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Regels Tatra National Park 

• Wandel alleen op aangegeven paden 

• Verzamel geen bloemen, fruit of paddenstoelen 

• Verstoor de dieren niet 

• Laat geen afval liggen en stook geen vuur 

• Rol geen stenen van de berg naar beneden 

• Roep of schreeuw niet en maak niet overdreven veel geluid 
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HET VOORTBENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN 

Boodschap 1 

Onszelf heiligen voor in het belang van de kinderen 

Schriftlezing: Joh. 17:19; 4:6-7, 27; Ef. 5:26-27; Nu. 6:3-4; 1 Tes. 5:23; 4:4;  
Ri. 13:12-14 

I. Hoewel de Zoon absoluut heilig is in Zichzelf, heiligde Hij Zichzelf nog 
steeds in Zijn manier van leven toen Hij op aarde was, om een voorbeeld van 
heiliging te stellen voor Zijn discipelen—Joh. 17:19; Ef. 5:26-27: 

A. Er waren veel dingen die Hij had kunnen doen die niet tegenstrijdig waren met Zijn 
eigen heiligheid, toch onthield Hij zich ervan deze te doen wegens de zwakte van Zijn 
discipelen—Joh. 17:19. 

B. In vele zaken leidde de zwakheid van de discipelen de Heer en beperkte dit Zijn 
vrijheid; de Heer kon veel dingen doen, maar deed ze niet omdat Hij niet wilde dat de 
discipelen ze verkeerd zouden begrijpen of dat ze zouden struikelen—4:6-7, 27.  

C. Om heilig te zijn, moeten we eerst wat positie betreft afgezonderd zijn tot God—Mt. 
23:17: 
1. Met betrekking tot onze familie, buren, collega’s en vrienden, moeten we 

afgezonderd zijn; veel christenen zijn echter gered maar niet afgezonderd—Tit. 
2:14; cf. Neh. 13:23-24, 30.  

2. Zodra een persoon is gered, moet hij ook afgezonderd zijn; dit is de reden waarom 
een gelovige een heilige wordt genoemd; heilig zijn is afgezonderd zijn tot God—
Rom. 1:2, Rv. voetnoot 3.  

II. Degenen die kinderen hebben moeten zichzelf heiligen in het belang van hun 
kinderen; dit betekent dat we ons moeten onthouden van het doen van veel 
dingen die we zouden kunnen doen, in het belang van onze kinderen—Joh. 
17:17, 19; Nu. 6:1-12: 

A. Veel sterke gelovigen zouden kunnen worden voortgebracht in onze tweede generatie 
als alle ouders van deze generatie goede ouders zouden zijn; de toekomst van de Gemeente 
hangt af van de ouders—cf. 2 Tes. 3:9; Fil. 3:17.  

B. Een nazireeër moest zich onthouden van wijn en iets dat gerelateerd is aan de bron 
ervan. Dit betekent dat we ons moeten onthouden van alle soorten aards genot en 
vreugde, die leiden tot begerig gedrag en een begerig voornemen—Nu. 6:3; Ri. 13:2-20; 
Ps. 104:15; Pr. 10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5. 

C. We moeten zien dat God Zijn kinderen aan ons heeft toevertrouwd, dus we moeten hoge 
eisen stellen aan onszelf in moraliteit, gedrag en alle morele oordelen met betrekking 
tot goed en fout; we moeten hoge eisen stellen aan wat ideaal is en we moeten ook hoge 
eisen stellen aan onszelf in spirituele zaken—1 Tes. 5:23:  
1. Een kind herinnert zich wat je zegt of vergeet misschien wat je zegt, maar wat hij 

ziet zal zeker voor altijd in hem blijven; hij ontwikkelt zijn gevoel voor oordeel van 
jou en hij ontwikkelt zijn waardesysteem door jou—1 Kor. 9:27. 

2. Elke ouder moet zich herinneren dat zijn handelingen herhaald zullen worden in 
zijn kinderen; zijn handelingen zullen niet stoppen met hem; het hele leven van 
christelijke kinderen hangt af van het gedrag van hun ouders—cf. 2 Tim. 1:5; 3:15. 

3. Je moet je woorden heiligen; wanneer je kinderen spreken, moet je ook hun woorden 
heiligen en precies zijn met hen; wanneer je iets verkeerd zegt, moet je er een punt 
van maken om je fout toe te geven; op deze manier zul je je kinderen trainen om 
hun woorden te heiligen—1 Tim. 4:12. 
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D. We moeten ons realiseren dat ouders zelfbeheersing moeten beoefenen en hun eigen 
vrijheid moeten opofferen; God heeft een menselijk lichaam met diens ziel aan ons 
toevertrouwd; als we zelfbeheersing niet beoefenen en onze vrijheid niet opgeven, 
zullen we het moeilijk hebben om ons aan God te verantwoorden in de toekomst—1 Kor. 
9:25; Gal. 5:22-23.  

E. We moeten zien dat wij, om de kinderen op een echte manier naar de Heer te 
brengen, personen moeten zijn die met de God wandelen; we kunnen onze kinderen 
niet naar de Heer zenden door slechts met onze vinger naar de hemel te wijzen; we 
moeten vóór hen wandelen—1 Kor. 9:27; Rom. 2:21: 
1. Nadat Henoch Metuselach verwekte, zegt de Bijbel dat Henoch wandelde met God; 

toen hij de last van een familie had, voelde hij dat zijn verantwoordelijkheid te 
groot was en dat hij die niet zelf kon dragen; dus begon hij te wandelen met God—
Gn. 5:21-22. 

2. Toen Simson in de boezem van zijn moeder was, was hij geheiligd om een 
nazireeër te zijn; Simson was een nazireeër van de moederschoot af tot de dag van 
zijn dood—Ri. 13:7. 

3. Hanna bad niet hoofdzakelijk wanhopig voor zichzelf maar voor God; ze beloofde 
God dat als Hij haar een mannelijke nakomeling zou geven, zij Hem het kind zou 
afstaan door de gelofte van een nazireeër—1 S. 1:11, 22, 28. 

4. De kinderen van Lot waren verdorven door hun leven in de verdorven stad—Gn. 
19:15. 

F. We moeten ons vat bewaren, behouden en beschermen in heiliging voor God; het 
moet heilig, afgezonderd en verzadigd zijn met God en ook in eer gehouden worden 
voor mensen—1 Tes. 4:4; Rom. 13:14. 

III. Volgens zowel het oude als het nieuwe testament zijn afgoden het eerste dat 
we moeten verwijderen in het belang van Gods woning—Gn. 35:1-2; Hnd. 
19:19-20: 

A. Jakob beval iedereen in zijn huisgezin om zich te reinigen; we moeten niet slechts 
vreemde goden wegdoen, maar ook ons hele wezen reinigen; ons hele wezen, onze 
manier van leven, en onze uitdrukking moeten veranderd worden—Gn. 35:2; 2 Kor. 
7:1. 

B. Naast het wegdoen van vreemde goden en het reinigen van zichzelf, verwisselde het 
huisgezin van Jakob ook hun klederen; klederen verwisselen betekent onze manier 
van leven veranderen—Gn. 35:2; Op. 22:14a. 

C. Het materiaal dat gebruikt werd voor het maken van het gouden kalf in Exodus 32 
was het goud van de gouden ringen van het volk Israël; het verslag in dit hoofdstuk 
maakt duidelijk dat zelf-verfraaiing leidt tot afgoderij —vv. 1-3.  

 
 

© 2011 Living Stream Ministry 
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN 

Boodschap twee 

Het juiste begrip van de leer en van het ontvangen van het Woord als de adem van 
God om God-mensen voort te brengen  

Schriftlezing: 2 Tim. 3:16-17; Joh. 6:63; Mt. 4:4; Ef. 6:17-18; 1 Tim. 2:4 

I.  De Schrift leert ons de dingen van God en de dingen over God, het leert ons 
zelfs God Zelf; er is een groot verschil tussen het leren over God en het leren 
van God —2 Tim. 3:16-17; Joh. 6:63; Ef. 6:17: 

A. Volgens 2 Timoteüs 3:16 is de Schrift door God ingegeven [God-geademd RcV]. Dit 
geeft aan dat de Schrift het uitademen van God is en dat ons lezen van de Schrift het 
ontvangen van de adem van God moet zijn.  

B. We moeten een duidelijk begrip hebben van de natuur van onze leer van de 
waarheid; wij houden ons bezig met de goddelijke waarheid die de werkelijkheid van 
de Drie-enige God is:  
1. In zekere zin moet onze leer van de waarheid zijn zoals een “restaurant”; onze 

bedoeling is om God te bedienen en uit te delen, als verschillende “gerechten” om 
te eten; de natuur van ons spreken is een zaak van het uitdelen van de Drie-enige 
God aan de jongeren. 

2. Door onze leer moet iedereen tot God gebracht worden; we moeten arbeiden om 
elke jongere tot de Drie-enige God te brengen, zodat tegen de tijd dat we klaar zijn 
zij de Drie-enige God gewonnen hebben, niet slechts kennis over God in de letter. 

