 oktober | De wereld heeft mensen met een nobel karakter nodig 
 
"En al wat gij doet, doet het van harte als voor den Heere en niet voor de mensen, Wetende, 

dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere 
Christus." Kolossenzen 3: 23-24 

 
 Echte opvoeding negeert de waarde van wetenschappelijke kennis of literaire 
verworvenheden niet. Maar meer dan voor informatie, heeft zij waardering voor kracht; 
boven kracht goedheid; en boven intellectuele verworvenheden karakter. De wereld heeft 
niet zoveel behoefte aan heel erg intelligente mensen als aan mensen met een nobel karakter. 
Zij heeft mensen nodig, die hun capaciteiten beheersen door standvastige beginselen. 
 
 "Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit." 
(Spreuken 4: 7 NBG) "De tong der wijzen maakt de wetenschap goed." (Spreuken 15: 2). 
Ware opvoeding geeft deze wijsheid door. Zij leert niet slechts één van onze vermogens en 
verworvenheden te gebruiken, maar alle. Zo bestrijkt ze al onze verplichtingen - aan onszelf, 
aan de wereld, en aan God. Karaktervorming is de belangrijkste taak die ooit aan mensen is 
toevertrouwd. En nooit eerder was een nauwkeurige studie daarvan van zo groot belang als 
nu. Nooit eerder is een vroegere generatie geroepen tot het tegemoet treden van zulke 
belangrijke onderwerpen. Nooit tevoren werden jonge mannen en jonge vrouwen 
geconfronteerd met zulke grote gevaren als die hen vandaag bedreigen. ... 
 
 In ware opvoeding vinden egoïstische ambitie, de begeerte naar macht, het niet 
rekening houden met de rechten en noden van de mensheid - dat is de vloek van deze wereld 
- hun tegenwicht. Gods levensplan heeft voor ieder mens een plaatsje. Ieder moet zijn 
talenten zoveel mogelijk benutten; en zij die dit trouw doen, of men nu veel of weinig gaven 
heeft, leggen hier eer mee in. In Gods plan is er geen ruimte voor egoïstische rivaliteit. Zij 
die zichzelf tot maatstaf nemen, en zichzelf onderling vergelijken, hebben geen begrip. (vgl. 
2 Korinthe 10: 12). Wat wij ook doen, laat het zijn "als uit kracht, die God verleend." (1 
Petrus 4: 11). ...  
 
 Overal, door elke generatie heen, is het ware fundament en het ware patroon voor 
karaktervorming hetzelfde geweest. De Goddelijke wet: "Gij zult den Heere uw God 
liefhebben uit geheel uw hart ...; en uw naaste als uzelven." (Lucas 10: 27), het grote 
beginsel dat openbaar werd in het karakter en het leven van onze Heiland, vormt het enige 
zekere fundament en is de enige veilige gids. ... Dat is nu net zo waar als toen tot Israël de 
woorden werden gesproken over gehoorzaamheid aan Zijn geboden: "dat zal uw wijsheid en 
uw verstand zijn voor de ogen der volken." (Deuteronomium 4: 6). 
 
 Hierin ligt de enige garantie voor persoonlijke integriteit, voor zuiverheid in huis, 
voor welzijn in de samenleving, of voor stabiliteit van de natie. Temidden van alle 
verwarring, gevaren en tegenstrijdige belangen is de enige zekere en veilige regel, te doen 
wat God zegt. - Karaktervorming, blz. 223 – 227. 
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3 oktober | Wij moeten de liefde van Christus weerspiegelen 
 

"Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden; gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zend Ik ook ulieden." Johannes 20: 21 

 
 Wij moeten oprecht proberen de Waarheid te kennen en op waarde te schatten, zodat 
wij die aan anderen kunnen vertellen, zoals die in Jezus is. Wij moeten de waarde van onze 
eigen ziel juist inschatten. Dan zouden we niet zo roekeloos handelen als nu. Wij zouden met 
de grootste ernst zoeken naar Gods weg. Wij zouden tegengesteld aan zelfzuchtig handelen, 
en ons voortdurend gebed zou zijn, dat we de gezindheid van Christus mogen hebben, zodat 
we naar Zijn gelijkenis veranderd en gevormd mogen worden. Door naar Jezus te zien en 
Zijn liefelijkheid te aanschouwen, met onze ogen standvastig op Hem gericht, worden wij 
naar Zijn beeld veranderd. Hij geeft genade aan ieder die Zijn weg gaat, Zijn wil doet, en in 
de waarheid wandelt. ... 
 
 Ik smeek u, van wie de namen als waardige leden in het boek van de gemeente staan, 
dat u inderdaad waardig zult zijn, door de deugd van Christus. Genade, Waarheid en Gods 
liefde zijn beloofd aan nederige en berouwvolle zielen. De hele hemel is met verwondering 
vervuld, dat wanneer deze liefde - zo wijd, zo diep, zo vol en rijk - aan mensen, die de 
genade van onze Heere Jezus Christus kennen, wordt voorgehouden, zij zo onverschillig 
zijn, zo koud en onbewogen. De oneindige schatten aan Waarheid hebben zich van eeuw tot 
eeuw opgestapeld. Wij kunnen ons geen goede voorstelling maken van de omvang en de 
rijkdom van deze omvangrijke hulpbronnen. Zij wachten op de vraag van hen die ze weten te 
waarderen. Deze juwelen aan Waarheid moeten door Gods volk, Zijn overblijfsel, worden 
verzameld, zodat zij die aan de wereld kunnen geven. Maar zelfvertrouwen en verstoktheid 
van ziel wijzen de gezegende schatten af. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, 
maar het eeuwig leven hebbe." (Johannes 3: 16). Een dergelijke liefde kan niet gemeten 
worden, en kan ook niet in woorden worden uitgedrukt. Johannes roept de wereld op: "Ziet, 
hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd 
zouden worden." (I Johannes 3: 1). Het is een liefde die onze kennis te boven gaat. 
 
 In de volheid van het offer is niets achtergehouden. Jezus gaf Zichzelf. God heeft de 
bedoeling dat Zijn volk elkaar liefheeft, zoals Christus ons liefgehad heeft. Wij moeten onze 
ziel opvoeden en oefenen voor deze liefde. Wij moeten Zijn liefde weerspiegelen in ons 
eigen karakter, haar weerspiegelen naar de wereld. Iedereen moet dit als zijn taak zien. ... 
 De volheid van Christus moet aan de wereld worden voorgehouden door hen, die deel 
hebben gekregen aan Zijn genade. Zij moeten datgene voor Christus doen, wat Christus voor 
de Vader deed - Zijn karakter present stellen. - Review & Herald, 23 december 1890. 
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4 oktober | God alleen kan ons hart vernieuwen 
 

"Want het is God, Die in uw werkt beide het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." 
Filippenzen 2: 13 

 
 Wij moeten, veel meer dan we doen, inzicht hebben in de dingen die op het spel staan 
in de strijd waarin we zijn betrokken. Wij moeten vollediger inzicht hebben in de waarde van 
de waarheden, die God voor deze tijd gegeven heeft, en in het gevaar, dat we onze geest 
hiervan laten afleiden door de grote bedrieger. De oneindige waarde van het offer, dat voor 
onze verlossing nodig was, laat zien hoe waar het is, dat zonde een verschrikkelijk kwaad is. 
Door de zonde is het hele menselijk organisme ontregeld geraakt. Onze geest is verdraaid en 
onze verbeelding verdorven. De zonde heeft de vermogens van onze ziel aangetast. 
Verleiding van buitenaf vindt weerklank in ons hart, en onze voeten neigen zich onmerkbaar 
naar het kwaad. 
 
 Zoals het offer voor ons volledig was, zo moet ons herstel van het vuil van de zonde 
volledig zijn. Er is geen enkele goddeloze daad die de wet door de vingers zal zien. Er is 
geen ongerechtigheid die aan Zijn oordeel zal ontsnappen. Het leven van Christus was een 
volmaakte vervulling van alle voorschriften van de wet. Hij zei: "gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb." (Johannes 15: 10). Zijn leven is onze maatstaf voor wat 
gehoorzaamheid en dienst is. God alleen kan ons hart vernieuwen. "Want het is God, Die in 
uw werkt beide het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." (Filippenzen 2:13). Maar 
aan ons wordt gevraagd: "werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven." (vers 12). Wat 
verkeerd is, kan niet recht gemaakt worden. En men kan ook niet door af en toe een paar 
zwakke pogingen te doen, een karakterhervorming tot stand brengen. ... Het gevecht om het 
eigen ik te overwinnen, omwille van de heiligheid en de hemel, is een levenslang gevecht. 
Zonder voortdurende inspanning en voortdurend handelen kan men geen vooruitgang boeken 
in het godvruchtig leven en kan men de overwinningskroon niet behalen. 
 
 Het krachtigste bewijs dat de mens uit een hogere staat ten val is gekomen, is het feit, 
dat het zoveel moeite kost om terug te keren. De terugweg kan alleen gegaan worden door 
keihard te vechten, centimeter voor centimeter, uur na uur. Door één enkel wilsbesluit kan 
men zichzelf in de macht van het kwaad overgeven. Maar het kost meer dan een enkel 
wilsbesluit om deze banden te verbreken, en een hoger, heiliger leven te gaan leiden. Men 
kan een doel stellen en aan het werk gaan; maar het behalen van het doel vereist zwoegen, 
tijd en volharding, geduld en opoffering. Belaagd door talloze verleidingen moeten we 
dapper weerstand bieden, anders worden we verslagen. ... De heiliging van Paulus was het 
resultaat van een voortdurende strijd tegen het eigen ik. Hij zei: "Ik sterf allen dag." (1 
Korinthe 15: 31). Elke dag botsten zijn wil en zijn verlangens met zijn plicht en de wil van 
God. In plaats van zijn neigingen te volgen, deed hij Gods wil, hoezeer dit ook betekende dat 
hij zijn eigen natuur moest kruisigen. God leidt Zijn volk stap voor stap voort. - Testimonies, 
deel 8, blz. 312, 313. 
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5 oktober | Het hoogste bewijs van adeldom 
 

"De lankmoedige is beter dan de sterke, en die heerst over zijn geest,dan die een stad 
inneemt." Spreuken 16: 32 

 
 Hij [een lankmoedig mens] heeft zijn eigen ik overwonnen - de machtigste vijand die 
de mens te bestrijden heeft. Het hoogste bewijs van adeldom in een Christen is 
zelfbeheersing. Hij die onbewogen staande kan blijven, temidden van een storm van 
verkeerd handelen, is één van Gods helden. Onze geest beheersen betekent: ons eigen ik 
onder controle houden; het kwaad weerstaan; elk woord en elke handeling afmeten aan Gods 
maatstaf van gerechtigheid. Hij die geleerd heeft zijn geest te beheersen, zal uitstijgen boven 
de geringschatting, de onheuse bejegening en de ergernis waaraan we dagelijks zijn 
overgeleverd. En deze zullen niet langer een sombere sluier over zijn geest leggen. 
 
 Het is Gods bedoeling, dat een koninklijk en geheiligd denkvermogen, gecontroleerd 
door Goddelijke genade, het leven van mensen zal beheersen. Wie zijn geest beheerst, heeft 
dit vermogen. In de kindertijd en de jeugdjaren is het karakter het best te vormen. Het 
vermogen zichzelf te beheersen moet in die tijd worden verworven. De invloed die men bij 
het haardvuur en tijdens familieberaad ondergaat, laat een indruk achter, die even permanent 
is als de eeuwigheid. Meer nog dan enige natuurlijke aanleg bepalen vroeg aangeleerde 
gewoontes, of iemand de strijd van het leven aankan, of er aan onderdoor gaat. In het 
taalgebruik bestaat er misschien geen fout, waar jong en oud zó licht overheen stappen als 
overhaast, hartstochtelijk en onzorgvuldig spreken. Men denkt, dat het voldoende excuus is, 
te zeggen: "Ik lette even niet op, en ik meende niet echt wat ik zei." Maar Gods Woord 
neemt het niet zo licht op. ... 
 
