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The Great Escape 

Hoe ontsnap je aan de verwarring 

in de laatste dagen van de aardse 

geschiedenis 

Waar is hier de nooduitgang? 

Blijven wij wel staande? 

De druk wordt opgevoerd 

21    Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er 
niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu 
toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.  22 En als die 
dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees 
behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen ingekort worden. Matt 24:21-22 HSV 

Vergelijkbare tijden 

37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal 
ook de komst van de Zoon des mensen 
zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de 
dagen voor de zondvloed met eten, drinken, 
trouwen en ten huwelijk geven,   tot aan de 
dag waarop Noach de ark binnenging, 
39 en het niet merkten, totdat de zondvloed 
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de 
komst van de Zoon des mensen zijn. (…)  

 

42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op 
welk moment uw Heere komen zal. 
Matteus 24:37-39,42 HSV 

Weet in welke tijd je leeft? 

Iemand moet het je vertellen. 

 

6 Of wordt in een stad de 
bazuin geblazen zonder 
dat het volk beeft? Of 
komt er   kwaad in de 
stad voor zonder dat de 
HEERE dat doet? 
7 Voorzeker, de Heere 
HEERE doet niets tenzij 
Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn 
dienaren, de profeten.  
Amos 3:6-7 HSV 
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18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze 
vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de 
heilige berg waren.  

 

19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en 
zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te 
slaan   als op een lamp die schijnt in een 
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en   de 
morgenster opgaat in uw hart.  

 

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele 
profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg 
toelaat;  

 

21 want de profetie is destijds niet voortgebracht 
door de wil van een mens, maar heilige mensen 
van God,   door de Heilige Geest gedreven, 
hebben gesproken. 

 

2 petrus 1:18-21 HSV 

Profetie = opent de ogen 

Onwetendheid wordt voorbereid 

Profetie nog 

bruikbaar?! 
16    Want wij zijn geen kunstig bedachte 

verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en 
de komst van onze Heere Jezus Christus 
bekendmaakten 2 Petrus 1:16 HSV 

 

16    Heel de Schrift is door God ingegeven en 
is nuttig om daarmee te onderwijzen, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden 
in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens 
die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot 
elk goed werk volkomen toegerust. 2 
Timoteus 3:16-17 HSV 

 

18 Als er geen visioen is, raakt een volk 
losgeslagen, maar welzalig is hij die zich 
houdt aan de wet Spreuken 29:18 HSV 

 

Advies van Jezus 

28 Wanneer nu deze 

dingen beginnen te 

geschieden, kijk dan 

omhoog en hef uw 

hoofd op,  omdat uw 

verlossing nabij is. 

Lucas 21:28 HSV 
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Waar staan wij? 
Jezus was zich 

bewust van Zijn tijd 
1 En vóór  het feest van het 

Pascha, toen Jezus wist dat 

Zijn uur gekomen was dat Hij 

uit deze wereld zou 

overgaan naar de Vader, 

heeft Hij de Zijnen, die in de 

wereld waren en die Hij 

liefgehad had, liefgehad tot het 

einde.  

Johannes 13:1 HSV 

Jezus bewust van zijn taak  

(op zijn twaalfde) 
42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest 

naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde 
doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, 
in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. 
44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, 
gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de 
familieleden en onder de bekenden. 45 En toen zij Hem niet 
vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. 
46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, 
terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen 
aan hen stelde. 47  Allen die Hem hoorden, stonden versteld van 
Zijn verstand en antwoorden. 48 En toen zij Hem zagen, stonden zij 
versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons 
dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.  

 

49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet 
dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Lucas 2:42-49 

24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw 
volk en uw heilige stad, om de 
overtreding te beëindigen, de zonden 
te verzegelen, de ongerechtigheid te 
verzoenen, om een eeuwige 
gerechtigheid  tot stand te brengen, 
om visioen en profeet te verzegelen, 
en om de Heiligheid van heiligheden te 
zalven. 25 U moet weten en 
begrijpen: vanaf de tijd dat het 
woord uitgaat om te laten 
terugkeren en om Jeruzalem te 
herbouwen tot op Messias, de 
Vorst, verstrijken er zeven weken en 
tweeënzestig weken. Plein en gracht 
zullen opnieuw gebouwd worden, 
maar wel in benauwde tijden.  