II.  Terwijl alle seculiere boeken hetzelfde zijn in natuur, is de Bijbel anders 
dan andere boeken; we moeten de uniciteit van de Bijbel zien:  

A. De Bijbel is Gods adem, en de adem is de Geest van God, want God is Geest; we 
moeten een persoon zijn die voortdurend de Heer inademt, een persoon die altijd 
God inademt; ons lezen van de Bijbel moet een soort van inademen zijn, en onze leer 
van de Bijbel moet een soort van uitademen zijn —2 Tim. 3:16; Joh. 4:24; cf. 20:22.  

B. De woorden van de Heer zijn Geest en leven, de belichaming van de Geest van het 
leven; wanneer we Zijn woorden ontvangen door onze geest te beoefenen, krijgen we 
de Geest, die leven geeft; wanneer we de Bijbel lezen, moeten we leven ontvangen; en 
wanneer we anderen leren over de Bijbel, moeten zij leven ontvangen—6:63. 

C. Het woord van God is het zwaard van de Geest; het is gewoon voor christenen om 
verlicht, berispt, gecorrigeerd en onderwezen te worden door de Bijbel, maar niet 
veel mensen ervaren het woord van de Bijbel als een zwaard dat de vijand doodt —Ef. 
6:17-18: 
1. Paulus spreekt van “het zwaard van de Geest, dat het woord van God is” (v. 17); het 

zwaard is niet rechtstreeks het woord; het woord is eerder de Geest rechtstreeks, 
en dan is de Geest het woord:  
a. Dit duidt aan dat als we willen afrekenen met de vijand satan, de Bijbel de Geest 

moet worden; als we het woord van de Bijbel als een zwaard willen gebruiken 
om de vijand te doden, moet het woord in onze ervaring de Geest zijn.  

b. Als we het woord van de Bijbel als een zwaard nemen om tegen de vijand te 
vechten, moeten we de Bijbel aanraken op een manier die vol van de Geest is.  

2. Efeziërs openbaart dat onze vijanden de kwade geesten zijn, “de wereldbeheersers 
van deze duisternis”, “de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten”; 
in onze ervaring, wordt het woord dat we ontvangen als de Geest het zwaard dat 
deze vijanden doodt —Ef. 6:12, 17: 
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a. We moeten realiseren dat dingen zoals onze mening, gedachte, humeur, emotie, 
natuurlijk leven en ons gezichtspunt vaak gebruikt worden door de krachten 
van de duisternis in de lucht om het leven in het Lichaam te beschadigen. 

b. Als de vijand verslagen moet worden, moeten we leren om het woord te 
ontvangen als de Geest, dat het zwaard wordt om met de vijand af te rekenen. 

3. Zonder het woord als de Geest om het dodende zwaard te zijn, zou er geen weg 
zijn voor ons om door de jaren heen bewaard te blijven in het gemeenteleven; we 
kunnen bewaard worden in het gemeenteleven en in de bediening door het doden 
van het woord als de Geest. 

4. Het woord dat de Geest wordt en een dodend zwaard wordt kan vergeleken 
worden met het effect van antibiotica op bacteriën die ziektes in ons lichaam 
veroorzaken:  
a. Bacteriën moeten gedood worden door antibiotica zodat ons lichaam gered 

kan worden; het woord dat we ontvangen op een levende manier als de Geest 
is een geestelijke antibiotica dat de “bacteriën” in ons doodt. 

b. Wanneer de bacteriën gedood zijn, hebben de machten van de boosheid in de 
lucht geen weg om van ons gebruik te maken; dan kunnen we een gezond leven 
in het Lichaam leven, een gezond gemeenteleven. 

D. Het woord dat door de mond van God uitgaat is ons echte voedsel. Dit duidt aan dat 
de Bijbel niet slechts voor het uitdelen van leven is maar ook voor voeden; wanneer 
we anderen de Bijbel leren, moeten we hen voeden —Mt. 4:4. 

III.  Aan Gods kant is de Bijbel de Gods adem; aan onze kant is de Bijbel nuttig 
voor ons in vier zaken – om te leren, om te weerleggen, om te verbeteren en 
om te onderwijzen —2 Tim. 3:16-17: 

A. Als we de juiste en voldoende geestelijke ervaring hebben, zullen we ons realiseren 
dat leer gelijk is aan openbaring; de leer is eigenlijk niets minder dan een goddelijke 
openbaring: 
1. Een openbaring is het openen van een sluier; als we de jongeren leren moeten we 

een sluier wegnemen zodat zij iets van de Drie-enige God zullen zien.  
2. Leren is een sluier wegnemen; ga naar de samenkomst met het doel om sluiers 

weg te nemen.  
B. Wanneer we iets van God zien, zijn we ons bewust van onze fouten, wandaden, 

tekortkomingen en onze zonden; het resultaat is dat we berispt zijn; deze berisping 
komt van de openbaring die we ontvangen. 

C. Weerlegging wordt gevolgd door verbetering; verbetering is een zaak van het 
rechtzetten wat fout is, iemand op de juiste weg doen wenden, en iemand herstellen 
tot een eerzame toestand. 

D. Nadat we verbeterd zijn, zullen we de juiste onderwijzing ontvangen – de onderwijzing 
in rechtvaardigheid; rechtvaardigheid is een zaak van juist te zijn. 

E. Het resultaat van de leer, de weerlegging, de verbetering en het onderwijzen in 
rechtvaardigheid is dat de mens van God volkomen is; zo’n God-mens, zo’n mens van 
God, wordt voortgebracht door Gods uitademen van Zichzelf; Gods ademen brengt 
God-mensen voort—v. 17. 

IV.  Onze last en ons doel is om onze jongeren niet slechts naar Gods 
behoudenis te brengen, maar ook om ze tot de kennis van de waarheid te 
brengen; we moeten ernaar streven de jongeren naar de ervaringsgerichte 
kennis van de werkelijkheid van de Drie-enige God te brengen —1 Tim. 2:4. 
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HET VOORTBRNGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN 

Boodschap drie 

Leren Gods economie te onderwijzen op een ervaringsgerichte manier  
en leerstellingen in ervaring veranderen  

Schriftlezing: 1 Tim. 1:3-4; 2:4; 3:15; 2 Tim. 1:6-7; 2:2, 15, 22, 25 

I. Wanneer je de jongeren helpt, geef ze niet veel leerstellingen; geef ze in plaats 
daarvan iets praktisch: 
A. We moeten niet teveel nadruk leggen op leerstellingen, niet slechts wanneer we 

persoonlijk contact met ze hebben maar ook wanneer we het evangelie verkondigen of 
boodschappen tot hen spreken. 

B. Omdat jongeren veel praktische problemen hebben, moeten we wat tijd besteden om de 
problemen van jongeren in hun praktische leven te bestuderen; dan zal wat je spreekt 
praktisch zijn en gerelateerd zijn aan de praktische zaken die je hebt aangeraakt in hun 
leven.  

II. In het onderwijzen van de waarheid aan de jongeren moeten we leren hoe we 
Gods economie onderwijzen op een ervaringsgerichte manier—1 Tim. 1:3-4; 2 
Tim. 1:6-7; 2:2, 22: 
A. De leer in het nieuwe testament is gericht op Gods economie, maar door de eeuwen 

heen zijn er veel leringen geweest die niet over Gods economie gingen; we moeten leren 
van de geschiedenis en niets anders dan Gods economie onderwijzen —1 Tim. 1:3-4: 
1. Het Griekse woord voor economie betekent “huishoudwet” en houdt distributie in; 

dit woord betekent huishoudelijk bestuur, huishoudelijke administratie en, afgeleid, 
een uitdeling, een plan, of een economie voor bestuur (uitdeling); dus is het een 
huishoudelijke economie —v. 4; Ef. 1:10; 3:9. 

2. Er zijn veel andere zaken in de Bijbel, zoals de wet, geschiedenis en de profetieën, die 
afleidingen voor ons kunnen worden; sommigen zijn afgeleid van Gods economie 
doordat ze de Psalmen of de Spreuken lezen.  

3. Terwijl we de jongeren onderwijzen, moeten we geen andere last, visie of visioen 
hebben dan Gods economie; in ons onderwijzen moeten we maar één ding kennen – 
Gods economie—1 Tim. 1:4.  

B. Om degenen te zijn die bekwaam zijn om Gods economie te onderwijzen en onze 
opdracht te vervullen, moeten we in vuur en vlam staan; dit is de reden dat Paulus 
Timoteüs eraan herinnerde om “de genadegave van God aan te wakkeren” die in hem 
was —2 Tim. 1:6; 2:2: 
1. God heeft ons twee kostbare dingen gegeven – Zijn goddelijke leven en Zijn 

goddelijke Geest; nu moeten we de genadegave van God aanwakkeren:  
a. De eerste stap in het aanwakkeren van de genadegave is niet het beoefenen; de 

eerste stap is alle “deuren” en “ramen” openen; we moeten ons hele wezen 
openen; ons verstand, ons gevoel en onze wil, onze hele ziel, ons hart, en zelfs 
onze geest.  

b. Degenen die onderwijzen moeten hun hele wezen openen zodat de “luchtstroom” 
binnen kan komen; de Geest is al in ons, maar we moeten het vuur, de Geest, 
aanwakkeren.  