 Het grootste deel van ergernis, van zielenpijn, en van irritatie in ons leven wordt 
veroorzaakt door een onbeheerst temperament. Eén moment van overhaast, hartstochtelijk, 
of onzorgvuldig spreken, kan een kwaad aanrichten, dat een heel leven van berouw niet 
ongedaan kan maken. O, hoeveel harten zijn er gebroken, hoeveel vrienden van elkaar 
vervreemd, hoeveel levens verwoest, door de onvriendelijke en overhaaste woorden van 
degenen, die juist hulp en genezing hadden kunnen brengen! Soms veroorzaakt overwerkt 
zijn, dat men zijn zelfbeheersing verliest. Maar de Heere dwingt nimmer tot gehaast of 
ingewikkeld handelen. Velen laden lasten op zich, die de hemelse Vader hun helemaal niet 
heeft opgelegd. Taken die Hij helemaal niet van hen verwacht, volgen elkaar in razend 
tempo op. God verlangt van ons, dat we beseffen, dat we Zijn naam niet verheerlijken, als we 
zoveel taken op ons nemen dat we overbelast raken. Dan worden ons hart en onze hersenen 
zó moe, dat we ons opwinden, ons ergeren en gaan schelden. Wij mogen slechts die 
verantwoordelijkheden dragen, die de Heere ons geeft. Hij wil dat wij Hem vertrouwen, en 
zo ons hart zuiver, aangenaam en meevoelend houden. - Review & Herald, 31 oktober 1907. 
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6 oktober | Zelfbeheersing door Christus 
 

"Het verstand des mensen vertrekt zijn toorn, het is zijn sieraad is de overtreding voorbij te 
gaan." Spreuken 19: 11 

 
 Er schuilt een wonderlijke kracht in stilte. Als iemand ongeduldige woorden tot u 
spreekt, betaal dan niet met gelijke munt terug. Wanneer je iemand van repliek dient die 
boos is, dan werken de woorden als een gesel, die het humeur tot nog grotere razernij 
opzweept. Maar boosheid die met stilte tegemoet wordt getreden, sterft weg. Laten 
Christenen hun tong beteugelen, en zich vast voornemen om geen harde en ongeduldige 
woorden te spreken. Met een beteugelde tong kan men in elke situatie, waarin het geduld op 
de proef wordt gesteld, de overwinning behalen. 
 
 De mens kan zijn geest niet in eigen kracht beheersen. Maar door Christus kan hij 
zelfbeheersing leren. In Zijn kracht kan hij zijn gedachten en woorden ondergeschikt maken 
aan de wil van God. De dienst aan Christus brengt onze emoties onder controle van de rede 
en houdt onze tong in bedwang. Onder invloed hiervan wordt een overhaast humeur kalm, en 
vult het hart zich met geduld en tederheid. Houdt u stevig vast aan Degene Die alle macht 
heeft in hemel en op aarde. Hoewel het u vaak niet lukt om geduldig en kalm te zijn, geef de 
strijd niet op. Neem opnieuw, en nu nog fermer, het besluit om bij elke aanleiding geduldig 
te zijn. En laat uw ogen niet afdwalen van het Goddelijk Voorbeeld. Gods ideaal voor Zijn 
kinderen is hoger dan welke menselijke gedachte ook reiken kan. "Weest dan gijlieden 
volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de  hemelen is,  volmaakt is." (Mattheus 5:48). Dit gebod 
is een belofte. Het verlossingsplan omvat voor ons volledig herstel uit de macht van satan. 
Christus scheidt het berouwvolle hart steeds van de zonde. Hij kwam om de werken van de 
duivel teniet te doen. En Hij heeft ervoor gezorgd, dat iedere ziel die zich bekeert de Heilige 
Geest ontvangt, om hem tegen zondigen te behoeden. 
 
 Dat de verleider werkt is voor geen enkele verkeerde daad een excuus. Satan jubelt, 
wanneer hij hen, die belijden volgelingen van Christus te zijn, excuses hoort bedenken voor 
hun misvormd karakter. Deze excuses leiden tot zonde. Een heilig humeur en een leven naar 
de gelijkenis van Christus is voor ieder berouwvol en gelovig kind van God bereikbaar. - 
Review & Herald, 31 oktober 1907.  
 
 Christus heeft Zichzelf gegeven tot redding van zondaren. Zij van wie de zonden zijn 
vergeven, en die Jezus liefhebben, zullen met Hem verenigd worden. Zij dragen het juk van 
Christus. Dit juk is niet bestemd om hen te hinderen, niet om hun godsdienstig leven tot een 
onbevredigend zwoegen te maken. Nee, het juk van Christus dient juist het middel te zijn, 
dat het leven van een Christen blij en aangenaam maakt. De Christen behoort blij te zijn, 
wanneer hij overdenkt, wat de Heere heeft gedaan toen Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, om 
voor de wereld te sterven, "opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwig leven hebbe." - Messages to Young People, blz. 138. 
 
 



                                                                                    
 
Oktober: Christus Weerspiegelen In Ons Karakter  
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           7   

7 oktober | Voeg uw wil naar die van de Heere 
 

"En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in 
der eeuwigheid." 1 Johannes 2: 17 

 
 God zuiver dienen heeft met onze wil te maken. Onze wil regeert onze natuur, en 
brengt al onze andere vermogens onder haar heerschappij. Onze wil is niet onze smaak, en 
het zijn ook niet onze neigingen, maar zij is de beslissende macht, die mensenkinderen 
aanzet tot gehoorzaamheid aan God, of tot ongehoorzaamheid. U kunt uw impulsen en uw 
emoties niet altijd zo beheersen als u zou willen. Maar uw wil kunt u wél controleren, en u 
kunt een complete verandering in uw leven tot stand brengen. Door uw wil aan Christus 
ondergeschikt te maken, wordt [u] met Christus geborgen in God, en wordt u verbonden aan 
die macht die boven alle overheden en machten staat. U zult kracht van God ontvangen, die u 
aan Zijn kracht doet vasthouden. En een nieuw licht, het licht van een levend geloof, wordt 
voor u mogelijk. Maar uw wil moet meewerken met de wil van God, niet met de wil van 
gezelschap, dat constant door satan wordt gebruikt om u ten val te brengen en te vernietigen. 
... 
 
 Door uw wil standvastig te voegen naar die van de Heere, [brengt u] elke emotie ... 
als krijgsgevangene onder de wil van Jezus. Dan zult u ontdekken, dat u vast staat als op een 
stevige rots. Van tijd tot tijd zal het elk greintje wilskracht kosten dat u bezit, maar God 
werkt voor u, en u zult uit het vormingsproces tevoorschijn komen als een vat dat tot eervol 
gebruik bestemd is. Spreek over het geloof. Blijf aan de kant van God staan. Zet geen voet 
op het terrein van de vijand, dan zal de Heere uw Helper zijn. Hij zal voor u doen, wat u 
onmogelijk zelf kunt doen. Het resultaat zal zijn, dat u als een "ceder op de Libanon" zult 
zijn. Uw leven zal nobel zijn, en uw daden zullen in God gedaan worden. Er zal in u een 
kracht, een oprechtheid en een eenvoud zijn, die u maakt tot een gepolijst instrument in Gods 
hand. 
 
 U moet dagelijks uit de fontein van de Waarheid drinken, zodat u het geheim van 
vreugde en blijdschap in de Heere zult kennen. Maar blijf bedenken, dat uw wil de bron van 
al uw daden is. Deze wil, die zo'n belangrijke factor is in het karakter van de mens, is bij de 
zondeval aan de controle van satan overgegeven. ... Maar het oneindige offer van God, toen 
Hij Jezus, Zijn geliefde Zoon, gaf om voor de zonde geofferd te worden, stelt Hem in staat 
om, zonder één enkel beginsel van Zijn regering te schenden, te zeggen: "Geef uzelf over aan 
Mij. Geef Mij uw wil, neem hem satan uit handen, dan zal Ik er bezit van nemen. Dan kan Ik 
in u werken, zodat u gaat willen en doen wat Mij behaagt." Wanneer Hij u de gezindheid van 
Christus geeft, dan wordt uw wil als Zijn wil, en wordt uw karakter veranderd naar de 
gelijkenis van Christus' karakter. - Messages tot Young People, blz. 151 – 154. 
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8 oktober | Dagelijks gebed is essentieel voor het toenemen in genade 
 

"Het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden." 1 Petrus 4: 7 
 
 Wanneer wij een karakter willen ontwikkelen, dat God kan aannemen, dan moeten 
we de juiste gewoontes voor ons godsdienstig leven vormen. Dagelijks gebed is net zo 
essentieel voor het toenemen in genade, en zelfs voor geestelijk leven op zich, als tijdelijk 
voedsel voor ons lichamelijk welzijn. Wij moeten ons eraan wennen, onze gedachten vaak in 
gebed tot God op te heffen. Als onze geest afdwaalt, moeten we die terughalen. Door te 
blijven proberen, zal het op den duur door de gewoonte makkelijker zijn. Wij zijn geen 
moment veilig, als we ons van Christus scheiden. Wij kunnen bij elke stap geleid worden 
door Zijn aanwezigheid, maar alleen als we aan de voorwaarden voldoen die Hij heeft 
gesteld. 
 
 Geloof moet de belangrijkste bezigheid in ons leven zijn. Alles moet als hieraan 
ondergeschikt worden beschouwd. Al onze vermogens, van ziel, lichaam en geest, moeten 
betrokken zijn in de strijd van een Christen. Wij moeten op Christus zien voor genade en 
kracht, en we zullen de overwinning behalen, zo zeker als Jezus voor ons gestorven is. Wij 
moeten dichter bij het kruis van Christus komen. Boete doen aan de voet van het kruis is de 
eerste vredesles die wij moeten leren. De liefde van Jezus - wie kan die begrijpen? Oneindig 
veel teerder en met meer zelfverloochening dan de liefde van een moeder! Als wij de waarde 
van de ziel van een mens zouden willen kennen, dan moeten we in levend geloof naar het 
kruis kijken, en met de studie beginnen, die de hele eeuwigheid lang de wetenschap en het 
loflied van de verlosten zal zijn. 
 
 De waarde van onze tijd en onze talenten kan alleen worden afgemeten aan de 
omvang van de Losprijs die voor onze verlossing betaald is. Wat tonen wij God een 
ondankbaarheid, als wij Hem van Zijn eigendom beroven, door Hem onze aanhankelijkheid 
en onze dienst te onthouden! Is het teveel gevraagd, dat wij ons aan Hem geven, die alles 
voor ons heeft opgeofferd? Kunnen wij kiezen voor vriendschap met de wereld, in plaats van 
voor de onsterfelijke eer die Christus aanbiedt: "met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk als Ik 
overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader op Zijn troon"? (Openbaring 3:21). Zij die 
... plannen uitwerken om toe te nemen in Christelijke genadegaven, hebben de verzekering, 
dat God plannen uitwerkt om het geven van de gaven van Zijn Geest te vermenigvuldigen. 
Petrus spreekt hen, die een kostbaar geloof hebben verkregen, aan met: "Genade en vrede zij 
u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere." (Petrus 1:2). Door 
Goddelijke genade kan iedereen die dat wil de glanzende treden van de aarde naar de hemel 
beklimmen, en tenslotte "tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun 
hoofd wezen." (Jesaja 35:10). Zo zullen zij door de poorten de stad binnenkomen. - Review 
& Herald, 15 november 1887. 
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9 oktober | Goddelijke kracht en menselijke inspanning 
 

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, 
zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en 

godvruchtig in deze wereld leven. Titus 2: 11, 12 
 
 Terwijl Christus het Heiligdom reinigt, moeten de gelovigen op aarde hun leven 
zorgvuldig onderzoeken, en hun karakter vergelijken met de maatstaf van gerechtigheid. En 
wanneer zij dan hun gebreken zien, dienen zij de hulp van Gods Geest in te roepen, om hen 
de morele kracht te geven, de verzoeking van satan te weerstaan, en zo aan de volmaakte 
maatstaf te kunnen voldoen. Zij kunnen juist die verzoekingen overwinnen, waarvan het leek 
dat de mensheid daar niet tegen opgewassen was. Want Goddelijke kracht verbindt zich met 
hun menselijke inspanningen, en daar kan satan niet tegen op. 
 