 

26 Na de tweeënzestig weken zal de 
Messias uitgeroeid worden, maar het 
zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk 
van een vorst, een volk dat komen zal, 
zal de stad en het heiligdom te gronde 
richten. Het einde ervan zal zijn in de 
overstromende vloed en tot het einde 
toe zal er oorlog zijn, verwoestingen 
waartoe vast besloten is. 27 Hij zal 
voor velen het verbond versterken, 
één week lang. Halverwege de week 
zal Hij slachtoffer en graanoffer 
doen ophouden. Daniel 9:24-27 

 

 

Zeventig weken… Hij kende zijn tijd… 

13    Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, 
om door hem gedoopt te worden.  

14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het 
nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?  

15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want 
op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. 
Toen liet hij het Hem toe. Matteus 3:13-15 HSV 
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Jezus handelt naar de ‘korte’ tijd 

35    En Jezus trok rond in al de steden 
en dorpen en gaf onderwijs in hun 
synagogen, en Hij predikte het 
Evangelie van het Koninkrijk en 
genas iedere ziekte en elke kwaal 
onder het volk. 36    Toen Hij de 
menigte zag, was Hij innerlijk met 
ontferming bewogen over hen, omdat 
zij vermoeid en verstrooid waren,   
zoals schapen die geen herder 
hebben. Matt 9:35-36 HSV 

Zijn wij ons bewust van onze 

taak? 
1 Maar de Geest zegt 

uitdrukkelijk dat in latere 
tijden sommigen   afvallig 
zullen worden van het geloof 
en zich zullen wenden tot 
misleidende geesten en 
leringen van demonen, 1 Tim 
4:1 HSV 

Zijn wij ons bewust van onze 

taak? 
5 Maar u, wees 

nuchter in alles. Lijd 

verdrukkingen. Doe 

het werk van een 

evangelist. Vervul 

uw dienstwerk ten 

volle.2 tim 4:5 HSV 

 

Taak in de eindtijd niet makkelijk 

12    Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan 
en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen 
en   gevangenissen, en u zult voor   koningen en 
stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 
13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 

 

14    Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te 
bedenken hoe u zich moet verdedigen. 15    Want Ik zal 
u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet 
zullen kunnen weerspreken of weerstaan. 16    En u zult 
ook door ouders, broers, familieleden en vrienden 
overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u   
doden. Lucas 21:12-16 HSV 

 

Jezus was zich 

bewust en Hij 

wil dat óók voor 

ons 
• 34    Wees op uw hoede 

dat uw hart niet op enig 

moment bezwaard wordt 

door roes en 

dronkenschap en door 

zorgen over de 

alledaagse dingen, en 

dat die dag u niet 

onverwachts overkomt.  

• Lucas 21:34 HSV 

Handelen naar kennis 

• Als je je bewust bent 

van je TAAK, ga je  

talenten ontwikkelen. 

 

• Als je bewust bent 

van de TIJD, ga je  

prioriteiten beter 

bepalen 
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Jezus had een taak 

18    De Geest van de Heere is op 
Mij, omdat Hij Mij gezalfd 
heeft; Hij heeft Mij gezonden   
om aan armen het Evangelie 
te verkondigen, om te genezen 
die gebroken van hart zijn,  

19    om aan gevangenen 
vrijlating te prediken en aan 
blinden het gezichtsvermogen, 
om verslagenen weg te 
zenden in vrijheid, om het jaar 
van het welbehagen van de 
Heere te prediken. Lucas 
4:18-19 HSV 

Jezus liet zich dopen door 

onderdompeling… Wij 

ook 

Jezus stelde Heilig 

Avondmaal en 

voetwassing in. Wij 

volgen. 

 

En in de eindtijd? Welk 

voorbeeld volgen wij 

dan? 

 

Volg Hem! 