2. Als ons wezen gesloten is, moeten we de naam van de Heer Jezus aanroepen; 
wanneer we de Heer aanroepen, openen we niet slechts onze mond maar ook onze 
geest en ons hart; dan zal de luchtstroom binnenkomen en dat zal het vuur van het 
eeuwige leven en de eeuwige Geest in ons aanwakkeren—v. 22. 

C. Als we naar de samenkomst gaan met een vlam, moeten we een persoon van gebed zijn; 
als we zo’n persoon zijn, zullen we een geest van gebed, een atmosfeer van gebed naar de 
samenkomst brengen. 

III. Zodra we een atmosfeer van gebed hebben, zijn we klaar om te onderwijzen, 
niet op een leerstellige manier maar op een ervaringsgerichte manier; door dit 
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te doen zullen we ons onderwijzen van leerstellingen in ervaring veranderen; van 
deze ervaringsgerichte gemeenschap zullen de jongeren diep onder de indruk 
zijn:  
A. We moeten onze studenten niet vragen om alle punten die gerelateerd zijn de les slechts 

te onthouden en op te zeggen; dit zou een vorm van onderwijs zijn op een leerstellige 
manier: 
1. Als we onderwijzen op een ervaringsgerichte manier zullen we de jongeren helpen 

met het begrijpen van hun situatie en hun conditie.  
2. We moeten in onze manier van onderwijzen leren om anderen op een 

ervaringsgerichte manier aan te raken; om elke punt in ons onderwijs toe te passen 
op hun persoonlijke, praktische situatie. 

B. Wanneer we onderwijzen, moeten we niet de weg nemen van het geven van 
boodschappen of lezingen; in plaats daarvan moeten we persoonlijke gesprekken 
hebben met de jongeren en elk punt ervaringsgericht onderwijzen:  
1. Elk punt van de les moet gepresenteerd worden op een manier die een 

ervaringsgerichte indruk zal creëren; pas elk punt toe op hun huidige situatie.  
2. Wanneer we met ze praten, moeten we waakzaam zijn over elke student en in het 

bijzonder aandacht schenken aan hun uitdrukkingen; dit zal ons helpen om de 
behoeften van onze studenten te leren kennen.  

C. Als je een biddende geest wil opwekken in de persoon waarmee je aan het spreken bent, 
moet je zelf een persoon zijn die vol is van een biddende geest; voldoende gebed zal 
minstens drie zaken volbrengen; het zal ervoor zorgen dat de jongeren onder de indruk 
zijn van de punten van de les op een ervaringsgerichte manier, het zal in hen een 
biddende geest opwekken en ze zullen er levend door worden.  

IV. Om op een ervaringsgerichte manier te onderwijzen, moeten we elk punt in de 
les van leerstelling naar ervaring veranderen; nadat we zo’n verandering 
hebben gemaakt tijdens onze voorbereidingstijd, moeten we vervolgens over 
elk punt spreken tot de jongeren op een ervaringsgerichte manier:  
A. Hoe meer we op deze manier spreken, hoe meer ze ontsluierd zullen worden; ze zullen 

een visioen zien dat hen bloot zal stellen en ze zullen spontaan binnengebracht worden 
in de ervaring van de zaak die we gepresenteerd hebben. 

B. Als we onderwijzen op een manier waarop we slechts leerstellingen uitdelen uit de 
gedrukte materialen, zullen we niet meer doen dan slechts kennis uitdelen in het 
verstand van onze studenten, met als resultaat dat zij niets op een ervaringsgerichte 
manier zullen winnen:  
1. De kennis die zij winnen kan hen beschadigen; later, tijdens een andere gelegenheid, 

wanneer ze dat woord horen, zeggen ze misschien: “Ik weet dit al; ik heb hier alles al 
over gehoord in de samenkomsten.”  

2. We moeten de jongeren niet beschadigen door slechts kennis aan ze te geven; om 
hen voordeel te laten halen uit de waarheid, moeten we ze altijd op een ervaringsgerichte 
manier onderwijzen.  

V. Voordat we de jongeren beginnen te onderwijzen, moeten wij zelf Paulus’ 
inenting ontvangen en gevuld, doorweekt en verzadigd zijn met de waarheid—
1 Tim. 2:4; 3:15; 2 Tim. 2:15, 25: 

A. Het woord waarheid is op een verkeerde manier geïnterpreteerd door veel lezers van de 
Bijbel omdat zij de waarheid als een zaak van leerstellingen beschouwen; in het nieuwe 
testament verwijst waarheid niet naar leerstellingen maar naar de werkelijke dingen 
geopenbaard in het nieuwe testament betreffende Christus en de Gemeente volgens 
Gods nieuwtestamentische economie—1 Tim. 2:4; cf. 1 Joh. 1:6. 

B. Het element van de inenting tegen de achteruitgang is de structuur van de goddelijke 
waarheid, die de Drie-enige God plus Zijn verlossing is, die onze behoudenis wordt; we 
moeten onszelf onderdompelen in de waarheid betreffende deze zaak.  
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN 

Boodschap vier  

De juiste geestelijke activiteiten en oefeningen voor de jongeren  

Schriftlezing: Lc. 19:13, 20-23; Rom. 12:1-2, 4-5, 11; Joh. 15:5; Hnd. 2:46-47;  
Heb. 10:24-25; Mt. 13:37-38 

I. Volgens onze ervaring en waarneming, moeten de jongeren beoefend zijn in 
de geestelijke activiteit van het uitgaan om vrucht te dragen; de gemakkelijkste 
tijd voor christenen om vrucht te dragen is wanneer ze jong zijn —Joh. 15:5: 
A. Toen de apostel Paulus het evangelie aan het verkondigen was, zeiden zijn aanklagers: 

“het is ons gebleken, dat deze man een pest is” (Hnd. 24:5):  
1.  Dit klinkt negatief, maar het is positief om aan anderen de “bacteriën” van 

Christus over te dragen. 
2.  Om deze “bacteriën” over te dragen aan anderen kunnen we niet naar een 

geïsoleerde plek gaan; we moeten naar de plaatsen gaan waar mensen doorgaans 
samenkomen; de beste plaats om de “bacteriën” te verspreiden is in scholen.  

3.  We moeten Christus verspreiden, en het is gemakkelijker om een jongpersoon te 
“besmetten” dan om een ouder persoon te “besmetten”.  

B. We leven in een tijd met grote kansen voor de jongeren; of ze in het middelbaar 
onderwijs zitten of aan de universiteit, ze hebben veel klasgenoten en kamergenoten; 
als zij deze kans niet grijpen om hun vrienden te “besmetten”, komt er geen betere 
tijd.  

C. We willen de jongeren bemoedigen om te overwegen en om te plannen om veel 
mensen tot behoudenis te leiden in het komende jaar; wij zijn de ranken van de 
wijnstok, en een wijnstok draagt trossen druiven, niet slechts drie of vijf afzonderlijke 
druiven – Joh. 15:5.  

D. Er is geen gemakkelijkere plaats om het evangelie te verkondigen dan op school, en 
er is niets kostbaarder dan het verkondigen van het evangelie aan een klasgenoot; 
wanneer zoveel jongeren samenkomen, is het heel gemakkelijk om hen te “besmetten” 
met het evangelie—Hnd. 24:5. 

E. Als de jongeren “trossen” van jongeren tot behoudenis kunnen leiden, die vervolgens 
anderen tot behoudenis leiden, zullen duizenden jongeren gered worden en de Heer 
liefhebben binnen acht tot tien jaar; dit is niet iets kleins; ik hoop dat zij deze grote 
kansen zullen grijpen.  

II. We moeten ernaar streven de jongeren in de beoefening van het 
gemeenteleven te brengen door middel van de huizen; de kleine groep zal 
ons praktische gemeenteleven worden—Hnd. 2:46-47: 
A. We hebben de jongeren nodig om naar de campussen gaan, vooral degenen die achttien 

en negentien jaar oud zijn; alle jongeren in het gemeenteleven zijn bruikbaar; daarom 
moeten we werken met onze middelbare scholieren:  

B. Het evangelie moet vanuit de huizen uitgaan; zelfs het campuswerk kan vanuit de 
huizen uitgaan; als een gemeente sterk wil zijn, moeten de huissamenkomsten 
opgebouwd zijn.  

C. De jongeren in de gemeente kunnen anderen uitnodigen in de huizen van degenen 
van middelbare leeftijd en van de jonge echtparen; al deze huizen moeten open zijn 
en gereed zijn om jongeren te ontvangen.  