 De hele hemel kijkt betrokken toe, en staat klaar om alles te doen wat God van hen 
vraagt, om gevallen mannen en vrouwen te helpen om te worden naar Gods wil. God werkt 
voor Zijn kinderen, maar niet zonder dat zij zelf meewerken. Zij moeten een ontembare 
energie hebben, en een voortdurend verlangen, om het voor hun maximaal mogelijke te 
bereiken. Zij moeten groeien in hetgeen ze kunnen en een karakter ontwikkelen, dat geschikt 
is voor een heilige hemel. Dan en alleen dan zullen degenen die God dienen als heldere 
lichten in de wereld stralen. Dan is hun leven als Christen energieker, want zij zullen zich uit 
alle macht inspannen, en reageren op de inspanningen die gedaan zijn om hen te verheffen, 
te verfijnen en te zuiveren, zodat zij in de hoven van de hemel kunnen stralen. Ze stellen al 
hun vermogens onder controle van de Geest van God. Ze bestuderen Zijn Woord en luisteren 
naar Zijn stem, Die hen richting geeft, bemoedigt, kracht geeft, en hen doet groeien in hun 
geloofsleven. 
 
 Ze doen niet kinderachtig en worden niet door de verzoeking van satan 
weggetrokken. Ze verloochenen zichzelf, en zoeken hun eigen voorkeuren niet, want ze 
hebben een heldhaftige geest. Ze verzamelen de grote en kostbare Waarheden van Gods 
Woord, daarvan leven zij, en groeien uit tot sterke, goed ontwikkelde mannen en vrouwen in 
Christus, tot zonen en dochters van God. De grootheid van de Waarheid die zij overdenken, 
verruimt hun geest en verheft hun karakter. Zij zijn geen beginnelingen in het begrijpen van 
Gods Woord, en ook geen kleintjes als het gaat om geloofservaring. Strijd met vijanden van 
de Waarheid zal hen niet in verwarring brengen, noch hun krachten doen wegvloeien. Het 
dient alleen maar, om hen nog dichter te brengen tot Hem Die machtig is tot redden. Ze 
krijgen een discipline, die al hun vermogens doeltreffend maakt. De hemel zal dichtbij hen 
komen, door het meeleven en meewerken. En zij zullen inderdaad een schouwspel voor de 
wereld zijn, voor engelen en mensen. Want hun karakter springt eruit vanwege hun reinheid, 
hun doelgerichtheid, hun kracht en hun bruikbaarheid in de wereld. - Review & Herald, 8 
april 1890. 
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10 oktober | Christus bekleedt ons met Zijn volmaakt karakter 
 

"Stelt uzelven Gode  ... en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid." Romeinen 6: 
13 

 
 Zij die door God geroepen zijn om door woord en leer te werken, dienen steeds 
leerling in de school van Christus te blijven. ... Zij die de noodzaak niet voelen om van 
kracht tot kracht voort te gaan, zullen niet toenemen in genade en in kennis van onze Heere 
en Heiland Jezus Christus. De hele hemel is geïnteresseerd in het werk dat vandaag op aarde 
gebeurt. De engelen hebben belangstelling voor hen die de eer hebben, Gods medearbeiders 
te zijn. Als zij die Christus dienen zich de aanwezigheid realiseren van Eén die machtig is 
om te redden, zijn ze vol dankbaarheid aan God vanwege de kracht van Zijn genade. ... Zij 
die al het hunne aan Christus wijden, zullen leren hoe zij zielen moeten winnen. Want zij 
hebben een nauwe band met de Verlosser van de wereld. ... 
 
 Jezus is het Licht van de wereld, en u moet uw leven richten naar het Zijne. U zult in 
Christus hulp vinden voor de vorming van een sterk, symmetrisch en mooi karakter. Satan 
kan het licht, dat van zo'n karakter afstraalt, niet wegnemen. De Heere heeft voor ieder van 
ons een taak. Hij zorgt er niet voor, dat we gesteund zullen worden door lof en complimenten 
van mensen. Zijn bedoeling is, dat iedere ziel staande blijft in de kracht van de Heere. God 
heeft ons Zijn beste gave gegeven, Zijn eniggeboren Zoon, om ons op te heffen, te veredelen 
en geschikt te maken voor een huis in Zijn Koninkrijk, door ons te bekleden met Zijn eigen 
volmaakte karakter. Jezus kwam naar onze wereld en leefde zoals Hij verwacht, dat Zijn 
volgelingen zullen leven. Als we onszelf zoeken, en te lui zijn om ons ernstig in te spannen 
om aan het wonderlijke werk van God mee te werken, dan zullen we in dit leven verlies 
lijden, en verlies in het toekomstige, eeuwige leven. 
 
 Gods plan is, dat we werken, niet wanhopig, maar met een sterk geloof en een sterke 
hoop. Naarmate we de Schriften onderzoeken, en verlicht worden om te aanschouwen, hoe 
wonderlijk de Vader zich over ons heeft ontfermd door Jezus aan de wereld te schenken, 
zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, dan moeten wij 
ons met een onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid verheugen. God heeft de bedoeling, 
dat we alles wat door opvoeding kan worden verkregen, zullen gebruiken voor het uitdragen 
van de Waarheid. Ons leven en karakter moeten ware, levende godsvrucht weerspiegelen, 
opdat het kruis van Christus voor de wereld hoog gehouden wordt, en de waarde van de ziel 
afgemeten wordt aan het kruis. Wij moeten onze geest openstellen om de Schriften te 
verstaan, zodat we geestelijke kracht mogen ontvangen, door ons te voeden met het Brood 
van de hemel. - Review & Herald, 8 april 1890. 
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11 oktober | Karakter is kracht 
 

"Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus 
Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in 

welken wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods." Romeinen 5: 1-2 
 
 Christus heeft ons niet de verzekering gegeven, dat het verkrijgen van een volmaakt 
karakter een eenvoudige zaak is. Een nobel, afgerond karakter is niet erfelijk. En we krijgen 
het ook niet bij toeval. Een nobel karakter wordt verdiend door persoonlijke inspanning, door 
de genade en verdiensten van Christus. God geeft het talent en de geestesvermogens; wij 
vormen het karakter. En het komt tot stand door harde, hevige gevechten met het eigen ik. 
Gevecht op gevecht moet worden geleverd tegen onze erfelijke neigingen. Wij moeten 
onszelf kritisch onder de loep nemen, en geen enkele akelige karaktertrek ongecorrigeerd 
laten. ... 
 
 Een karakter, naar Goddelijke gelijkenis gevormd, is de enige schat die we uit deze 
wereld mee kunnen nemen naar de volgende. Zij die in deze wereld bij Christus in de leer 
zijn, zullen elke van God verkregen verworvenheid met zich meenemen naar hun woning in 
de hemel. De hemelse wezens zullen samenwerken met de mens, die in vast geloof streeft 
naar die volmaaktheid van karakter, die tot volmaaktheid van handelen leidt. Christus zegt 
tot iedereen die hieraan werkt: Ik sta aan uw rechterhand om u te helpen. Naarmate de wil 
van de mens samenwerkt met de wil van God, wordt die almachtig. Wat er ook op Zijn bevel 
gedaan moet worden, in Zijn kracht kan het volbracht worden. Mét Zijn bevelen geeft Hij 
ook de mogelijkheden. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 200 - 202. 
 
 Karakter is kracht. Het stille getuigenis van een werkelijk, onzelfzuchtig en 
godvruchtig leven, oefent een bijna onweerstaanbare invloed uit. Door in ons eigen leven het 
karakter van Christus te laten zien, werken wij met Hem samen in het redden van zielen. 
Alleen door in ons leven Zijn karakter te laten zien, kunnen wij met Hem samenwerken. En 
hoe groter onze invloedsfeer is, hoe meer goed wij kunnen doen. Als zij die belijden God te 
dienen het voorbeeld van Christus volgen, door de beginselen van de wet in hun dagelijks 
leven in praktijk te brengen; wanneer elke daad ervan getuigt dat zij God liefhebben boven 
alles en hun naaste als zichzelf - dan zal de gemeente de kracht hebben om de wereld in 
beweging te brengen.  
 
 We weten niet wat voor gevolgen een dag, een uur, of een ogenblik kan hebben. 
Daarom mogen we nooit de dag beginnen zonder onze levensweg aan onze hemelse Vader 
op te dragen. ... Wanneer we onbewust het gevaar lopen, een verkeerde invloed uit te 
oefenen, dan zullen engelen ons terzijde staan, die ons op een beter spoor brengen, die voor 
ons de woorden kiezen, en die onze daden beïnvloeden. Zo kan onder onze invloed een stille, 
onbewuste maar machtige kracht worden uitgeoefend, die anderen tot Christus en de hemelse 
wereld trekt. - Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 207, 208. 
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12 oktober | Stel uw maatstaf hoog 
 

"... jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus." 
Filippenzen 3: 14 

 
 Laat niemand zeggen: Ik kan niets aan mijn karakterfouten doen. Als u tot die 
slotsom komt, zult u het eeuwige leven zeker mislopen. Uw wil bepaalt, of het mogelijk is. 
Als u niet wilt, dan kunt u niet overwinnen. De werkelijke moeilijkheid komt voort uit de 
verdorvenheid van een niet geheiligd hart, en vanuit onwil om zich aan Gods leiding te 
onderwerpen. Velen, die God bekwaam gemaakt heeft om voortreffelijk werk te leveren, 
volbrengen maar weinig, omdat zij weinig ondernemen. Duizenden gaan het leven door, 
alsof zij geen werkelijk doel hebben om voor te leven, geen maatstaf om aan te voldoen. 
 
 Onthoudt, dat u nooit een hogere maatstaf zult bereiken, dan u voor uzelf hebt 
gesteld. Stel dus uw maatstaf hoog, en beklim sport voor sport - zelfs al is het een pijnlijk 
proces vanwege de zelfverloochening en de opoffering - de ladder van de vooruitgang. Laat 
niets u tegenhouden. Het lot heeft nog nooit zijn netten zó strak om een mens heengeslagen, 
dat deze hulpeloos en onzeker moest blijven. Omstandigheden die tegenzitten moeten ons 
ferm en vastbesloten maken die te overwinnen. Het uit de weg ruimen van een hindernis zal 
meer kracht en moed geven om verder te gaan. Sla vastbesloten de juiste richting in, en de 
omstandigheden zullen u te hulp komen, en geen hinderpalen zijn. Wees ambitieus om, ter 
ere van de Meester, elke karaktergave te ontwikkelen. U moet God behagen tijdens alle fasen 
van uw karaktervorming. Dat is iets wat u kunt; want Henoch behaagde Hem, hoewel hij in 
een verdorven tijd leefde. Er zijn ook in onze tijd Henochs. 
 
 Blijf standvastig als Daniël, die trouwe staatsman, een man die niet door verleiding 
corrupt gemaakt kon worden. Stel niet Degene teleur, Die zoveel van u hield, dat Hij Zijn 
eigen leven gaf om uw zonden teniet te doen. Hij zegt: "Zonder Mij kunt gij niets doen." 
(Johannes 15: 5). Onthoudt dit. Als u fouten maakt, zult u zeker de overwinning behalen, 
wanneer u uw fouten inziet en hen als waarschuwingen beschouwt. Zo kunt u uw nederlaag 
omzetten in een overwinning. En zo stelt u de vijand teleur en eert u uw Verlosser. - Lessen 
uit het Leven van Alledag, blz. 201, 202.  
 
 Uw tijd, uw invloed, uw mogelijkheden, uw capaciteiten - u moet over alles 
verantwoording afleggen aan Hem Die u alles gegeven heeft. Houdt het werk dat u begonnen 
bent vol, totdat u overwinning op overwinning behaalt. Leer met een doel. Houdt de hoogste 
maatstaf voor ogen, zodat u steeds meer goeds tot stand brengt, en zo de heerlijkheid 
(karakter) van God weerspiegelt. - The Youth's Instructor, 25 januari 1910. 
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13 oktober | We zullen oogsten wat we gezaaid hebben 
 

"Een dienstknecht des Heere moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam 
om te leren, en die de kwaden kan verdragen." 2 Timotheüs 2: 24 

 
 Zij die werkelijk met God verbonden zijn, zullen onderling niet verdeeld zijn. De 
geest van harmonie, vrede en liefde, Zijn Geest die in hun hart regeert, zal harmonie, liefde 
en eenheid creëren. Het omgekeerde hiervan werkt in de kinderen van satan. Bij hen heerst 
er voortdurende tegenspraak. Daar heerst strijd, na-ijver en jaloezie. Het karakter van een 
Christen is de zachtmoedigheid van Christus. Welwillendheid, vriendelijkheid, genade en 
liefde ontspringen aan Oneindige Wijsheid, terwijl het omgekeerde de onheilige vrucht is 
van een hart dat niet in harmonie met Jezus Christus is. ... 
 