20 De jongeman zei tegen 
Hem: Al deze dingen heb 
ik in acht genomen van 
mijn jeugd af; wat 
ontbreekt mij nog? 
21 Jezus zei tegen hem: 
Als u volmaakt wilt zijn,   
ga dan heen, verkoop wat 
u hebt,   en geef het aan 
de armen, en u zult een 
schat hebben in de 
hemel; en kom dan en 
volg Mij. Mat 19:20,21 

Pauze… 

• “Op dit moment dient er een 

toegewijd werk te zijn op het 

gebied van 

karakterontwikkeling en dit 

zou moeten plaatsvinden 

onder Gods volk. Wij moeten 

voor het aangezicht van deze 

wereld de karakter 

eigenschappen laten zien van 

Onze Verlosser. Het is 

onmogelijk God tevreden te 

stellen zonder beoefening van 

een heiligmakend 

geloofsleven...” 

“… Wij zijn ieder afzonderlijk 

verantwoordelijk voor ons 

geloof. Waar geloof is niet 

geloof wat mislukt onder 

testen en beproevingen. 

 

Het is een gave van God voor 

Zijn volk. (Review en Herald, Sept 

30, 1909) 
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Standhouden in woelige tijden 

2    Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei 
verzoekingen terechtkomt,  

3    want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding 
teweegbrengt.  

4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u 
volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. Jakobus 
1:2-4 

De test: hoe ‘gebonden’ aan de 

wereld ben jij eigenlijk? 

• Kiezen tussen wat de 

wereld biedt en Gods 

wil. 

 

• Kiezen tussen wat je 

zelf wilt en wat God 

van ons vraagt. 

 

• Denk maar eens aan 

Lot en zijn; gezin 

 

 

Wat bindt ons: 

Onze eigen verlangens 

worden o.a. gevoed 

door: 

 

– Voeding 

– Entertainment 

– Maatschappij 

(financiën) 

Enz. enz. enz.  

 

 

 

1 Als u nu met Christus opgewekt 
bent, zoek dan de dingen die 
boven zijn,   waar Christus is, 
Die aan de rechterhand van 
God zit. 2 Bedenk de dingen die 
boven zijn en niet die op de 
aarde zijn, 3    want u bent 
gestorven en uw leven is met 
Christus   verborgen in God. 
4    Wanneer Christus 
geopenbaard zal worden, Die 
ons leven is, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. Kolossenzen 3:1-4 

Jezus doorstond de 

beproeving        
De oplossing: 

 

Maar Hij  [Jezus] 

antwoordde en zei: 

Er staat geschreven 

Mat 4:4a 

 

 

 

Bijbelgebruiken als richtlijn in een 

onrustige wereld 
• 13 Maar wij moeten God altijd 

voor u danken, broeders, die 
geliefd bent door de Heere, dat 
God u van het begin verkoren 
heeft tot zaligheid, in heiliging 
door de Geest en geloof in de 
waarheid.  

• 14 Daartoe heeft Hij u 
geroepen door ons Evangelie 
om de heerlijkheid van onze 
Heere Jezus Christus te 
verkrijgen.  

• 15 Sta dan vast, broeders,   en 
houd u aan de overleveringen 
waarin u onderwezen bent…  

• 2 Tess 2:13-15 
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Christus zorgt voor 

verlichting 
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, 

want er staat geschreven:   De Heere, uw 
God, zult u aanbidden en Hem alleen 
dienen. 11 Toen liet de duivel Hem gaan; 
en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 
Mat 4:10-11 

 

 

21 terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de 
man Gabriël, die ik in het begin in het 
visioen gezien had, snel aangevlogen en 
raakte mij aan, omstreeks de tijd van het 
avondoffer. 22 Hij begon mij te onderwijzen 
en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik 
eropuit gegaan om u de betekenis te doen 
begrijpen. 23 Bij het begin van uw 
smeekbeden is er een woord uitgegaan en 
nu ben ik zelf gekomen om u dat te 
vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp 
dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 
Daniel 9 21-23 

 

Toegepast op Matteus 24 

4 (…) Pas op dat niemand u 

misleidt. 5    Want velen 

zullen komen onder Mijn 

Naam en zeggen: Ik ben 

de Christus; en zij zullen 

velen misleiden.  

 

 

 

 

 

• Bescherming tegen 

vernietigende 

leerstellingen die 

inspelen op emoties. 