III. De jongeren moeten ook leren om te functioneren in de samenkomsten van 
de gemeente; de jongeren die van middelbare school leeftijd zijn moeten 
enige verantwoordelijkheid beginnen dragen in hun geestelijke familie:  
A. De jongeren moeten de regelmatige samenkomsten van de gemeente bijwonen; op 

zijn minst mogen ze de tafelsamenkomst en de gemeenschapssamenkomst van de 
gemeente niet missen en moeten ze de jongerensamenkomst bijwonen—Heb. 10:24-25.  
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B. In de samenkomsten van de gemeente moeten ze zich niet gedragen als gasten of 
toeschouwers, ze moeten niet wachten op de oudere heiligen om te functioneren door 
het verschil in leeftijd.  

C. Wanneer zij in een samenkomst zijn, moeten zij hun best doen om hun geest te bevrijden; 
in de gemeente zijn zij volwassenen en ze moeten verantwoordelijkheid dragen:  
1. De jongere heiligen moeten deze verantwoordelijkheid dragen; wanneer zij naar 

een samenkomst komen, moeten zij hun mond openen en hun geest bevrijden; zij 
moeten getuigenissen geven, liederen zingen en prijzen—Ef. 5:18-20. 

2. Er is een rijke bron, een levende en frisse voorziening in alle jongeren; zij moeten 
niet afhankelijk zijn van het luisteren naar de boodschappen maar zich beoefenen 
meer te functioneren in de geest —1 Kor. 14:24, 31. 

IV. We moeten proberen om de jongeren in de toepassing van het gemeenteleven 
te brengen door het kinderwerk en de praktische bediening in de gemeente:  
A. De jongeren moeten ook de verantwoordelijkheid dragen in de kindersamenkomst in 

elke plaatselijke gemeente; het kinderwerk is niet minder belangrijk dan het 
jongerenwerk:  
1. Als er ieder jaar kinderen worden toegevoegd, worden zij zaden van het evangelie 

wanneer zij de basisschool verlaten en naar de brugklas gaan—Mt. 13:37-38.  
2. Wanneer dit gebeurt, zal de gemeente jongeren winnen dankzij hen; wanneer 

deze jonge heiligen klaar zijn met de brugklas, zullen zij zaden van het evangelie 
worden op de middelbare school.  

3. Wanneer zij klaar zijn met de middelbare school, zullen zij zaden van het evangelie 
zijn op de universiteit; wanneer deze cyclus zich herhaald, zullen velen gewonnen 
worden.  

B. Als alle plaatselijke gemeenten goed werken in het jongerenwerk en in het kinderwerk, 
zal de toekomst van de gemeenten ongelimiteerd zijn:  
1. De jongeren en zelfs de kinderen zullen hun ouders beïnvloeden, en deze invloed 

zal zowel diep als wijdverspreid zijn. 
2. Dus, de jongeren moeten op dit moment deze dubbele verantwoordelijkheid dragen; 

enerzijds moeten zij het evangelie verkondigen aan hun klasgenoten en anderzijds 
moeten zij helpen met de zorg voor de kinderen in de gemeente.  

C. Als energie en tijd het toelaten, moeten jongeren ook deelnemen aan andere diverse 
diensten van de gemeente:  
1. Zij kunnen bijvoorbeeld dienen in het begeleiden, in het kantoor of in het 

schoonmaken; we verheugen ons om te zien dat vele diensten in de gemeente 
gedragen worden door de jonge heiligen.  

2. In deze diensten zijn de jonge heiligen spontaan verbonden in het gemeenteleven 
door de praktische samenwerking en gemeenschap met de heiligen van alle 
leeftijden, met inbegrip van hun leeftijdsgenoten.  

3. Dit zal hen enorm helpen om te groeien in leven en om hun functie duidelijk te 
laten worden.  

D.  We moeten ernaar streven de jongeren in de beoefening van het gemeenteleven te 
brengen door middel van de huizen; de kleine groep zal ons praktische gemeenteleven 
worden. 

V. “De toekomst van de gemeente is volledig afhankelijk van de jonge heiligen; 
de jonge heiligen moeten trouw zijn om zorg te dragen voor het verkondigen 
van het evangelie aan hun klasgenoten, om vrucht te dragen en om zorg te 
dragen voor de kinderen; bovendien moeten zij de regelmatige samenkomsten 
van de gemeente voor de herdenking van de Heer in het breken van het 
brood en voor aanbidding en gemeenschap samen met alle heiligen bijwonen; 
dan, als de tijd en energie het toelaten, moeten zij enige verantwoordelijkheid 
dragen in de diverse diensten van de gemeente.” (The Collected Works of 
Witness Lee, 1968, vol. 2, p. 73) 
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN 

Boodschap Vijf 

Het veranderen van ons concept in ons dienen— 
Het leren en vervolmaken van de jongeren 

Schriftlezing: Ef. 4:11-16; 2 Tim. 2:2, 20; 3:17; Fil. 2:22; 4:9; Kol. 1:28-29; 2 Tim. 3:14 

I. Onze huidige behoefte is om ons concept en ons systeem te veranderen; we 
moeten leren te dienen en we moeten leren te dienen met anderen; we 
moeten onthouden dat we de heiligen niet moeten vervangen, maar dat we ze 
met ons in het dienen brengen—1 Kor. 12:14-22; Rom. 12:4-8:  

A. We moeten niet zeggen dat de heiligen geen capaciteit hebben; het probleem is dat 
wij tekort schieten in het vervolmaken van hen; als wij een vervolmakend werk doen 
zullen hun bekwaamheden tot uiting komen—Ef. 4:11-16; 2 Kor. 13:9; verw. Lc. 19:13. 

B. Ze moeten vervolmaakt worden om meer te doen dan het bijwonen van de samenkomsten, 
boodschappen luisteren en helpen met het regelen van zaken; deze dingen brengen 
de interesse en capaciteit van de heiligen niet naar buiten—verw. Mt. 25:15. 

C. Het is erg jammer dat we niet hebben geleerd om de heiligen in het dienen te 
brengen en ook niet om de heiligen te vervolmaken; in plaats daarvan doen we alles 
zelf en vervangen de heiligen onbewust—verw. Op. 2:6, 15:  
1. Omdat we de nieuwe heiligen niet leren om anderen te helpen functioneren, zullen 

ze ons voorbeeld volgen en ook zelf alles doen; na verloop van tijd zal het werk dat 
in hun handen is tot stilstand komen.  

2. We leren wanneer we dingen doen, maar we leren meer wanneer we anderen iets 
leren; als wij anderen niet leren is ons leren niet compleet; wanneer we anderen 
leren worden we gedwongen om dingen grondig te overwegen—2 Tim. 2:2; Ef. 
4:11-12. 

D. We moeten ons systeem en ons concept veranderen; we moeten de heiligen leren en 
trainen zodat ze bruikbaar worden; hoeveel we het evangelie ook verkondigen, het zal 
moeilijk worden voor ons om toename te verkrijgen—verw. Op. 2:6, 15. 

II. We moeten op een fundamenteel punt letten in het jongerenwerk, namelijk 
dat we ze moeten helpen samen met ons te werken—1 Kor. 16:10; Fil. 2:19-22: 

A. We moeten anderen niet vervangen in wat we doen; vaak doen we echter zelf het 
werk en vervangen we daarbij anderen; dit is de natuurlijke manier van werken; we 
moeten agressief zijn en leren het evangelie te verkondigen in een school zonder zelf 
ooit een voet in deze school zetten—Fil. 2:22. 

B. We moeten dit principe toepassen waar we ook dienen; het werk behoort aan de 
heiligen tot op het punt dat zij de werkers om hulp vragen in plaats van afhankelijk 
van hen te zijn om alles te doen. 

C. Om een bruikbare broeder voort te brengen moeten we een paar maanden arbeiden 
om hem te winnen; door op hem te arbeiden totdat hij een last heeft voor het verkondigen 
van het evangelie op zijn school—verw. 1 Tes. 1:5-8: 
1. We moeten tijd met hem doorbrengen door gemeenschap met hem te hebben, te 

eten met hem en hem te leiden om te bidden totdat de jonge broeder de Heer begint 
lief te hebben, opgewekt wordt en gewillig wordt het evangelie op zijn school te 
verkondigen—Fil. 2:22. 

2. We moeten op de jongeren arbeiden totdat ze opgewekt worden en vuriger en 
serieuzer zijn in het werk dan wij—Kol. 1:28-29.  

3. Als we op deze manier dienen zullen alle scholen open zijn voor ons; op deze 
manier zullen universiteitsstudenten en middelbare scholieren gewonnen worden. 

12



 

III. In elke school moeten we jonge heiligen voortbrengen die een last hebben; wij 
zijn er alleen om ze bij te staan en hun voorziening te zijn op een afstand—Ef. 
4:11-12, 16: 

A. Aan de ene kant moeten we niet bang zijn anderen te laten dienen, aan de andere 
kant moeten we ze in de gaten houden; we moeten op ze toezien—Hnd. 20:28; Tit. 
1:7; cf. 1 Pe. 2:25:  
1. Nadat we dingen hebben overhandigd, moeten we op een afstand de situatie 

bekijken; dan kunnen we zien hoe deze persoon het doet—verw. Fil. 1:1. 
2. We moeten de zekerheid hebben dat na zoveel jaar van observeren, luisteren en 

leren de heiligen de verantwoordelijkheid kunnen dragen; we moeten de vrede 
hebben om dingen in hun handen te geven; de heiligen hebben eenvoudig wat 
begeleiding nodig—Fil. 4:9; 2 Tim. 3:14. 