 Wat een taak is dit - het opvoeden van kinderen! ... Als de ouders Christus méér, en 
de wereld minder hadden bestudeerd; als zij minder aandacht hadden besteed aan het 
imiteren van de gewoontes en gebruiken van deze tijd - en hun tijd en moeitevolle 
inspanningen hadden gewijd aan het vormen van de geest en het karakter naar Goddelijk 
Voorbeeld - dan hadden zij hen met morele integriteit verder kunnen leiden in die takken van 
onderwijs, die hen op welke vertrouwenspost dan ook voorbereiden.  
 De oogst is aan ons. We oogsten wat we gezaaid hebben. Als u wantrouwen, na-ijver, 
jaloezie, liefde voor het eigen ik, bittere gedachten en gevoelens zaait, dan zult u die dingen 
zeker oogsten. Het is als het ware het zaaien van drakentanden; dat levert dezelfde oogst op. 
 
 Als u vriendelijkheid, liefde en tedere aandacht voor uw studenten zaait, ontvangt u 
dat zelfde als oogst terug. Als leraren streng, kritisch, veeleisend zijn, ongevoelig voor wat 
anderen ervaren, dan ontvangen ze dat ook terug. Iemand die zijn zelfrespect en waardigheid 
wil bewaren, moet oppassen dat hij het respect en de waardigheid van anderen niet opoffert. 
Deze regel moet ook tegenover de botste en jongste studenten, en tegenover hen die de 
grootste blunders begaan, in acht genomen worden.  
 U weet niet, wat God met deze schijnbaar ongeïnteresseerde jeugd wil doen. God 
heeft in het verleden juist mensen van dat soort aangenomen en uitgekozen om een 
belangrijke taak voor Hem te vervullen. Zijn Geest, die op hun hart inwerkte, heeft als een 
elektrische batterij gefunctioneerd en hun schijnbaar afgestompte vermogens opgewekt tot 
krachtig en volhardend handelen. De Heere zag in deze ruige, ongeïnteresseerde en 
onbehouwen stenen kostbaar metaal, dat storm en tegenwind en de vuurproef kan doorstaan. 
 
 God kijkt niet zoals de mens kijkt. God oordeelt niet zoals de mens oordeelt. Hij 
doorzoekt het hart. De jonge leden van het gezin van de Heere moeten onder de indruk 
komen van het feit, dat zij naar het beeld van hun Maker zijn geschapen, en dat hun geest de 
geest van Christus moet ademen. - Manuscript 2, 1881. 
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14 oktober | De Heere kent al onze gedachten 
 

"En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders en dien Hem met een volkomen hart en 
met een gewillige ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten en verstaat al het gedichtsel 
der gedachten; indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden;" I Kronieken 28: 9 

 
 U moet wegblijven van het betoverende terrein van satan, en uw gedachten niet 
toestaan af te dwalen van verbondenheid met God. Door Christus kunt u en dient u blij te 
zijn. U kunt hierdoor ook leren uzelf uit gewoonte te beheersen. Zelfs uw gedachten moeten 
onderworpen worden aan de wil van God, en uw gevoelens onder controle worden gebracht 
van geloof en verstand. Uw verbeelding is u niet gegeven om die de vrije loop te laten, 
zonder dat u zich inspant om die in te perken of te bedwingen. Als de gedachten verkeerd 
zijn, dan zijn de gevoelens ook verkeerd. En onze gedachten en gevoelens vormen samen ons 
zedelijk karakter. 
 Als u tot de slotsom komt, dat u als Christen niet verplicht bent uw gedachten en 
gevoelens te bedwingen, dan stelt u zich onder de invloed van boze engelen. En u nodigt hen 
uit bij u aanwezig te zijn en u te beheersen. Als u toegeeft aan uw indrukken en uw 
gedachten op hol laat slaan naar achterdocht, twijfel en geklaag, dan hoort u tot de meest 
beklagenswaardige schepsels. ... 
 
 De mens staat in een wereld vol verdriet, zorgen en verwarring. Hij is in deze situatie 
om beproefd en getoetst te worden, net zoals Adam en Eva, zodat hij een goed karakter kan 
ontwikkelen. Zo kan hij uit verwarring en tweedracht harmonie tot stand brengen. Wij 
moeten veel doen, wat essentieel is voor ons eigen geluk en dat van anderen. En er is ook 
veel om blij over te zijn. Door Christus staan we in verbinding met God. Zijn genade stelt 
ons onder een voortdurende verplichting. Hoewel we ons onwaardig voelen tegenover Zijn 
gunsten, moeten wij zelfs de kleinste daarvan op waarde schatten. 
 
 Voor alles wat u heeft en bent ... staat u bij God in de schuld. Hij heeft u kracht 
gegeven, die tot op zekere hoogte gelijk is aan de kracht die Hij bezit. En u dient u ernstig in 
te spannen om deze kracht te ontwikkelen, niet om uw eigen ik te behagen en op te hemelen, 
maar om Hem te verheerlijken. Deze aarde is van de Heere. Hier kan men zien dat zowel de 
levende als de dode natuur gehoorzaam is aan Zijn wil. God schiep de mens als een superieur 
wezen. Hij alleen is naar het beeld van God geformeerd. En hij is in staat om deel te hebben 
aan de Goddelijke natuur, en om met zijn Schepper mee te werken en Zijn plannen uit te 
voeren. ... Ik vestig uw aandacht op deze zegeningen uit de rijke hand van God. Laat de 
frisse pracht van elke nieuwe morgen lofprijzing in uw hart wekken voor deze tekens van 
Zijn liefdevolle zorg. - Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 252 – 254. 
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15 oktober | Een dagelijkse openbaring van Christus' aanwezigheid 
 

"Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den 
vollen dag toe." Spreuken 4: 18 

 
 Wij moeten duizenden punten die om onze aandacht vragen terzijde schuiven. Er zijn 
dingen die veel tijd kosten en tot onderzoek noden, maar die niets opleveren. Dingen van het 
hoogste belang vragen om nauwe aandacht en om energie, die maar al te vaak in daarbij 
vergeleken onbelangrijke zaken gestopt worden. Het aannemen van nieuwe theorieën brengt 
de ziel geen nieuw leven. Zelfs het kennen van op zichzelf genomen belangrijke feiten en 
theorieën is van weinig waarde, als ze niet in praktijk worden gebracht. Wij moeten ons 
bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, onze ziel van dát voedsel te voorzien, wat ons 
geestelijk leven voedt en stimuleert. ... 
 
 Wij doen niet de wil van God, als we over dingen speculeren, waarvan Hij heeft 
geoordeeld dat die ons onthouden moesten worden. De vraag die wij moeten bestuderen is: 
"Wat is Waarheid, de Waarheid voor deze tijd, die gekoesterd, bemind, geëerd en 
gehoorzaamd moet worden?" Zij die zich aan wetenschap hebben gewijd, zijn verslagen en 
ontmoedigd in hun pogingen om te ontdekken wie God is. Wat zij nu moeten onderzoeken 
is: "Welke Waarheid stelt ons in staat, het heil voor onze ziel te verwerven?"  
 Christus openbaarde God aan Zijn discipelen op een manier die in hun hart iets 
bijzonders tot stand bracht. En zó dringt Hij er al lang bij ons op aan, dit ook in ons hart te 
mogen doen. Er zijn veel mensen die, door té lang met de theorie bezig te zijn, het zicht 
verloren hebben op de levende kracht die het voorbeeld van de Heiland in de praktijk geeft. 
Zij zien Hem niet meer als de nederige werker vol zelfverloochening. Wat zij moeten doen is 
Jezus aanschouwen. Wij hebben dagelijks een nieuwe openbaring van Zijn aanwezigheid 
nodig. Wij moeten Zijn voorbeeld van zelfverloochening en opoffering nauwgezetter 
navolgen. 
 
 Wij hebben de ervaring van Paulus nodig, toen hij schreef: "Ik ben met Christus 
gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij." (Galaten 2: 20). Kennis 
van God en van Jezus Christus, die in het karakter tot uitdrukking komt, is van een veel 
hogere orde dan al het andere wat op aarde of in de hemel aanzien heeft. Het is de 
allerhoogste leerschool. Het is de sleutel die de poorten van de stad in de hemel opent. Het is 
Gods bedoeling, dat iedereen die Christus aanneemt deze kennis zal bezitten. Beschouw elke 
lichtstraal als een schat. Koester elk zielsverlangen naar God. Laat geestelijke gedachten en 
heilige gemeenschap in u groeien. ... Als we berouw hebben over onze zonden, ze beleden 
hebben, en er vergeving voor ontvangen hebben, dan moeten we doorgaan met van Christus 
te leren, totdat we de volle middag van een volmaakt evangelisch geloof bereikt hebben. - 
Testimonies, deel 8, blz. 316 – 318. 
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16 oktober | Jezus verlangt dat we één met Hem worden 
 

"Want dat gevoelen (geest/mind KJV) zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was." 
Filippenzen 2: 5 

 
 Jezus wil het aardse beeld uit de gedachten van Zijn volgelingen wissen, en het 
hemelse beeld bij hen inprenten, zodat zij één met Hem kunnen worden, Zijn karakter 
weerspiegelen, en de lof verkondigen van Hem Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot 
Zijn wonderbaar licht. Als u mag staan in de nabijheid van de Zon van de gerechtigheid, dan 
is het niet om de heldere stralen van de gerechtigheid van Christus te absorberen en weg te 
stoppen, maar om een licht voor anderen te worden. ... 
 Er zijn personen die het kostbare licht van de gerechtigheid van Christus hebben 
ontvangen, maar zij handelen er niet naar. ... Zij geven voorkeur aan de spitsvondigheid van 
de vijand, liever dan aan het duidelijke: "Zo spreekt de Heer." …  
 
 Het karakter dat we ontwikkelen, de houding die we vandaag aannemen, legt onze 
toekomstige bestemming vast. Wij maken allemaal de keuze, óf om met de gezegenden 
binnen de Stad van Licht te zijn, óf met de goddelozen buiten de stad. De beginselen die ons 
handelen op aarde regeren, zijn in de hemel bekend, en onze daden worden getrouw in de 
boeken opgetekend. Daar is bekend of ons karakter naar de orde van Christus is. ... Zijn wij 
wijze maagden? ... Dat is de vraag, die we vandaag beantwoorden door ons karakter en onze 
houding. ... Vergeving ontvangen zoals Jezus vergeving schenkt is niet alleen maar het 
ontvangen van vergeving, maar vernieuwd worden in de geest van ons denken. (Efeze 4: 23). 
De Heere zegt: "Ik zal u een nieuw hart geven." (Ezechiël 36: 26). 
 
 Het beeld van Christus moet diep in onze geest, ons hart en onze ziel worden 
ingeprent. De apostel zegt: "Maar wij hebben de zin van Christus." (1 Korinthe 2:16). 
Zonder het veranderingsproces, dat alleen door Goddelijke kracht tot stand kan komen, blijft 
de oorspronkelijke neiging tot zondigen in al haar kracht in ons hart. Die neiging bindt ons 
met nieuwe ketens, en brengt ons in een slavernij die door menselijke kracht niet verbroken 
kan worden. Als Christus komt, zullen de weegschalen van de hemel ons karakter wegen, en 
beslissen of het zuiver, rein en heilig is. Geluk is het gevolg van heiligheid, en van 
overeenstemming met de wil van God. Zij die heiligen in de hemel willen zijn, moeten eerst 
heiligen op aarde worden. Want wanneer wij deze wereld verlaten, nemen we ons karakter 
met ons mee. Dit betekent eenvoudigweg, dat wij enkele hemelse elementen met ons 
meenemen, die ons door de gerechtigheid van Christus ten deel zijn gevallen. ... De ervaring 
die volgt op volledige overgave aan God, is gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige 
Geest. - Review & Herald, 19 augustus 1890. 
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17 oktober | Schatten aan Goddelijke genade staan ons ter beschikking 
 

"Een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." 1 
Johannes 3: 3 

 
 Het voorrecht van ieder die oprecht zoekt naar Waarheid en gerechtigheid, is dat men 
op de zekere beloften van God mag vertrouwen. De Heere Jezus laat ons duidelijk weten, dat 
de schatten aan Goddelijke genade ons volledig ter beschikking staan, zodat wij kanalen van 
licht kunnen worden. Wij kunnen de rijkdom aan genade van Christus niet ontvangen zonder 
het verlangen die aan anderen door te geven. Als we de liefde van Christus in ons hart 
hebben, dan voelen we het als onze plicht en ons voorrecht om die aan anderen te tonen. 
 