 

• Denk aan waarschuwing 

aan Israel tegen valse 

leer, tegen valse 

profeten, tegen 

bezighouden met 

astrologie, occulte zaken 

 

 

Als je de leugen gelooft 

9 hem, wiens komst   overeenkomstig de 
werking van de satan is,   met allerlei 
kracht, tekenen en wonderen van de 
leugen, 10 en met allerlei misleiding van 
de ongerechtigheid   in hen die verloren 
gaan, omdat zij de liefde voor de 
waarheid niet aangenomen hebben om 
zalig te worden. 11    En daarom zal God 
hun een krachtige dwaling  zenden,   
zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij 
allen veroordeeld worden die de 
waarheid niet geloofd hebben, maar een 
behagen hebben gehad in de 
ongerechtigheid.  

2 tess 2:9-12 

Toegepast op Matteus 24 

6 U zult horen van oorlogen en 
geruchten van oorlogen; pas 
op, word niet verschrikt, want 
al die dingen moeten 
gebeuren, maar het is nog niet 
het einde.  

7    Want het ene volk zal tegen 
het andere volk opstaan, en 
het ene koninkrijk tegen het 
andere koninkrijk ; en er zullen 
hongersnoden zijn en 
besmettelijke ziekten en 
aardbevingen in verscheidene 
plaatsen.  

8 Maar al die dingen zijn nog 
maar een begin van de 
weeën.  

 

 

 

Je zult iedereen horen praten 
over de omstandigheden in de 
wereld die er NIET beter op 
zullen worden. 

 

Hoe erg de ellende ook.., we 
moeten door een tijd van 
benauwdheid heen. 

 

Kleine & Grote benauwheid 

• Vanaf 1844 tot en met het 

moment dat Christus tot 

Koning wordt gezalfd (het 

einde van het onderzoekend 

oordeel / genadetijd), bevindt 

de wereld zich in een “little 

time of trouble”, waar, naar 

mate we dichter tot de 

sluiting van de genadetijd 

komen, de gevolgen voor de 

gelovige steeds duidelijker 

zichtbaar zullen zijn. 

 

• Wat houdt ons staande in 

deze periode? 

“We zullen ontdekken, dat we alle handen 
los moeten laten. Behalve die van Jezus 
Christus. Vrienden zullen verraders 
blijken te zijn en zullen ons 
overleveren. Familieleden, misleid door 
de vijand, zullen denken dat ze God een 
dienst bewijzen door ons tegen te 
werken, en hun uiterste best doen om 
ons in moeilijkheden te brengen, in de 
hoop dat we ons geloof zullen 
afzweren.” 

 

“Maar midden in de duisternis kunnen 
we onze hand gerust in die van 
Christus leggen.” (E.G. White Marantha 

(Engels p197) 



31-7-2013 

8 

 

Veel mensen zullen omwille 
van hun geloof van huis en 
haard hier worden 
afgesneden. Maar als ze 
hun hart aan Christus 
geven, de boodschap van 
Zijn genade aannemen en 
hun vertrouwen stellen op 
hun Toevlucht en 
Plaatsvervanger de Zoon 
van God, dan kunnen ze 
toch vol vreugde zijn.  

 

• Sign of the times, 2 juni 
1898 

Jezus ging uit de stad 

12 Toen Jezus gehoord had dat   
Johannes overgeleverd was, keerde 
Hij terug   naar Galilea. 13 Hij verliet 
Nazareth en ging wonen in 
Kapernaüm, dat aan de zee lag, in 
het gebied van Zebulon en Naftali.  

 

16 het volk dat in duisternis zat, heeft een 
groot licht gezien; en voor hen die 
zaten in het land en de schaduw van 
de dood, is een licht opgegaan. 
17 Van toen af begon Jezus te 
prediken en te zeggen:   Bekeer u, 
want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. Mat 4:12-13, 16-17 

En wij…?! 
De tijd is niet ver meer, dat we net als de 

eerste discipelen, gedwongen zullen 
zijn, onze toevlucht te zoeken op 
woeste en eenzame plaatsen. Zoals 
het beleg van Jeruzalem door de 
Romeinse legers voor de Judese 
christenen het signaal was om te 
vluchten, zo zal in ons land de greep 
naar de macht via het besluit, de 
pauselijke sabbat dwingend op te 
leggen, voor ons een waarschuwing 
zijn. Dan is het moment 
aangebroken de grote steden te 
verlaten als voorbereiding op het 
verlaten van de kleinere steden 
naar afgelegen huizen in de bergen. 