B. De voorziening is niet op de manier van het leiden van de studenten in een 
samenkomst en deze voorziening komt niet door het geven van een boodschap; onze 
voorziening moet in de échte behoefte van de student voorzien:  
1. Als de jonge heiligen om hulp vragen, moeten we gereed zijn om ze te helpen, als 

wij ze niet kunnen helpen zullen ze ons nooit meer om hulp vragen. 
2. Als de jongen heiligen iets leren dat zij toe kunnen passen zullen ze terugkomen 

voor meer hulp; dan kunnen we ze verdere aanwijzingen geven.  
3. Op dit punt wordt het werk gedragen door de studenten én de werkers, omdat de 

student het op school uit kan voeren en de werker kan helpen waar het nodig is; 
als we op deze manier werken, zal het makkelijk zijn een school te winnen. 

IV. In het werk in de gemeente worden we niet gemeten volgens onze bekwaamheid; 
we worden gemeten door hoeveel bruikbare heiligen we kunnen voortbrengen; 
de maatstaf van succes wordt niet bepaald door onze bekwaamheid in het 
doen van verschillende dingen; de maatstaf wordt bepaald door de hoeveelheid 
bruikbare heiligen die we kunnen voortbrengen—2 Tim. 2:2; Ef. 4:12.  
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Handige Poolse woorden 
English Polish 
aardappels ziemniaki [zjemnjaakie] 
alstublieft proszę [prosje] 
bedankt dziękuję [tienkoeien] 
bord talerz [talesj] 
boter masło [maswoo] 
brood chleb [chlep] 
dicht zamknij [zamknie] 
een beetje trochę [trocheh] 
eieren jajka [jaaika] 
geweldig wspaniale [spanjaale] 
glas szklanka [sjklanka] 
goedemorgen dzień dobry [dzjien dobreh] 
goedenacht dobranoc [dobraanots] 
goedendag dzień dobry [dzjien dobreh] 
groenten warzywa [wazjieva] 
hallo (informeel) cześć [tsjesjt]  
heel goed bardzo dobre [bardzo dobre] 
heet gorący [korontze] 
help pomóż [pomoesj] 

    herhaal powtórz [poftoesj] 
Het regent. pada [pada] 
Hoe gaat het? Jak się masz? [jak sje masj] 
Hoeveel kost het? Ile to kosztuje? [iele do kosjtoeje] 
ja tak [tak] 
jam dżem [djem] 
jasje kurtka [koertka] 
Kan ik helpen? Czy mogę pomóc? [tje moke pomoets] 
koekjes ciastka [tjiastka] 
kommetje miska [mieska] 
koud zimny [zjimneh] 
lekker pyszne [pisjna] 
lepel łyżka [wisjka] 
mag ik alstublieft poproszę o [poprosje oo] 
meer więcej [vie-jentsai] 
melk mleko [mlekko] 
mes nóż [noesj] 
mooi ładny [wadnè] 
nee nie [niejè] 
nog een keer opscheppen dokładka [dokwatkaa] 
open otwarty [otvarteh] 
paraplu parasol [parasol] 
pet czapka [tsjapkaa] 
raam okno [oknoo] 
rivier rzeka [zjeeka] 
sap sok [sok] 
servet serwetki [servetkie] 
soep zupa [zoepa] 
sorry przepraszam [psjeprrasjam] 
stoel krzesło [ksjeswoo] 
suiker cukier [tsoeki-er] 
telefoon telefon [tellefon] 
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thee herbata [herbaata] 
theelepel łyżeczka [wizjetsjka] 
tot later do zobaczenia [do zobatsjeniaa] 
tot ziens do widzenia [do wiedzenja] 
tweede gang drugie danie [droekjeh daanjeh] 
vlees mięso [mie-enso] 
voldaan (na een maaltijd) najadłem się/najadłam się [najadwum   sje/nayudwam sje] 
vork widelec [viedeletz] 
wanneer kiedy [kjede] 
water woda [voda] 
wc-papier papier toaletowy [papier toalettoveh] 
welkom witamy [vietameh] 
zonnig słoneczny [swoonedzjneh] 
zout sól [soel] 

Geestelijke woorden 
Nederlands Pools 
broeders bracia [bratsja] 
Drie-enige God Trójjedyny Bóg [Troejedenneh Boek] 
drinken picie [pietsje] 
eten jedzenie [jedzee-nje] 
Halleluja Alleluja [Alleluja] 
Heer Jezus, we houden van U Panie Jezu, kochamy Cię [Panjeh Jezzoe, kohameh Tsjeh] 
levend żywy [zjeveh] 
Levengevende Geest życiodajny Duch [zjeh-tsjoo-daai-neh Doeg] 
Prijs de Heer Chwała Panu [Chfawa Panoe] 
Roep aan (Heer Jezus) wzywaj (Pana Jezusa) [vezevaai (Pana Jezoesa)] 
Veel genade łaska z tobą [waska sobo] 
Vrede met je pokój tobie [pookoei tobjeh] 
zingen śpiew [sjp-jef] 
zusters siostry [sjostreh] 
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portuguese / NL=Dutch / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

 
EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1  1 1   1  1 
5  5 2 4  2   
6  6  3 91 3  4 
7 1 7 3 1 10 4 01,1 3 
8  8 4 2 8 5 01,2 5 
9  9     02,1  

10  10 5 5  6  7* 
11  11 6 6  7  8 
12 2 12 7 7 6 8 02,2 9 
13  13 8 9  9  6 
14  14    10   
15  15 9 14  11  10 
16  16 10 10  12 02,3 11 
17  17 11 11  13 02,4 12 
18  18 12 16  14 02,9 14 
19  19  15  15  13 
20  20 13 19  16  18 
21  21 14 18  17  16 
22 3 22 15 17  18 02,8 19 
23  23 16 20  19 02,14 20 
24  24 17 21  20  21 
26  26 18 23  22 02,15 22 
28 4 28 19 13  24  24 
29   20   25  27 
30 5 30 21 12 25 26 02,5 25 
32  32 22   27  30 
34 6 34 23 25  29 02,6  
36  36 24 26  30 02,10 32 
39  39 25 28  31  34 
40 7 40 26 32  32 02,11 35 
41  41 27 29  33 02,12 36 
43  43 28 30  35 02,13 37 
48  48 29 33  38 02,7 45 
50 9 50 30   39 02,19 48 
51  51    40 02,20 46 
52 10 52 31 34  41  49 
54 11   35 31 43   
56  56 33 38  45  55 
57  57 34   46   
61  61 35   48  57 
62  62 36 39  49 03,16 56 
65  65 37 44  50 03,1 60 
66 13 66 38 45  51 03,2 66 
67  67 39 48  52 03,3 70 
70  70 40 40  54  s307 
73 14 73 41   57 03,17 65 
77  77 42 41  58 03,39  
78  78 43 47  59  61 
79  79 44 46  60  68 
81  81 47   65  72* 
82 17 82 48   66 03,5 75 
84  84 49 49  67  74 
86 18 86 50   68  77 

101  101 51   76  85 
112  112 54 51  83  95 
116  116 55 54  84 03,18 94 
117 19 117 56 57  87  102 
123 21 123 58 58  91  99 
124 22 124 59 60  92 03,6 109 
125  125 60   93   
127  127 66 62  94  110 
128  128 67   95  117 
132 23 132 68  28 97 03,8 115 
133  133 69 70  104  120 
137  137 70      
142 26 142 72 69 12 109 03,19  
146 23 146 73    03,33  
148  148 74 74  112  124 
151  151 75 72  113  s22 
152 27 152 76 79  114 03,9 130 
154 28 154 77 77  116  134 
162  162 78   119   
163  163 79 82  120  135 
170  170 80 83  123 03,10 140 
171  171 81 86  124  141 
172  172 82 84  125 D6 142 
175  175 83 85 38 126 03,20 143 
180   84 90  130 3,40 148 
181   85   131  s23 
187  187  95  135  152 
188  188 86 96  136  164* 
189 29 189 87 98  137 03,34 163 
190 30 190 88 103 37 138 03,11 157 
191 31 191  97  139  162 
195  195 89 107  143  165 

 
 