 De zon die aan de hemel schijnt, werpt haar heldere stralen op alle wegen en 
kruispunten van het leven. Het heeft voldoende licht in zich om duizenden werelden zoals de 
onze te verlichten. En zo is het ook met de Zon van de Gerechtigheid. Zijn heldere stralen 
vol genezing en blijdschap zijn ruim voldoende om onze kleine wereld te verlossen. Maar ze 
zijn ook werkzaam bij het in stand houden van de veiligheid in alle geschapen werelden. 
Christus zegt, dat onze hemelse Vader meer bereid is, de Heilige Geest te geven aan hen die 
Hem daarom vragen, dan dat aardse ouders hun kinderen goede gaven geven. (zie Lucas 11: 
13).  
 De Pinksterdag bood een prachtig schouwspel. Welk een getuigenis werd er gegeven, 
door het uitstorten van de Heilige Geest, over de overvloed aan genade van Christus! Hoe 
komt het, dat zij die beweren in de verregaande Waarheid te geloven, hun voorrechten zo 
weinig benutten? Waarom mengen ze hun eigen ik in alles wat zij doen? Als zij hun eigen ik 
zouden afstoten, dan zou Jezus uit de rivier van het leven een constante stroom water in hun 
dorstige ziel doen vloeien. ... 
 
 Het is het toenemen in kennis van het karakter van Christus, wat onze ziel heiligt. Het 
onderscheiden en op waarde kunnen schatten van het wonderlijke verlossingswerk verandert 
hem, die het verlossingsplan overdenkt. Door het zien op Christus wordt hij door de Geest 
van de Heere naar Zijn beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid (zie 2 Korinthe 
3:18). Het aanschouwen van Jezus wordt voor de ware Christen tot een proces van 
veredeling en verfijning. Hij ziet het Voorbeeld, en groeit in gelijkenis daarvan. En hoe 
makkelijk worden onenigheid, wedijver en strijd dan overwonnen. De volmaaktheid van het 
karakter van Christus is een inspiratie voor Christenen. Wanneer wij Hem zien, zoals Hij is, 
dan ontwaakt het verlangen om als Hem te zijn. En dit brengt de hele mens op een hoger 
niveau, want: "Een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein 
is." ... De kracht van Christus hoort de troost, de hoop en de vreugdekroon te zijn van 
iedereen die Jezus in Zijn strijd en in Zijn worstelingen in het leven volgt. - Review & 
Herald, 26 augustus 1890. 
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18 oktober | Gods waarheid verfijnt onze smaak 
 

"De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet 
lichtvaardelijk, zij is niet opgeblazen." 1 Korinthe 13: 4-5 

 
 De Waarheid van God is bedoeld om de ontvanger op een hoger niveau te brengen, 
om diens smaak te verfijnen en om zijn beoordelingsvermogen te heiligen. Een Christen 
moet heilig van karakter zijn, gepast in zijn manieren, en zonder bedrog in zijn woorden. Hij 
moet zich voortdurend inspannen om het gezelschap na te volgen, waarbij hij zich weldra 
hoopt te voegen, dat van engelen die nooit door zonde ten val zijn gekomen. 
 
 Niemand kan een Christen zijn zonder dat hij de Geest van Christus heeft. En als hij 
de Geest van Christus heeft, dan komt dit tot uiting in vriendelijke woorden en in verfijnde, 
vriendelijke manieren. ... De uiterlijke verandering getuigt van een innerlijke verandering. 
De Waarheid heiligt en verfijnt. Wanneer die met het hart wordt aangenomen, dan werkt ze 
met een verborgen kracht, en verandert het karakter. Maar zij die beweren volgelingen van 
Christus te zijn, en tegelijkertijd ruw, onvriendelijk en onbeleefd zijn in hun woorden en 
manieren, hebben niets van Jezus geleerd. Een opvliegend, veeleisend en vitterig mens is 
geen Christen, want Christen zijn betekent: lijken op Christus. ... Zeer veel mensen die op 
zoek zijn naar geluk, zullen in hun hoop teleurgesteld worden, omdat zij verkeerd zoeken, en 
toegeven aan hun zondige humeur en aan hun egoïstische gevoelens. Door de kleine plichten 
en de kleine beleefdheden van het leven te verwaarlozen, schenden zij de beginselen waarop 
geluk gebaseerd is. 
 
 Waar geluk is niet in het bevredigen van het eigen ik te vinden, maar in het doen van 
je plicht. God wil graag dat de mens gelukkig is, en daarom gaf Hij hem Zijn 
wetsvoorschriften, zodat hij door hieraan te gehoorzamen vreugde zou hebben, thuis en 
wanneer hij naar buiten gaat. Zolang hij zedelijk integer staande blijft, vasthoudt aan de 
beginselen, en al zijn vermogens beheerst, kan hij er niet ellendig aan toe zijn. Wanneer zijn 
ranken om God heengeslagen zijn, is zijn hart vol vrede en vreugde, en zal zijn ziel bloeien, 
ook temidden van ongeloof en ontaarding. Vriendelijke woorden, een prettige blik en een 
opgewekt gezicht geven de Christen een sfeer, die een bijna onweerstaanbare 
aantrekkingskracht uitoefent. Het geloof van Christus in zijn hart maakt zijn woorden zacht 
zijn gedrag innemend, ook al bevindt hij zich in een nederige positie. In het zichzelf 
vergeten, in het licht, de vrede en het geluk dat hij voortdurend aan anderen geeft, is de echte 
waardigheid van de mens zichtbaar. Dit is een manier om respect te verwerven, en om de 
kring waarbinnen u bruikbaar bent, te vergroten. En dat kost weinig moeite. Degene die zo 
handelt, klaagt niet, dat hij niet de eer krijgt die hem toekomt. Maar Bijbelse regels moeten 
in ons hart gegrift zijn; en Bijbelse regels moeten in ons dagelijks leven in praktijk worden 
gebracht. - Signs of the Times, 11 november 1886. 
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19 oktober | De bouwstenen voor een nobel karakter 
 

"Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt 
geen 

kwaad;  Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; 
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle 

dingen." 1 Korinthe 13: 5-7 
 

 Aangename en vriendelijke Christenen, die een juiste vorming hebben ontvangen, 
oefenen invloed uit ten gunste van God en Zijn Waarheid. Dat kan gewoon niet anders. Het 
aan de hemel ontleende licht zal zijn licht gevende stralen via hen op het levenspad van 
anderen laten schijnen, en hen doen uitroepen: "o HEERE der heirscharen, ... Welgelukzalig 
is de mens, wiens sterkte in U is." (Psalm 84: 4, 6). De woorden die wij spreken en onze 
dagelijkse manieren vormen de vrucht van de boom. Als de vruchten zuur en onverteerbaar 
zijn, dan onttrekken de worteltjes van die boom hun voeding niet uit zuivere bron. Als ons 
karakter nederig en zachtmoedig is, als onze gevoelens in harmonie zijn met onze Heiland, 
dan tonen wij dat ons leven met Christus verborgen is in God (zie Kolossenzen 3: 3), en we 
laten heldere sporen na. Ons leven zal in zo'n duidelijk contrast staan tot dat van 
ongelovigen, dat onze medemensen zullen inzien, dat wij bij Jezus horen, en van Hem 
geleerd hebben. 
 Christenen hoeven geen kluizenaars te worden. Maar hoewel zij noodzakelijk met 
mensen in de wereld omgaan, zijn zij niet van de wereld. Men moet Christelijke beleefdheid 
ontwikkelen, en die dagelijks in praktijk brengen. Onvriendelijke woorden moeten 
onuitgesproken blijven. In plaats van egoïstisch het geluk van anderen over het hoofd te zien, 
dienen wij attent en meelevend te zijn. Ware vriendelijkheid, samen met Waarheid en 
rechtvaardigheid, maken ons leven niet alleen bruikbaar, maar ook mooi en vol van de geur 
van liefde en goede werken. ...  
 Deugd, eerlijkheid, vriendelijkheid en geloofsintegriteit vormen een nobel karakter. 
Zij die deze karaktertrekken bezitten, verwerven achting, zelfs van ongelovigen, en zij 
hebben een zeer kostbare invloed binnen de gemeente. Er wordt van ons geëist, dat wij in 
belangrijke zaken juist handelen; maar trouw in kleine dingen maakt ons geschikt voor 
hogere vertrouwensposities.  
 Velen schieten erg tekort in vriendelijkheid. Er is veel gezegd over de verbeteringen 
die sinds de tijd van de aartsvaders tot stand zijn gekomen. Maar degenen die in die tijd 
leefden, konden zich beroemen op een hogere staat van verfijning, en op meer ware 
vriendelijkheid in manieren, dan de mensen in deze tijd, waarin men zich zo op het verlicht 
zijn beroemt. Integriteit, rechtvaardigheid en Christelijke vriendelijkheid: vormen een mooie 
combinatie. Vriendelijkheid is één van de genadegaven van de Geest (zie 1 Petrus. 3: 8). Het 
is een hemelse eigenschap.  
 De engelen laten zich nooit in hartstocht gaan, zijn nooit jaloers, egoïstisch en jaloers. 
Geen ruw of onvriendelijk woord komt over hun lippen. En als wij straks in het gezelschap 
van engelen verkeren, dan moeten ook wij zuiver en vriendelijk zijn. ... Een Christen zal die 
liefde ontwikkelen, die niet verbitterd wordt, die lankmoedig is en goedertieren, die alles 
hoopt en alles verdraagt. - Signs of the Times, 11 november 1886. 
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20 oktober | Verandering van karakter vindt hier plaats 
 

"Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is." Psalm 84: 6 
 
 Niemand van ons is wie hij zou kunnen zijn, wie God zou willen dat we zijn, en wie 
we op grond van Zijn Woord moeten zijn. En het is ons ongeloof dat ons van God afsluit. 
Want we mogen op elk moment onze ziel tot Hem opheffen, en genade en kracht vinden. Als 
Christus komt, moet ons verdorven lichaam veranderd worden, en als Zijn verheerlijkt 
lichaam gemaakt worden. Maar ons verdorven karakter zal dan niet heilig gemaakt worden. 
De verandering van ons karakter moet vóór Zijn komst plaatsvinden. Onze natuur moet rein 
en heilig zijn. Wij moeten de gezindheid van Christus hebben, zodat Hij met genoegen Zijn 
beeld in onze ziel weerspiegeld kan zien. 
 
 Henoch had een opvallend karakter, en velen kijken naar zijn leven als iets dat staat 
ver boven hetgeen, wat normale stervelingen ooit kunnen bereiken. Maar het leven en het 
karakter van Henoch, die zo heilig waren, dat hij naar de hemel is overgebracht, zonder dat 
hij de dood heeft gezien, staat voor het leven en het karakter van al diegenen die worden 
overgebracht als Christus komt. Zijn leven was zoals het leven van ieder individu kan zijn, 
als men dicht bij God wil leven. Wij moeten niet vergeten, dat Henoch omringd was door 
onheilige invloeden. De samenleving om hem heen was zo verdorven, dat God een 
watervloed over de wereld bracht, om haar inwoners vanwege hun verdorvenheid te 
vernietigen. 
 Als Henoch nu op aarde zou zijn, dan zou zijn hart in harmonie zijn met al Gods 
eisen. Hij zou met God wandelen, hoewel hij omringd zou zijn door de meest goddeloze en 
laaghartige invloeden. Het leven van een Christen wordt goed uitgebeeld door een 
palmboom. Hij staat kaarsrecht, midden in het brandende woestijnzand, en sterft niet; want 
hij onttrekt voedsel uit bronnen die onder de oppervlakte zijn gelegen. 
 