    Testimonies 5 (464 en 465) 

Wereldse invloed loslaten 

5    Dood dan   uw leden die op de aarde zijn: ontucht, 
onreinheid,   hartstocht, kwade begeerte, en de 
hebzucht,   die afgoderij is. 6    Door deze dingen komt 
de toorn van God over de ongehoorzamen.  7    In deze 
dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die 
dingen leefde. 8    Maar nu, legt ook u dit alles af, 
namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en 
schandelijke taal uit uw mond 

 Kolossenzen 3:5-8 

 Zij kon het niet… 

17 En het gebeurde, toen zij 
hen buiten de stad 
gebracht hadden, dat Hij 
zei: Vlucht voor uw leven, 
kijk niet achter u en blijf 
nergens op heel deze 
vlakte staan; vlucht naar 
het bergland, anders wordt 
u weggevaagd. (…) 
26    Zijn vrouw, die achter 
hem liep, keek achter zich 
en werd een zoutpilaar 
Genesis 19:17, 26 

      Kun je vaarwel zeggen? 
4 En ik hoorde een 

andere stem uit de 
hemel zeggen:   Ga uit 
haar weg, Mijn volk, 
opdat u geen deel hebt 
aan haar zonden, en 
opdat u niet van haar 
plagen zult ontvangen.  
5 Want haar zonden 
hebben   zich 
opgestapeld tot aan de 
hemel, en God 
herinnerde Zich haar 
ongerechtigheden. 

Openbaring 18:4-5 
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      Kun je vaarwel zeggen? 

• 7 Overeenkomstig de maat 
waarin zij zichzelf heeft 
verheerlijkt en losbandig 
heeft geleefd, geef haar 
naar die maat pijniging en 
rouw. Want in haar hart zegt 
zij:   Ik zit als een koningin 
en ben geen weduwe en ik 
zal zeker geen rouw zien. 
(…) 9    En de koningen van 
de aarde die hoererij met 
haar bedreven hebben en 
losbandig geleefd hebben, 
zullen huilen en rouw over 
haar bedrijven, wanneer zij   
de rook van haar 
verbranding zullen zien.  

                    Openbaring 18:7,9 

Jezus: Genezing & Gezondheid 

23 En Jezus trok rond in heel Galilea, 
gaf onderwijs in hun synagogen en 
predikte het Evangelie van het 
Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte 
en elke kwaal onder het volk. 24 En 
het gerucht over Hem verspreidde 
zich  over heel Syrië; en zij brachten 
bij Hem allen die er slecht aan toe 
waren en door allerlei ziekten en 
pijnen bevangen waren, en die door 
demonen bezeten waren, en 
maanzieken en verlamden; en Hij 
genas hen.  

                                        Matt 4:23,24 

Wat zijn onze ‘financiële prio’s’? 

 

19 Verzamel   geen schatten voor u op de 
aarde, waar mot en roest ze verderven, en 
waar dieven inbreken en stelen; 20 maar   
verzamel schatten voor u in de hemel, 
waar geen mot of roest ze verderft, en 
waar dieven niet inbreken of stelen; 
21 want waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. Matt 6:19-21 

Gezag 

21 Zij zeiden tegen Hem: Van de 

keizer. Toen zei Hij tegen hen: 

Geef dan aan de keizer wat 

van de keizer is, en aan God 

wat van God is. 22 En toen zij 

dit hoorden, verwonderden zij 

zich; en zij verlieten Hem en 

gingen weg. Matt 22:21-22 

 

• Romeinen 13 – Eert de 
overheid  

• Daniel 3 – Maar Gods 
geboden gaan voor 

 

 

En als we vasthouden aan ons 

geloof? 

12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en 

u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en   

gevangenissen, en u zult voor   koningen en 

stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 

13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.  

 

14    Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te 

bedenken hoe u zich moet verdedigen. 15    Want Ik zal 

u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet 

zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Lucas 21:12-

15 

 

Naar wie luisteren wij? 