   
EN FR DE ES PT NL RU PL CH 

196  196  104  144 03,32 155 
197  197 90 100  145 03,35 150 
198  198  99  146 03,36 159 
199  199  105  147 03,37 151 
202  202 91 106  150  158 
203  203 93 129  152 03,22 154 
206 32 206 94 113  155 03,23 167 
208 34 208 95 112  157 03,24 169 
209  209  110  158  171 
220 35 220 96 117  162 03,15 179 
221 36 221 97 115  163 03,12 178 
222 37 222 98 118  164 03,25 185 
223  223 99 121  165 03,30 176 
224  224 100 122  166 03,31 175 
227  227 102 116  168 03,13 181 
228     60 169   
233  233 103 126  170 03,14 177 
241 41 241 110 92  180 D14 a1 
242  242 112   181 04,11 196 
243  243 113 130  182  194 
244  244 114 131  183  200 
248  248 115   189  202 
250  250 116 134  191 04,1 201 
251  251 117 133  192  203 
255 43 255 119 136 82 194 04,7 210 
260     85    
264 44 264  137  198 04,8 209 
265  265 120 140  199  216 
266 45 266 121 139  200 04,2 215* 
267 46 267 127 142  204 04,3 217 
268 47 268 129 144  205 04,4 218 
271  271 130 147  208  220 
272  272 131 149  209  221 
273 48 273 132 150  210 04,5 223 
277  277 133 146  213  224 
278 49 278 134 151  214 04,6 226 
279  279 135 152  215 4,12 227* 
284  284 137   218  232 
286 52 286 138 156  220 05,1 231 
295  295    222 05,12 237 
296 54 296 141 157  223 05,2 234 
297    158    236 
298   142   224  238 
299 55 299 143 159  225 05,13 240* 
300  300 144 161  226 D22  
301  301    229   
302   146 163  230  s18 
303  303 147 164  231   
305  305 148      
306 56 306 149  21    
308 58 308 151 168  234 05,11 265 
309 59 309 152 170 56 235 05,3 241 
310 61 310 153 173  237 05,5 246 
312  312   239, 244 248 
317      241 5,14  
322 62 322 155 176  245 05,6 254 
324  324 156     252 
325  325 157 178  248  257 
333  333 160 180  250  259 
341 66   183 63 255   
348  348 165   256  256 
350  350 167  65 258  270 
373 67 373 168 185 26 270 06,10 284 
377  377    271  282 
380  380    273  299 
382  382 170 188  275  296 
386     92    
389 68 389 171 190  278 06,1 290 
390  390 172  27 279  291 
395 69 395 173 191  281 06,2 298 
396  396 174 192  282   
398 70 398 175 194  284 06,3 301 
399  399 176 193  285  300 
403  403 177   286 06,11 304 
405  405 178   288  308 
412  412 179   291  309 
426  426 180 196  296 06,12 324 
430  430 181   297  325 
431  431 183 198  303 06,8  
433 74 433 184 200  305   
436 75 436 185 201  307 06,7 331 
437  437 186   308 D1 333* 
438 76 438 187 203  309 6,13 335 
439  439 188   310  334 
441 77 441 189 204 86 311  337 

 

   
EN FR DE ES PT NL RU PL CH 

445 79  190  59 313  339* 
449  449 193 206  316  344 
452  452  207  317  341 
460  460  210  319  348 
463  463 194   321   
471  471  213  323  354 
472  472 195 215  324  349 
473 80 473 196 214  325 06,6 355 
474 81 474 197 217  327 07,2 359 
475  475 198 218 5 328 07,1 356 
477  477    329 07,5 366 
481 82 481 199 219  331  362 
482 83 482 200 220  332 07,3 365 
483  483 201 224 64 333 07,4 364 
487 84 487 202 223  336   
488  488 203 222  337  361 
489  489  225  338 08,43 370 
490  490 204 226  339 08,1 368 
491  491 205 228  340 08,40 369 
493  493 207 230  343 08,2 371 
495  495 209 232  346  372 
496 85 496 210 233  347 08,4 374 
497 86 497 211 234  348 08,5 376 
498  498 212 235  349   
499 87 499 213 238  350 08,7 378 
500  500 214 239  351 08,8 379 
501 88 501 215 240  352 08,10 382* 
502  502 216   353   
503  503 217 241  354   
505 89 505 218 243 47 355 08,34 383* 
507 90 507 219 237 52 356 08,37 s120 
508   220 242  357 08,35  
509 92 509 224 245  359 08,11 384 
510 93 510 232 250 11 368 08,14 388 
513 94 513 235 253  370 08,17 394 
514  514 236   371   
522  522 237 256  375  258 
530 95   259  378 D26  
535  535 238   381 08,42  
536  536 239 263  382  398 
537  537 240 264  383 08,18 397 
538 96 538 241 265 23 384 08,19 399 
539 97 539 242 266 74 385 08,20 400 
540  540 243 267  386 08,21 401 
541  541 253 268  396 08,22 402 
542  542 254 269  397 08,45 403 
546 98 546 255 271  399 D5  
548  548 256 277 87 404 08,28 425 
549  549 257 282  405  414 
551 99 551 258 279 88 406 08,25 416 
554  554 259 280  409 D37 417* 
556  556 260 283  410 08,24 408 
558 100 558     08,23 406 
561 102 561 262 286  414  419 
563 104 563 263 289  415 08,27 420 
564  564 264 287  416   
569 105 569 267      
578 106 578  292  419  423 
583  583 268 290  421  429 
589  589 269   422  434 
591  591 270 295  424 08,29 433 
593 107 593 271 297  427 08,32 435 
594 108 594 272 296 89 428 08,30 436 
595  595 273 298  429   
600  600 283 313  436  441 
602 121 602 284 309  437 09,1 443 
608 124 608 287 314 76 443 09,3 447 
609  609 288 315  444  448 
610  610 289 317  445  452 
611  611 290   446  449 
612  612 291 316  447 09,4 451 
618  618 293     454 
622  622 294 319  452  461 
626  626 295 320  453 22,1 458 
628  628    454  469 
630  630 296   455 22,2 462 
631  631 297 321  456 22,3 464 
635  635  323  457  465* 
639 127 639 298 325  460 10,1 472 
640  640 299   461  473 
646  646       
666  666 303 326  470  486 
701    335 93 477   
707 133    94    
711      481 D28  

 
 

16



HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
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EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
904  904 405 422  649 D31  
908  908 406   651  654 
909 169 909 407 423 45 652  653 
910  910 408   653  655 
911 170 911 409 424  654 17,1 657 
912 171 912 410 425  655 17,2 659 
913  913 411 426  656  656 
914  914 412 427  657  658 
917  917 413   658 18,24  
921  921 414 429  660 18,32 664 
922  922 415 431  662 18,25 665 
923  923 416 432  663  666 
925  925 417 435  664 18,26 662 
930 173 930 418   666 18,22 668 
936 177 936 423 471  673 19,1 741 
937   424   674  742 
938 178 938 425 470  675 19,2 743 
941  941 426   676  745 
942  942 427   677  746 
943  943 428 472  679  747 
944  944 429 473  680  748 
945  945 430 474  681  750 
947  947 431 476  683 D34 751 
948 180 948 433 479  686 20,3 764 
949 181 949 434 480  687 20,2 763 
954  954 435   688   
956  956 436 481  689  755 
958 183 958 438 483  692 D40 758 
960 184 960 439 484  694 20,1 756 
962  962 440 485  695  759 
965 185 965 441 486  697 20,4 765 
966 186 966 442 487  698  766 
967  967 443   699   
969  969 444   700   
970  970 445 488  701  767 
971 190 971 450 491  716  769 
972  972 451 492  718 21,1 768 
973  973 452 493    772 
975 191 975 454 497  721  774 
976  976 455 495  722 21,2 775 
978  978 456   723  777 
981  981 458 499  726  779 
984  984  500  727  204 
986  986 460 440  731 18,19 671 
987  987  441  732 18,20 672 
991  991 461   734  676 
994 193 994 462 444  736 18,1 680 
997      738 18,18 682 
998 195 998 463 445  739 18,2 683 
999  999 464   740  681 

1002  1002 465      
1003 196 1003 466 443  741 18,33 235 
1004  1004 467   742   
1005  1005 468     685 
1006  1006 469 446  743 18,3 686 
1007 197 1007 470 447  744 18,4 688 
1008  1008 471 448  745 18,27 684 
1009 198 1009 472 449 58 746 18,29 687 
1010  1010 473   747 18,30  
1013  1013  451  748   
1017 199 1017 474 452  750 18,28 693 
1019  1019 475   751  692 
1024 201 1024 476 454  754 18,8 723 
1025  1025 274 300  755 08,31 437 
1027  1027    756  706 
1040  1040 477   760  711 
1043  1043 478 457  761 18,7 722 
1044  1044    762  670 
1045  1045 479   763  718 
1048  1048 481 459  765 18,21 724 
1050  1050 482 458 72 766 18,9 725 
1051 202 1051 483 460  767 18,10 726 
1052 203 1052 484 461  768 18,11 728 
1055  1055  463  770   
1058  1058 485   772 8,35 731 
1059 204 1059 486 464  773 18,12 456 
1061  1061    774  733 
1065  1065 487   777  738 
1066 205 1066 488 465  778 18,31 739 
1068 206 1068 489 466  779  737 
1069 207 1069 490    18,5 698 
1074 208 1074 166 182  783 05,10 264 
1079      784 18,17 700 
1080 210 1080 491 467  785  701 
1081  1081 32 36 55 44 02,21  