 Jozef bewaarde zijn integriteit toen hij in Egypte door afgodendienaars omringd was, 
temidden van zonde, godslastering en verdorven invloeden. Toen [hij werd] verzocht, om het 
pad van de deugd te verlaten, was zijn antwoord: "hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad 
doen en zondigen tegen God?" (Genesis 39: 9). Henoch, Jozef en Daniël vertrouwden op een 
oneindige kracht. En dit is voor Christenen in onze tijd de enig veilige weg die wij kunnen 
gaan. De levens van deze beroemde mensen waren met Christus verborgen in God. Zij waren 
trouw aan God, rein temidden van verdorvenheid, toegewijd en vurig wanneer zij in contact 
kwamen met atheïsme en afgoderij. Door Goddelijke genade ontwikkelden zij alleen die 
eigenschappen, die gunstig waren voor de ontwikkeling van een rein en heilig karakter. Zo 
kan het ook met ons zijn. De geest die Henoch, Jozef en Daniël bezaten, kunnen wij ook 
hebben. Wij kunnen uit dezelfde krachtbron putten, dezelfde zelfbeheersing hebben. en 
dezelfde genadegaven kunnen in ons leven doorschijnen. - Signs of the Times, 11 november 
1886. 
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21 oktober | U bent wat u denkt 
 

"Dewijl wij de overleggingen ternederwerpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis 
Gods, en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus." 2 

Korinthe10: 5 
 
 Dierbaarder dan dicht goud van Ofir (zie Jesaja 13: 12) is het vermogen om juist te 
denken. We moeten grote waarde hechten aan het goed beheersen van onze gedachten; want 
die zelfbeheersing helpt ons om voor onze Meester te werken. Het is noodzakelijk voor onze 
vrede en ons geluk in dit leven, dat onze gedachten Christus als middelpunt hebben. Zoals 
een mens denkt, zo is hij. (vgl. Spreuken 23: 7 "Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij." KJV) 
 
 Zij die barmhartig zijn, zullen barmhartigheid vinden. En de reinen van hart zullen 
God zien. Elke onreine gedachte vervuilt onze ziel, hindert ons moreel besef, en neigt ertoe, 
de indrukken van de Heilige Geest uit te wissen. Het verduistert onze geestelijke blik, zodat 
mensen God niet kunnen aanschouwen. De Heere kan en zal de berouwvolle zondaar 
vergeven. Maar hoewel men vergeving ontvangen heeft, toch is de ziel beschadigd. Degene, 
die geestelijke Waarheid duidelijk wil onderscheiden, moet alle onreinheid in woord en 
gedachten vermijden.  
 Slechte gedachten verwoesten onze ziel. De bekerende kracht van God verandert ons 
hart, verfijnt en reinigt onze gedachten. Tenzij men zich vastbesloten inspant om de 
gedachten op Christus gericht te houden, kan genade niet in ons leven tot uiting komen. 
Onze geest moet de geestelijke strijd aangaan. Elk bedenksel moet als krijgsgevangene onder 
de gehoorzaamheid aan Christus gebracht worden. Al onze gewoontes moeten onder het 
gezag van God worden gesteld.  
 Wij moeten ons voortdurend bewust zijn van de veredelende kracht van reine 
gedachten, en van de schadelijke invloed van slechte gedachten. Laten wij ons denken op 
heilige dingen richten. Laat ze rein en waar zijn. Want de enige veiligheid voor welke ziel 
dan ook is juist denken. Wij moeten alle middelen gebruiken die God binnen ons bereik 
gesteld heeft, om onze gedachten te beheersen en te ontwikkelen. Wij moeten ons denken in 
harmonie brengen met het denken van Christus. Zijn Waarheid zal ons heiligen, naar 
lichaam, ziel en geest, en dan zullen we in staat zijn om boven verzoeking uit te stijgen.  
 Jezus zegt: "De overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets." (Johannes 14: 30). 
Er was niets in Hem, waar satans spitsvondigheid vat op had. Hij gaf niet aan de zonde toe. 
Zelfs niet in gedachten boog Hij voor verzoeking. Zo kan het ook met ons gaan. De 
menselijke kant van Christus was met Zijn Goddelijke kant verenigd. Hij werd toegerust 
voor de strijd door de inwoning van de Heilige Geest. ... Zolang wij met Hem in geloof 
verbonden zijn, heeft de zonde geen heerschappij over ons. God strekt Zich uit naar onze 
hand van geloof en leidt die, zodat zij de Goddelijke kant van Jezus stevig vast kan grijpen. 
Zo kunnen wij een volmaakt karakter verwerven. ... Elke belofte uit het Woord van God 
geldt voor ons. "Bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat" (Mattheüs 4: 4), moeten wij 
leven. ... Kijk niet naar de omstandigheden of naar het zwakke ik, maar naar de kracht van 
het Woord. Al haar kracht is voor u. - Signs of the Times, 23 augustus 1905. 
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22 oktober | Karakter is het resultaat van opeenvolgende daden 
 

"Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw." Lucas 16: 10 
 
 Bewuste aandacht voor wat de wereld "kleine dingen" noemt, maakt ons leven een 
succes. Kleine barmhartige daden, kleine blijken van zelfverloochening, eenvoudige 
woorden die helpen, waakzaamheid tegen kleine zonden - dat is Christendom. Dankbaarheid 
over dagelijkse zegeningen, het met verstand vergroten van dagelijkse mogelijkheden, het 
ijverig ontwikkelen van talenten die ons zijn toevertrouwd - dat is waar onze Meester om 
vraagt.  
 Hij die trouw kleine taken vervult, wordt voorbereid op het dragen van grotere 
verantwoordelijkheid. De man die in het dagelijks leven vriendelijk en hoffelijk is, die 
binnen zijn gezin mild en verdraagzaam is, en wiens doel het voortdurend is, een gelukkig 
thuis te creëren, zal de eerste zijn die zichzelf verloochent en offers brengt, wanneer de 
Meester roept. 
 
 Misschien zijn we bereid om ons bezit op te offeren voor Gods zaak, maar dat telt 
niet, tenzij wij Hem ook een hart vol liefde en dankbaarheid geven. Zij die een trouwe 
zendeling in verre gebieden zouden willen zijn, moeten eerst thuis een trouwe zendeling zijn. 
Zij die in de wijngaard van de Meester willen werken, dienen zich hierop voor te bereiden 
door het zorgvuldig verzorgen van het kleine stukje wijngaard dat Hij aan hun zorg heeft 
toevertrouwd.  
 Zoals een mens "denkt in zijn hart, zo is hij." (Spreuken 23: 7 KJV). De 
ongeschreven geschiedenis van één enkele dag bestaat uit een reeks gedachten. En die 
gedachten hebben veel met de vorming van ons karakter te maken. Wij moeten streng over 
onze gedachten waken; want één onreine gedachte laat een diepe indruk op onze ziel achter. 
Een slechte gedachte laat een slechte indruk op onze geest na. Als onze gedachten rein en 
heilig zijn, dan wordt de mens die ze koestert er ook beter van. De geestelijke polsslag wordt 
zo gestimuleerd, en het vermogen om goed te doen neemt toe. En zoals de ene regendruppel 
de weg baant voor de volgende om de aarde vochtig te maken, zo bereidt één goede gedachte 
de weg voor een volgende. ... 
 
 De langste keten bestaan uit opeenvolgende schakels. Als één van die schakels niet 
deugt, dan is de keten waardeloos. Zo is het ook met ons karakter. Een goed uitgebalanceerd 
karakter wordt gevormd door opeenvolgende goede daden. Eén gebrek, wat ontwikkelt 
wordt in plaats van overwonnen, maakt de mens onvolmaakt, en sluit voor hem de poort van 
de Heilige Stad. Hij die de hemel binnengaat, moet een karakter hebben, dat zonder vlek of 
rimpel of iets dergelijks is. (zie Efeze 5: 27) Ondeugd die verontreinigt kan daar nooit 
binnengaan. In heel de verloste schare zal niet één gebrek te zien zijn.  
 Gods werk is als geheel volmaakt, omdat het volmaakt is in alle onderdelen, hoe 
minuscuul ook. Hij schiep het kleine grassprietje met evenveel zorg, als Hij besteedde aan 
het maken van de wereld. Als wij ernaar verlangen om volmaakt te zijn, zoals onze hemelse 
Vader volmaakt is, dan moeten we trouw zijn in het doen van kleine dingen. - Messages tot 
Young People, blz. 143 – 145. 
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23 oktober | Wij blijven in Christus door een levend geloof 
 

"Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des 
levenden Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en zal onder hen 
wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn." 2 Korinthe 6: 16 

 
 Wij blijven in Christus door een levend geloof. Hij blijft in ons hart door het ons 
persoonlijk toe-eigenen van het geloof. Wij verkeren in Goddelijk gezelschap, en naarmate 
wij ons meer bewust zijn van Zijn aanwezigheid, worden onze gedachten als 
krijgsgevangenen gebracht onder de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Onze geestelijke 
vorming is in overeenstemming met hoe levendig wij dit gezelschap beleven. Henoch 
wandelde zo met God. En Christus woont door het geloof in ons hart, als wij willen 
overdenken, wie Hij voor ons is, en wat Hij voor ons in het Verlossingsplan heeft gedaan. 
We zullen heel gelukkig zijn, als we meer gaan beseffen, hoe groot deze gave van God aan 
onze wereld en aan ons persoonlijk is. 
 
 Deze gedachten hebben een kracht die ons hele karakter beheerst. Ik wil aan u 
duidelijk maken, dat u, wanneer u dat wilt, een Goddelijke metgezel kunt hebben, altijd.  
 Wanneer wij over Christus nadenken, wordt ons karakter naar Goddelijke gelijkenis 
gevormd. Onze gedachten worden doordrongen van het besef van Zijn goedheid en Zijn 
liefde. Wij overdenken Zijn karakter, en zo is Hij in al onze gedachten. Zijn liefde omsluit 
ons. Als we midden op de dag ook maar een moment naar de zon in haar stralende pracht 
kijken, en onze ogen daarna afwenden, dan zal het beeld van de zon op alles waar we naar 
kijken te zien zijn.  
 Zo is het ook, wanneer we op Jezus zien: alles waar we naar kijken weerspiegelt Zijn 
beeld: de Zon van de Gerechtigheid. Wij kunnen niets anders zien en over niets anders 
spreken. Zijn beeld staat op het netvlies van het oog van onze ziel gegrift, en raakt elk 
onderdeel van ons dagelijks leven. Het verzacht en onderwerpt onze hele natuur. Door 
aanschouwen worden wij naar Goddelijke gelijkenis omgevormd, naar de gelijkenis van 
Christus. Naar allen met wie we omgaan weerspiegelen wij de heldere en vrolijke stralen van 
Zijn gerechtigheid. We zijn veranderd van karakter, want ons hart, onze ziel en ons verstand 
zijn doortrokken van de weerspiegeling van Hem Die ons heeft liefgehad en Zich voor ons 
heeft overgegeven. Hier ervaren we opnieuw een persoonlijke, levende invloed, die door het 
geloof in ons hart leeft. 
 
 Wanneer wij Zijn leer ontvangen hebben, en ons daardoor in bezit hebben laten 
nemen, dan is Jezus blijvend in ons aanwezig, en beheerst Hij onze gedachten, ideeën en 
daden.  
 Jezus Christus is alles voor ons - in alles de eerste, de laatste, de beste. Jezus 
Christus, Zijn Geest, Zijn karakter, kleurt alles. Het is de schering en de inslag, de 
grondstructuur van ons hele wezen. ... Wanneer wij doorgaan met op Jezus te zien, 
weerspiegelen we Zijn beeld naar allen om ons heen. - Messages to Young People, blz. 159 – 
161. 
 