Één leraar… 

8 Maar u mag zich geen 

rabbi laten noemen, 

want Eén is uw 

Meester, namelijk 

Christus; en u bent 

allen broeders. Matt 

23:8. 
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Of…?! 

3 Want er zal een tijd 
komen dat zij de gezonde 
leer niet zullen verdragen, 
maar dat zij zullen 
zoeken wat het gehoor 
streelt, en voor zichzelf 
leraars zullen verzamelen 
overeenkomstig hun 
eigen begeerten.  4 Ze 
zullen hun gehoor van de 
waarheid afkeren en zich 
keren tot verzinsels.        
2 Tim 4:3-4 

Gods Huis 
Ga met respect om met 

Heilige zaken: 

 

45 En toen Hij de tempel 
was binnengegaan, 
begon Hij hen die daarin 
verkochten en kochten, 
eruit te drijven. 46 Hij zei 
tegen hen:   Er staat 
geschreven: Mijn huis zal 
een huis van gebed zijn, 
maar u hebt er een 
rovershol van gemaakt. 
47 En Hij gaf dagelijks 
onderwijs in de 
tempel,(…) Lucas 19:45-
47 

23 Laten wij de belijdenis van de 
hoop onwrikbaar vasthouden, 
want Hij Die het beloofd heeft, 
is getrouw.  

24 En laten wij op elkaar letten 
door elkaar aan te vuren tot 
liefde en goede werken.  

25 Laten wij de onderlinge 
bijeenkomst niet nalaten, zoals 
het bij sommigen de gewoonte 
is, maar elkaar aansporen, en 
dat zoveel te meer als u de 
grote dag ziet naderen. Heb 
10:23-25 

Elkaar aansporen En nu… wat doen wij? 

35    Want wie zijn leven  zal willen 
behouden, die zal het verliezen; 
maar wie zijn leven zal verliezen 
omwille van Mij en om het 
Evangelie, die zal het behouden. 
36 Want wat zal het een mens 
baten als hij heel de wereld wint 
en aan zijn ziel schade lijdt? 37 Of 
wat zal een mens geven   als 
losprijs voor zijn ziel? 

  

38    Want wie zich voor Mij en Mijn 
woorden geschaamd zal hebben 
in dit overspelig en zondig 
geslacht, voor hem zal de Zoon 
des mensen Zich ook schamen 
wanneer Hij zal komen in de 
heerlijkheid van Zijn Vader, met 
de heilige engelen. Mar 8:35-38 

• “Laten diegene die de 

waarheid hebben in Jezus, 

NOOIT door hun stilzwijgen 

instemming geven aan het 

werk van de geheimenis van 

ongehoorzaamheid. Laten ze 

nooit stoppen met het geven 

van waarschuwingen…” 

• “… Laat onderwijs en training 

van de leden van de kerk op een 

dusdanige manier gebeuren dat 

zelfs kinderen en jongeren onder 

ons weten dat er geen concessies 

gedaan mogen worden aan de 

kracht van de man van zonde.”  

 

• “Leer hen dat er een tijd zal 

komen dat we zullen strijden in 

een oorlog met de kans dat wij ons 

eigendom en vrijheid kunnen 

verliezen. Maar deze strijd moeten 

we tegemoet  treden In de Geest en 

de Nederigheid van Jezus…” 
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• “… Rijkdom, Eer, Comfort – 

en al het andere dient 

ondergeschikt te zijn in onze 

overwegingen. De 

WAARHEID mag niet 

verbrogen blijven. Het mag 

niet ontkent, noch verborgen 

worden. Maar volledig te 

worden aangenomen en 

duidelijk verkondigd.” 

 

• 2 SM – 369-370 

Is het lijden dit alles waard? 

11 Want de Schrift zegt: Ieder die   
in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. (Rom 
10:11) 

 

11 Zalig bent u als men u smaadt 
en vervolgt, en door te liegen 
allerlei kwaad tegen u spreekt,   
omwille van Mij. 12    Verblijd 
en verheug u, want uw loon is 
groot in de hemelen, want zo 
hebben ze de profeten 
vervolgd die er vóór u geweest 
zijn.  (Mat 5:11-12) 

12 Hier  is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, 

die de geboden Gods bewaren en het geloof van 

Jezus. (Op 14:12 Sv.) 

 

 