 

   

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1083  1083 45 42  61 03,26 s225 
1084 15 1084   19 62 03,4 s302 
1086  1086 46 43  64 03,27 
1095   61 65  98  s1 
1096   62 66  99  s515 
1097   63 64  100  s3 
1103   92  32 151 03,21  
1106  1106 104 127  172 03,28 s617 
1107 38 1107 105 123  173 03,38 s611 
1110  1110 107 124  176  s212 
1112 40 1112 108 125 40 177 03,29 
1113 50 1113 124 154 43 184 04,9 s108 
1115  1115 118   193  s217 
1117   126   186 04,10 s101 
1122  1122 136   187  s102 
1125  1125 150 165  232   
1127   162   252  s523 
1131   145 160  227 D27  
1132 71   197  298 06,9  
1134 72 1134 182   299 D43  
1141 109 1141 206 229  342 08,38 s116 
1142  1142 208 231 39 344 08,3  
1143   225 247  360 08,12 s209 
1145   226   362  s210 
1150 111 1150 230 246  366 18,5 s218 
1151 112 1151 231 249 35 367 08,33 s216 
1152   275 303  425 D19 s201 
1153 113 1153 276 302 44 426 D16 s202 
1154 114 1154 277 273  401 08,44 s301 
1159 115 1159 278 274 1 403 08,13 s305 
1164 116 1164 245   387 08,36  
1168   247   389 08,39 
1170  1170 248   390   
1174  1174 281 301 7 432 8,46 s132 
1178 118 1178 249   391  s122 
1179   251   392 08,41  
1180 119 1180 250   393  s131 
1191  1191 222 310  438 D21 s410 
1193 122 1193 223  81 439 09,2  
1196 123  286   441  s720 
1197    311 15 442 D18  
1198  1198 292   448 09,5  
1199  1199    449   
1206  1206 302 328  471 11,2 s424 
1214      509 D25  
1220  1220 352   592   
1221  1221 369 393  593  s711 
1222 152 1222 370     s16 
1226 154 1226 373 394 78 597 15,8 s508 
1229   374   599 15,11  
1232  1232 376 395  602 D13 s616 
1234  1234 377   604  s220 
1236  1236    606 15,17 s716 
1237 157 1237 379 396  607 15,12 s712 
1248 158 1248 381 398 48 612 15,4 s603 
1251 159 1251 382   613 15,13 s507 
1252  1252 383   614 15,5 s503 
1254  1254 384   615 15,6 s606 
1255 160 1255 385 399  616 15,7 s525 
1266      591 D24  
1273 162 1273 388 402  618  s214 
1287   404   648 16,4 s243 
1293 174 1293 419   668  s815 
1299  1299 432   684   
1308 188   490  708 D30  
1314 189 1314    711 D33  
1318  1318    713 20,5 s915 
1325   459   717   
1326     24    
1327 211 1327 492   786  s825 
1331  1331 493 468 18 789 D10  
1332      790 D11  
1333  1333 494 469 51 791  s310 
1334     14    
1336     2 793 D17  
1345   499  46 800 18,13 s405 
1349   421 437  671   
1350   164 172  254   
1351   422 439  672   
1352 101  261 285  412   
1354   437 482  691   
1355   140 169  228   
1357   163 171  236   
1360   128 143  207   

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
717  717 304 333  428 11,3 521 
720  720    483  526* 
733  733 305 336  490  529 
734  734 306 337  491  530 
735  735 307 338  492  531 
736  736 308 339  493  532 
737  737 309 340  494  533 
738 134 738 310 341  495  534* 
739  739 311 342  496  535 
740  740 312 343  497  536 
741  741 313 344  498  538 
742  742 314 345  499  537 
743  743 315 346  500  539 
744 135 744 316 347  501 12,1 540 
745 136 745 318 348 73 502 12,3 541 
746  746 319   503  544 
747  747 320 349  504  543 
748  748 321   505  542 
749  749 322   506  545 
750 137 750 323 350  507 12,2 546 
764  764 326 351  511  553 
765  765    512   
767 139 767  352  514  554 
769  769 327   515  556 
770 140 770 327 354 90 516 13,1 557 
771  771 329 353  517  558 
772  772    518  555 
775  775 330   520  559 
779  779 331 356  523  563* 
780  780 332 357  524  564 
781  781 333 358  525  566 
783  783 335 360  527  565 
784  784 336 361  528 13,2 568 
786  786 337   530  569 
788  788    531   
789 142    95 532   
791  791    534  573 
793  793  363  536  575 
798  798 338      
799  799 339 364  538  579 
801  801 340 366  540  581 
802  802 341 367  541  582* 
806  806 342   543  583 
811 144 811 343 370  545 14,1 586 
812 145 812 344 369  546 14,3 588 
813  813 345   547 14,2 587 
814 146 814 346   548  589 
815  815 347 371  549  590 
816  816    550  591* 
818  818    554  593 
819  819 348 374  555  594 
820  820 349 375  556  592 
821  821 350   557  595 
824 147 824 351 378  560 15,1 598 
831  831 353   563  600 
832  832 354 377  564  601 
833  833     15,15 
837  837 356 382  566 15,18 603 
839 148 839 357 385 84 568  604 
840  840 358 384  569 15,16 606 
841 149 841 359 236 4 570 08,9 381 
845  845 360 386  574 15,2 610 
846 150 846 361 388  575 15,9 614 
847  847 362   576 15,10 611 
848  848 363 387  577  612 
851  851 364 390  579  615 
852 151 852 365 389 34 580 15,3 616* 
853  853 366   581   
854  854 367   582  618 
855  855    583  622* 
863 163 863 390 403  621 16,3 627 
864 164 864 391 404  622 16,1 624 
866 165 866 392 406  624 16,2 628 
867  867 393 407  625  629 
871 166 871 394 413  630  633 
877  877 395   633  648 
880  880 396   634  640 
882  882 397   635   
885  885 398 415  636  637 
886 167 886 399 416 96 637  638 
887  887    638  642 
889  889 400 418  640  646 
890  890 401 420 71 641 16,5 644 
893  893 402   644  641* 
894  894 403 421  645  647 
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EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE 

EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE SCHEMA 

Zondag: 
  17:45   Avondeten 
  18:30   Naar samenkomst gaan 
  18:45   Samenkomst 
  21:20   Tijd in de kamer 
  21:45   Klaarmaken voor bed 
  22:30   Licht uit 

Maandag en dinsdag: 
  06:30   Coördinatie voor serving ones 
  07:30   Opstaan 
  08:00   Morgenwacht 
  08:20   Persoonlijke morgenwacht 
  08:30   Ontbijt 
  09:00   Studeren 
  09:30   Naar samenkomst gaan 
  09:45   Samenkomst 
  12:30   Lunch  
  13:15   Naar activiteit gaan (zie instructies) 
  13:30   Activiteiten 
  17:00   Stille tijd 
     Rusten/studeren/douchen 
  17:45   Avondeten 
  18:30   Naar samenkomst gaan 
  18:45   Samenkomst 
  21:20   Snack in de huizen 
  21:30   Tijd in de kamer 
  22:00   Klaarmaken voor bed 
  22:30   Licht uit 

Woensdag: 
  06:30   Coördinatie voor serving ones 
  07:00   Opstaan 

07:30   Morgenwacht 
08:00   Ontbijt 

  08:30-17:00  Wandeling (zie instructies) 
  17:45   Avondeten 
  18:30   Naar samenkomst gaan 
  18:45   Samenkomst 
  21:20   Snack in de huizen 
  21:30   Tijd in de kamer 
  22:00   Klaar maken voor bed 
  22:30   Licht uit 

Donderdag: 
  06:30   Coördinatie voor serving ones 
  07:30   Opstaan 
  08:00   Morgenwacht 
  08:20   Persoonlijke morgenwacht 
  08:30   Ontbijt 
  09:00   Studeren 
  09:30   Naar samenkomst gaan 
  09:45   Samenkomst 
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  12:15   Groepsfoto 
12:45   Lunch  

  13:30   Naar activiteit gaan (zie instructies) 
  13:45   Activiteiten 
  17:00   Stille tijd 
     Rusten/studeren/douchen 
  17:45   Avondeten 
  18:30   Naar samenkomst gaan 
  18:45   Samenkomst 

  21:20   Snack in de huizen 
  21:30   Tijd in de kamer 
  22:00   Klaarmaken voor bed 
  22:30   Licht uit 

Vrijdag: 
  06:30   Coördinatie voor serving ones 
  07:30   Opstaan 
  08:00   Morgenwacht 
  08:20   Persoonlijke morgenwacht 
  08:30   Ontbijt 
  09:00   Studeren (Opgelet: kleine samenkomst over dopen) 
  09:30   Naar samenkomst gaan 
  09:45   Samenkomst 
  12:30   Dopen 
  13:00   Lunch  
  13:45   Zingen oefenen en opnemen in de Senioren Tent 
  17:00   Stille tijd 
     Rusten/studeren/douchen 
  17:45   Avondeten 
  18:30   Naar samenkomst gaan 
  18:45   Samenkomst 
  21:20   Snack in de huizen 
  21:30   Tijd in de kamer 
  22:00   Klaarmaken voor bed 
  22:30   Licht uit 