 



                                                                                    
 
Oktober: Christus Weerspiegelen In Ons Karakter  
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           24   

24 oktober | Onze gedachten moeten op God gericht zijn 
 

"Daarom opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op 
de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus." 1 Petrus 1: 13 

 
 Een storm steekt op, met een niets ontziende woede. Zijn we klaar om die te 
doorstaan? We hoeven niet meer te zeggen: De gevaren van de laatste dagen zullen spoedig 
over ons komen. Ze zijn al gekomen. Nu hebben we het zwaard van de Heere nodig om 
vleselijke lust, begeerten en hartstochten tot in de kern weg te snijden.  
 Meningen die zich overgeven aan losse gedachten, moeten veranderen. 
"Opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde,  hoopt volkomenlijk op de 
genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame 
kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die tevoren in uw onwetendheid 
waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1: 13-16). 
Ons denken moet op God gericht zijn. Nu is het de tijd om ons ernstig in te spannen, om de 
natuurlijke neigingen van ons vleselijke hart te overwinnen. 
 
 Onze inspanningen, onze zelfverloochening, onze volharding, moeten in verhouding 
staan tot de oneindige waarde van het doel dat we najagen. Alleen wanneer wij overwinnen 
zoals Christus heeft overwonnen zullen wij de kroon van het leven verwerven.  
 Het grootste gevaar voor de mens is, dat hij zichzelf misleidt, toegeeft aan 
zelfgenoegzaamheid, en zich zo afscheidt van God, zijn krachtbron. Onze natuurlijke 
neigingen dragen, tenzij ze gecorrigeerd worden door Gods Heilige Geest, het zaad van een 
morele dood in zich.  
 Om hulp van Christus te kunnen ontvangen, moeten we beseffen dat we in nood zijn. 
Wij moeten onszelf echt kennen. Christus kan alleen degene die weet dat hij een zondaar is, 
redden. Slechts wanneer wij inzien, dat wij volkomen hulpeloos zijn, en alle zelfvertrouwen 
afzweren, kunnen wij ons vastklampen aan de kracht van God. 
 
 Dit afzweren van ons eigen ik moet niet alleen aan het begin van het leven als 
Christen gebeuren. Bij elke stap in de richting van de hemel moet het herhaald worden. Al 
onze goede werken zijn afhankelijk van een macht buiten onszelf. Daarom moet ons hart 
zich voortdurend naar God uitstrekken, en moeten wij constant oprecht onze zonden voor 
Hem belijden en onze ziel voor Hem verootmoedigen. Wij zijn door gevaren omgeven. En 
we zijn alleen veilig als we onze zwakheid beseffen, en ons met de kracht van het geloof 
vastklampen aan onze machtige Verlosser. "Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild 
dengenen die op Hem betrouwen." (Spreuken 30: 5) - Testimonies, deel 8, blz. 315, 316. 
 
 



                                                                                    
 
Oktober: Christus Weerspiegelen In Ons Karakter  
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           25   

25 oktober | De wetenschap van het Christen zijn 
 

"Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, omdat ik niet enigszins, 
daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde." 1 Korinthe  9: 27 

 
 Het leven als Christen is een veldslag en een mars. Het is een oorlog zonder 
adempauze: men moet zich voortdurend met volharding inspannen. Door niet aflatende ijver 
moeten we de overwinning behalen over de verzoekingen van satan. Wij moeten met 
tomeloze energie onze integriteit als Christen zoeken, en die met een resolute 
vastberadenheid handhaven.  
 Niemand zal omhoog gedragen worden, zonder dat hij zich zelf ijverig en met 
volharding voor inspant. Iedereen voor zich moet aan deze oorlog meedoen. We zijn 
persoonlijk verantwoordelijk voor het aangaan van de strijd. Ook al waren Noach, Job en 
Daniël in het land, zij zouden door hun gerechtigheid zoon noch dochter kunnen redden. 
(Ezechiël 14:20). 
 
 Men moet zich de wetenschap van het Christen zijn eigen maken - een wetenschap 
die zoveel dieper, breder en hoger is dan alle andere menselijke wetenschap: het is een 
verschil van hemel en aarde. Onze geest moet worden geoefend, opgeleid en getraind. Want 
wij moeten God dienen op manieren, die niet in harmonie zijn met onze aangeboren 
neigingen. Er zijn geërfde en zelfontwikkelde kwade neigingen die wij moeten overwinnen. 
Vaak moeten we de opleiding en ervaring va 
 Ons hart moet worden opgevoed, zodat het standvastig wordt in God. Wij moeten 
gedachtepatronen aanleren, die ons in staat stellen ons tegen verzoeking te verzetten. Wij 
moeten leren omhoog te zien. Wij moeten de beginselen van het Woord van God - 
beginselen die hemelhoog zijn, en die de eeuwigheid omvatten - in hun betekenis voor ons 
dagelijks leven leren begrijpen. Elke handeling, elk woord en elke gedachte moet in 
overeenstemming zijn met deze beginselen. 
 De kostbare genadegaven van de Heilige Geest komen niet in een ogenblik tot 
ontwikkeling. Moed, kracht, zachtmoedigheid, geloof en onwankelbaar vertrouwen in Gods 
verlossende macht worden door jarenlange ervaring verkregen. Gods kinderen moeten hun 
bestemming bezegelen, door een leven lang zich heilig in te spannen en door stevig aan het 
goede vast te houden. 
 
 Wij hebben geen tijd te verliezen. Wij weten niet hoe spoedig onze proeftijd afloopt. 
De eeuwigheid strekt zich voor ons uit. De sluier wordt bijna weggenomen. Christus komt 
spoedig. Gods engelen proberen ons van onszelf en van aardse dingen af te trekken. Laat hen 
niet tevergeefs zwoegen.  
 Wanneer Jezus in het Heilige der heilige opstaat, en Zijn Middelaarsgewaad aflegt, 
en Zich met het gewaad van de wraak bekleedt, dan zal het woord uitgaan: "Die onrecht 
doet, dat hij nog onrecht doe; ... die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en 
die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastelijk, en Mijn loon is met Mij, 
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn." (Openbaring 22: 11, 12). - 
Testimonies, deel 8, blz. 313, 315. 
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26 oktober | Leven naar het karakter van Christus 
 

"Benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in 
vrede." 2 Petrus 3: 14 

 
 Het belangrijkste werk dat wij in onze wereld kunnen doen is het verheerlijken van 
God door te leven naar het karakter van Christus. - Testimonies, deel 6, blz. 439.  
 
 In de tweede brief van Petrus “aan degenen die even dierbaar geloof met ons 
verkregen hebben", zet de apostel het Goddelijk plan uiteen voor het ontwikkelen van een 
Christelijk karakter. Hij schrijft: 
 "Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onzen 
Heere; Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door 
dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, 
dat in de wereld is door de begeerlijkheid." (2 Petrus 1: 1, 2-4). 
 "En gij tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en 
bij de deugd kennis, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de 
lijdzaamheid godzaligheid, En bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke 
liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u 
niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus." (vers 5-8).  
 Deze woorden zitten vol onderricht, en slaan een toon aan, die de sleutel tot de 
overwinning vormt. De apostel houdt de gelovigen de ladder van Christelijke groei voor, 
waarvan elke sport vooruitgang in de kennis van God betekent. En in het beklimmen van 
deze ladder kan men niet stil blijven staan. Geloof, deugd, kennis, matigheid, lijdzaamheid, 
godzaligheid, broederlijke liefde en liefde jegens allen zijn de sporten van deze ladder. Wij 
worden behouden door sport na sport deze ladder te beklimmen, stap voor stap verder te 
stijgen, tot de hoogte die Christus voor ons als ideaal gesteld heeft. Zó wordt Hij voor ons 
gemaakt tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing (1 Korinthe 1: 30).  
 God heeft Zijn volk geroepen tot heerlijkheid en deugd, en deze dingen worden 
zichtbaar in het leven van iedereen die werkelijk met Hem verbonden is. Doordat men 
deelhebber geworden is aan de hemelse gave, dient men voort te gaan tot volmaaktheid, 
terwijl men "in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof." (1 Petrus 1: 5).  
 Het is Gods heerlijkheid om Zijn deugd aan Zijn kinderen te geven. Hij verlangt te 
zien, dat mannen en vrouwen de hoogste maatstaf bereiken. En wanneer zij in geloof zich 
vastklampen aan de macht van Christus. Wanneer zij op Zijn onfeilbare beloften pleiten, en 
die voor zich opeisen. Wanneer zij met een aandrang die zich niet laat afwijzen de kracht van 
de Heilige Geest zoeken, dan zullen zij volmaakt worden in Hem. - Van Jeruzalem tot Rome, 
blz. 386, 387. 
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27 oktober | God kennen is van levensbelang 
 

"Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid, 
een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom, Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat 

hij verstaat en Mij kent. " Jeremia 9: 23-24a. 
 
 Wanneer uit het Evangelie het geloof ontvangen is ... dient de gelovige aan zijn 
karakter deugd toe te voegen, en zo zijn hart te reinigen en zijn denken voor te bereiden op 
het ontvangen van kennis van God. Deze kennis vormt de basis voor alle ware studie en voor 
alle ware dienst. Dit is de enige werkelijke beveiliging tegen verzoeking. En alleen dit kan 
iemand een op God lijkend karakter geven. Via kennis van God en van Zijn Zoon, Jezus 
Christus, wordt aan de gelovige: "alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort" (2 
Petrus 1: 3) gegeven. Geen enkele goede gave wordt onthouden aan hem, die oprecht de 
gerechtigheid van God wil verkrijgen. 
 
 Christus zei: "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen 
God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt." (Johannes 17: 3). En de profeet Jeremia 
verklaarde: ... "dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op 
aarde; want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE." (Jeremia 9: 24b). De menselijke 
geest kan ternauwernood de breedte, diepte en hoogte van de geestelijke verworvenheden 
van degene die deze kennis verwerft begrijpen.  
 Iedereen kan op eigen gebied een volmaakt Christelijk karakter verkrijgen. Door het 
offer van Christus is er voor de gelovige de mogelijkheid geschapen, alles, wat tot leven en 
godsvrucht strekt, te ontvangen. God roept ons op om de volmaakte maatstaf te bereiken, en 
houdt ons als voorbeeld het karakter van Christus voor. In Zijn menselijke gedaante, dat 
volmaakt was door het levenslang weerstaan van de boze, toonde de Heiland, dat mensen 
door samenwerking met het Goddelijke in dit leven een volmaakt karakter kunnen 
verwerven. Dit is voor ons de verzekering, dat ook wij de volledige overwinning kunnen 
behalen. 
 
 Aan de gelovige wordt de schitterende mogelijkheid voorgehouden om op Christus te 
lijken, gehoorzaam aan alle beginselen van de wet. ... De heiligheid die hij op grond van 
Gods Woord dient te hebben, voor hij kan worden gered, is het resultaat van het werken van 
Goddelijke genade, wanneer hij in onderwerping buigt voor de tucht en de inperkende 
invloed van de Geest van de Waarheid. De gehoorzaamheid van de mens kan alleen 
volmaakt worden door het reukwerk van de gerechtigheid van Christus, die elke gehoorzame 
daad vult met Goddelijk reukwerk.  
 Het aandeel dat de Christen moet leveren is het volharden in het overwinnen van elke 
tekortkoming. Hij moet voortdurend tot de Heiland bidden om de kwalen van zijn door 
zonde zieke ziel te genezen. Hij mist de wijsheid en de kracht om de overwinning te behalen; 
die zijn van de Heere, en Hij schenkt ze aan hen die Hem ootmoedig en berouwvol 
aanroepen om hulp. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 387, 388. 
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28 oktober | De noodzaak om voortdurend toe te nemen in genade 
 

"Daarom, broeders, benaarstigt u des te meer  om uw roeping en verkiezing vast te maken; 
want dat doende, zult gij nimmermeer struikelen." 2 Petrus 1: 10 

 
 De overgang van onheiligheid naar heiligheid is een voortdurende opdracht. God 
werkt dag aan dag aan de heiliging van de mens, en de mens moet met Hem meewerken, 
door zich met volharding in te spannen voor de vorming van goede gewoontes. Hij moet 
genade bij genade voegen; en als hij zo werkt aan een plan dat uit optellen bestaat, werkt 
God voor hem aan een plan dat uit vermenigvuldigen bestaat. Onze Heiland is steeds bereid 
om het gebed van een berouwvol hart te horen en te verhoren, en genade en vrede worden 
vermenigvuldigd voor degenen die Hem trouw zijn. Hij schenkt hen met vreugde de 
zegeningen die zij nodig hebben in hun worsteling tegen het kwaad dat hen omringt. 
 
 Er zijn mensen die de ladder van Christelijke groei proberen te beklimmen; maar 
naarmate zij verder komen, beginnen zij hun vertrouwen te stellen in de kracht van de mens, 
en al gauw verliezen ze Jezus uit het oog, de Leidsman en Voleinder van hun geloof. Het 
gevolg is mislukking - het verloren gaan van al het gewonnen terrein. Het is inderdaad een 
treurige toestand, waarin zij verkeren, die, omdat ze onderweg moe zijn geworden, de vijand 
van zielen toestaan om hen van de Christelijke genadegaven te beroven, die in hun hart en 
leven aan het groeien waren. De apostel zegt: "Want bij dewelke deze dingen niet zijn, die is 
blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden." (2 Petrus 
1: 9).  
 De apostel Petrus had een rijke ervaring in Goddelijke dingen. Zijn geloof in Gods 
verlossingsmacht was in de loop van de jaren sterker geworden, totdat hij zeker wist, dat 
men onmogelijk mislukken kan, als men voortgaat in geloof, sport voor sport, steeds 
voorwaarts en opwaarts, naar de hoogste sport van de ladder, die reikt tot aan de poorten van 
de hemel. 
 
 Vele jaren lang had Petrus de gelovigen gewezen op de noodzaak van het 
voortdurend toenemen in genade en in kennis van de Waarheid. En nu, wetend dat hij 
spoedig vanwege zijn geloof tot het martelaarschap geroepen zou worden, vestigt hij nog een 
keer de aandacht op de kostbare voorrechten, die binnen het bereik van iedere gelovige 
liggen. In volle verzekerdheid van zijn geloof spoorde hij zijn broeders en zusters aan, 
standvastig en doelgericht te zijn in hun leven als Christen. Hij pleitte: "benaarstigt u des te 
meer  om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende, zult gij nimmermeer 
struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige Koninkrijk 
van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus." (2 Petrus 1: 10- 11). 
 Wat een kostbare zekerheid! Heerlijk is de hoop voor de gelovige, terwijl hij in 
geloof voortgaat naar de hoogten van de volmaaktheid als Christen! - Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 388, 389. 
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29 oktober | Het karakter van Johannes weerspiegelde Christus 
 

"Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en 
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons 
alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben." 1 Johannes 4: 10-11 

 
 De vertrouwelijke liefde en onzelfzuchtige toewijding, die Johannes in zijn leven en 
karakter toonde, bevatten ongekend waardevolle lessen voor de Christelijke gemeente. 
Johannes bezat niet van nature dat liefelijke karakter, dat in zijn latere leven tot uiting kwam. 
Van nature had hij ernstige tekortkomingen. Hij was niet alleen trots, zelfingenomen en 
eerzuchtig, maar ook opvliegend en wraakgierig als hij gekwetst was. Hij en zijn broer 
werden "zonen des donder" genoemd. Een boos humeur, het verlangen naar wraak, de geest 
van kritiek, het zat allemaal in deze geliefde discipel. Maar onder dit alles zag de Goddelijke 
Leraar zijn vurige, oprechte en liefdevolle hart. Jezus bestrafte zijn zelfzucht, stelde hem 
teleur in zijn eerzucht en stelde zijn geloof op de proef. Maar Hij liet hem zien, waar zijn ziel 
naar verlangde - de schoonheid van een heilig leven, de veranderende macht van de liefde. ... 
 
 Die lessen van Christus, die leerden dat zachtmoedigheid, nederigheid en liefde 
essentiële voorwaarden zijn om toe te nemen in genade en om voor Zijn werk geschikt te 
zijn, waren bij Johannes niet aan dovemansoren gezegd. Hij stelde elke les op prijs en 
probeerde voortdurend zijn leven in harmonie te brengen met het Goddelijk Voorbeeld. De 
lessen van zijn Meester werden in zijn ziel gegrift. Toen hij van de genade van zijn Heiland 
getuigde, waren zijn eenvoudige woorden welsprekend vanwege de liefde die zijn hele 
wezen doortrok.  
 Het was de diepe liefde voor Christus die hem ertoe bracht, steeds dicht aan Zijn 
zijde te blijven. De Heiland hield van alle twaalf, maar de geest van Johannes was het meest 
ontvankelijk. Hij was jonger dan de anderen, en hij opende met meer kinderlijk vertrouwen 
zijn hart voor Jezus. Zo kwam het, dat Jezus voor hem meer sympathie had. En via hem werd 
de diepste geestelijke leer van de Heiland aan Zijn volk doorgegeven. 
 
 Jezus houdt van hen die over de Vader spreken, en Johannes kon over de liefde van 
de Vader vertellen als geen ander van de discipelen. Hij liet aan zijn medemensen zien, wat 
hij in zijn eigen ziel voelde, en droeg in zijn karakter de eigenschappen van God mee. De 
heerlijkheid van de Heere stond op zijn gezicht te lezen. De schoonheid van de heiligheid die 
hem veranderd had scheen van zijn gelaat met een schijnsel als van Christus. Hij had de 
Heiland zolang in liefde en aanbidding aanschouwd, dat het lijken op Christus en de 
gemeenschap met Hem zijn enig verlangen was geworden, en het karakter van zijn Meester 
in zijn karakter weerspiegeld werd. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 392 – 396. 
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30 oktober | De discipelen lieten de liefde van Christus zien 
 

"Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn 
schuldig voor de broeders het leven te stellen." 1 Johannes 3: 16 

 
 Na de opstanding van Christus, komt Johannes naar voren als een trouw en oprecht 
arbeider voor de Meester. ... Hij verheugde zich over de uitstorting van de Geest ... en met 
frisse kracht en ijver ging hij voort met het spreken van woorden van leven tot de mensen, en 
trachtte hun gedachten naar de Ongeziene te leiden. Hij was een krachtig prediker, vurig en 
van een diepe ernst. In prachtige taal en met melodieuze stem vertelde hij van de woorden en 
werken van Christus. Hij sprak op een manier die indruk maakte op het hart van hen die hem 
hoorden. De eenvoud van zijn woorden, de sublieme kracht van de Waarheden die hij 
ontvouwde, en de vurigheid die zijn onderwijs kenmerkte, gaven hem toegang tot alle lagen 
van de bevolking. 
 
 Het leven van de apostel was in overeenstemming met zijn leer. De liefde van 
Christus, die in zijn hart gloeide, bracht hem ertoe, zich ernstig en onvermoeibaar voor zijn 
medemensen in te spannen, in het bijzonder voor zijn broeders en zusters in de Christelijke 
gemeente.  
 Christus had Zijn eerste discipelen geboden elkaar lief te hebben, zoals Hij hen had 
liefgehad. Zo moesten zij aan de wereld getuigen, dat Christus, de hoop van de heerlijkheid, 
in hen woonde. Hij had gezegd: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk 
Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt." (Johannes 13: 34). Op het moment dat deze 
woorden uitgesproken werden, konden de discipelen ze niet begrijpen. Maar nadat zij 
getuige waren geweest van het lijden van Christus, na Zijn kruisiging en opstanding, na Zijn 
hemelvaart en nadat de Heilige Geest met Pinksteren Zich op hen gezet had, toen hadden zij 
een duidelijker voorstelling van de liefde van God en van de aard van de liefde, die zij voor 
elkaar moesten hebben. ... 
 
 Nadat de Heilige Geest was neergedaald, toen de discipelen uitgingen om een 
levende Heiland te verkondigen, was hun enige wens het redden van zielen. Zij verheugden 
zich over de aangename gemeenschap van de heiligen. Zij waren teder, attent, vol 
zelfverloochening, bereid om welk offer dan ook voor de Waarheid te brengen. In hun 
dagelijkse omgang met elkaar, lieten zij de liefde zien die Christus hen had opgelegd. Zij 
streefden ernaar door hun onzelfzuchtige woorden en daden deze liefde in harten van 
anderen te ontsteken. De gelovigen zouden steeds een dergelijke liefde koesteren. Zij zouden 
in bereidwillige gehoorzaamheid aan het nieuwe gebod voortgaan. Zij zouden zó nauw met 
Christus verbonden zijn, dat zij in staat zouden zijn om aan al Zijn eisen te voldoen. Hun 
leven zou de macht verhogen van een Heiland, die hen door Zijn gerechtigheid kon 
rechtvaardigen. - Van Jeruzalem tot Rome, blz. 399, 400. 
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31 oktober | Hemelse dingen overdenken 
 

"Maar God ... heeft ons mede opgewekt, en ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus." 
Efeze 2: 4, 6 

 
 Als wij de geweldige gebeurtenissen, die spoedig plaats zullen vinden, in gedachten 
zouden houden, dan zouden we niet zo zwak van karakter zijn. We zouden ons realiseren, dat 
we in Gods tegenwoordigheid leven, en vol ontzag en verwondering zouden we zeggen: 
"Laat af (Wees stil, KJV) en weet dat Ik God ben." (Psalm 46: 11). O, wanneer zullen wij 
ooit de volle waarde beseffen van het werk en de tussenkomst van onze Heiland? Wanneer 
zullen wij ten volle op Hem vertrouwen, en een nobel, rein en toegewijd leven leiden? Welk 
een hoogte kan onze verbeelding bereiken, wanneer die is geheiligd en geïnspireerd door de 
deugd van Christus! Wij mogen de heerlijkheden van de toekomstige, eeuwige wereld 
ontvangen. Wij mogen leven als ziende de Onzienlijke. (zie Hebreeën 11: 27). Wandel in 
geloof en niet bij wat voor ogen is. ... 
 
 Door het onderzoeken van de Schriften gaan we begrijpen, wat wij voor Christus 
zijn, en wat Hij voor ons is. Door Hem te aanschouwen moeten wij naar Zijn beeld 
veranderd worden, Zijn medearbeiders worden, Zijn vertegenwoordigers in leven en 
karakter. Wij moeten ons gaan realiseren, dat wij als zonen en dochters van God moeten 
leven, God liefhebben boven alles, en onze naasten als onszelf. Wij moeten om Christus' wil 
een rein en volmaakt leven leiden. Wij moeten volmaaktheid liefhebben, omdat Jezus de 
belichaming van de volmaaktheid is, ons grote aantrekkingspunt. Wij moeten nu leven uit 
geloof in de Zoon van God.  
 Als we Christus volgen, dan zullen wij geen krampachtigheid ervaren, en door de 
omstandigheden geleid, en door onze omgeving beïnvloed worden. We zullen ons dan niet 
door onze gevoelens laten beheersen, en toegeven aan irritatie, na-ijver, vitten, jaloezie en 
ijdelheid. 
 
 Het toegeven aan deze dingen verbreekt de harmonie met het harmonieuze leven van 
Christus, en verhindert, dat wij overwinnaars worden. Wij moeten ons laten leiden door het 
nobele doel, elke dag overwinningen te behalen. En we moeten door waakzaamheid en 
oprecht gebed volledige zelfbeheersing verkrijgen. Wanneer er kleine verzoekingen komen, 
en er woorden gesproken worden die ons door de ziel snijden en ons kwetsen, spreek dan tot 
uzelf en zeg: "Ik ben een kind van God, erfgenaam met Jezus Christus, een medearbeider van 
de hemel. Ik kan het mij niet veroorloven, gauw beledigd te zijn en steeds aan mijzelf te 
denken. Want dit vormt een verwrongen karakter, en is mijn hoge roeping onwaardig. Mijn 
hemelse Vader heeft mij een taak gegeven. Laat mij die waardig doen omwille van Zijn 
Naam." Wij moeten voortdurend en oprecht het uitmuntende karakter van Jezus Christus in 
gedachten houden, zodat we Zijn zegeningen kunnen doorgeven en mensen ertoe kunnen 
leiden, in Zijn voetstappen te gaan. - Signs of the Times, 10 juli 1893. 
 
 
 
 