Zaterdag: 
  06:30   Coördinatie voor serving ones 
  07:00   Opstaan 
  07:30   Morgenwacht 
  07:50   Persoonlijke morgenwacht 
  08:00   Inpakken en schoonmaken 
  08:30   Ontbijt 
  09:00   Naar samenkomst gaan 
  09:15   Samenkomst en beloningen 
  12:30   Lunch 
  13:00   Einde conferentie/vertrek 
 
 
 

 Naam   Huis     

 Land  Team  

19



EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE 

 

DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 1 

De Belofte van Zijn komst 

Schriftlezing: Ef. 5:27; Op. 21:2; 2 Pe. 3:3-4, 8-9; Mt. 24:43, 29-30; Da. 2:34; 7:13-14; Zach. 14:4, 
5b; Mt. 26:64; Hnd. 1:11; Heb. 9:28; Op. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Rom. 8:21-23;  

Op. 11:15; Js. 11:4, 6-9; 32:1-2; 2:4; Ez. 47:12; Js. 35:5-6; 33:24; 35:1; Mt. 13:41-42 

I. Gods eeuwige verlangen is om een heerlijke bruid voor Zichzelf te verkrijgen 
op de aarde, door Zijn leven en natuur uit te delen in Zijn gelovigen om hen 
gelijk te maken aan Hemzelf om Zijn wederhelft, Zijn bruid te zijn—Gn. 2:21-
23; Ef. 5:27; Op. 21:2. 

II. De Bijbel bevat een wonderbaarlijke belofte over de wederkomst van de Heer; 
van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament wordt de wederkomst van 
de Heer in elk boek aangeraakt—2 Pe. 3:3-4, 8-9:  

A. Bijbelstudenten hebben de keren dat het Nieuwe Testament spreekt over dit 
onderwerp geteld en hebben ons verteld dat één op de twintig verzen in het Nieuwe 
Testament spreekt over de wederkomst van de Heer. 

B. Van Genesis tot Maleachi, spreekt het Oude Testament steeds weer over de 
wederkomst van Christus; hetzelfde geldt ook voor het Nieuwe Testament; dit 
onderwerp is het hoogste onderwerp in de Bijbel: 
1. De wederkomst van Christus was beloofd in het Oude Testament—Ps. 72:6-17; 

110:1-3; 118:26; Da. 2:34; 7:13-14; Zach. 14:4, 5b. 
2. De wederkomst van Christus is beloofd in de Evangeliën en Handelingen—Mt. 

24:30; 26:64; Hnd. 1:10-11. 
3. De wederkomst van de Heer is ook beloofd in de brieven—1 Tes. 1:10; 2:19; 3:13; 

4:16; 5:23; Heb. 9:28; 2 Pe. 3:9; Jud. 14. 
4. In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, is de wederkomst van de Heer 

opnieuw beloofd op een bemoedigende manier—Op. 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20. 

III. Christus heeft twee komsten; Zijn eerste komst rekent af met de persoonlijke 
zonden van de mens en Zijn wederkomst rekent af met de zonden van de 
wereld: 

A. In Zijn eerste komst op aarde, stierf Christus aan het kruis voor de vergeving van 
zonden; hierdoor zijn zondaars met God verzoend en nemen deel aan Zijn leven: 
1. Door Zijn vleeswording werd goddelijkheid in de menselijkheid gebracht 
2. Door Zijn menselijke leven werd het model van een juist menselijk leven 

vervolmaakt—1 Pe. 2:21.  
3. Door zijn allesomvattende dood aan het kruis waren zonde, satan en de wereld 

vernietigd en werd Zijn goddelijke leven bevrijd—Heb. 2:14; Joh. 12:24. 
4. Door Zijn opstanding en hemelvaart werd Hij de levengevende Geest en kwam Hij 

in ons om ons Zijn wederhelft, Zijn bruid te maken—1 Kor. 15:45b. 
B. De wederkomst van Christus zal alle maatschappelijke problemen in de wereld 

oplossen—Rom. 8:21-23; Op. 11:15: 
1. Wanneer de Heer terugkomt, zal onrecht het eerste zijn waar Hij mee afrekent; 

onrecht is vandaag de dag is het grootste probleem in de wereld; wanneer de Heer 
terugkomt, zal Hij het onrecht beëindigen—Js. 11:4; 32:1. 

2. Wanneer de Heer terugkomt zal Hij afrekenen met alle oorlogen; iedereen is het 
erover eens dat er vrede moet zijn, maar er is geen echte vrede; wanneer Christus 
komt, zal Hij alle oorlogen beëindigen en vrede brengen—Js. 2:4. 
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3. Wanneer Christus komt zal Hij alle ziektes genezen; veel mensen schenken 
aandacht aan de volksgezondheid, hygiëne en medische hulp, maar ziektes zullen 
vandaag de dag nooit volledig uitgeroeid worden; wanneer de Heer terugkomt, zal 
het probleem van ziektes opgelost worden—Ez. 47:12; Op. 22:2; Js. 35:5-6; 33:24. 

4. Wanneer de Heer terugkomt zal het probleem van hongersnood ook opgelost 
worden, er zal geen woestijn meer zijn, en de doornen en distels zullen voorbij 
gaan—Js. 35:1, 6. 

5. Pedagogen en filosofen leren de mens over goed en kwaad en om zich van het 
kwaad af te wenden en het goede te kiezen, maar niemand kan het probleem van 
de zonde in het hart van de mens oplossen; wanneer Christus terugkomt zal 
iedereen God kennen, van de kleinste tot de grootste— Js. 11:9. 

6. Er zijn veel vestigingen van zonde en kwaad in deze wereld; veel plekken zijn 
broedplaatsen voor zonde; wanneer de Heer terugkomt, zal Hij in een oogwenk de 
aarde reinigen van al deze dingen—Mt. 13:41-42. 

7. Vandaag de dag zeggen veel mensen dat dieren lijden, mishandeld worden, op het 
punt staan om uit te sterven en dat we iets moeten doen om hen te beschermen; 
wanneer de Heer terugkomt, zal er geen lijden meer zijn van de schepping—Rom. 
8:21-22; Js. 11:6-9. 

8. Elke politieke partij in elk land ter wereld strijdt om in het middelpunt te staan, en 
elk land in deze wereld probeert voordeel uit andere landen te halen; er is strijd en 
onrust nationaal en internationaal; wanneer de Heer terugkomt zullen er geen 
aardse regeringen meer zijn—Op. 11:15; Da. 2:44-45. 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 2 

De profetie over de komst van de Heer in het Oude Testament 

Schriftlezing: Mt. 16:18; Da. 2:28, 34-35, 44-45; Jl. 1:4; Mt. 24:3, 14-15; 21:19; 24:32-34; Da. 9:27; 
2 Tes. 2:3-4, 7-8; Op. 12:5-6; 14:1, 4; Mt. 24:40-41; Op. 13:7; Dan. 7:25; 2 Tim. 3:1;  

Op. 18:11-13; Mal. 3:1-3, 10; 4:2; Hag. 2:7; Lc. 1:78; Hnd. 26:18; Spr. 4:18; Mt. 13:43 

I. Om opgebouwd te worden om de bruid van Christus te zijn voor Zijn 
wederkomst, moeten we het visioen zien van de goddelijke geschiedenis in de 
menselijke geschiedenis, dat ons laat zien “wat in de toekomende dagen 
geschieden zal”—Dan. 2:28; Mt. 16:18; Gn. 2:22; verw. 11:4: 

A. In Daniël 2 wordt de geschiedenis van de mens afgebeeld door een groot menselijk 
beeld waarbij de vier delen van het beeld overeenkomen met het Babylonische rijk, het 
Medo-Perzische rijk, het Griekse rijk en het Romeinse rijk; de legers van deze rijken 
waren als sprinkhanen die kwamen om Israël geheel te verwoesten en te verorberen—
vv. 34-35; Jl. 1:4; verw. 2:25. 

B. Gedurende de eeuw van de gemeente (de eeuw van de diepere geschiedenis van het 
goddelijke mysterie in de uiterlijke, menselijke geschiedenis) bouwt Christus de 
gemeente op om Zijn bruid te zijn en zal hij terugkomen met Zijn overwinnende bruid 
als een vernietigende steen om de gehele menselijke regering te verbrijzelen en om de 
eeuw van Gods heerschappij over de gehele aarde binnen te brengen—Gn. 2:22; Mt. 
16:18; Dn. 2:34-35, 44-45; Op. 17:14; 19:19; 11:15-17. 

II. We moeten het teken van de komst van Christus en van de voleinding van de 
eeuw zien—Mt. 24:3, 14-15; Lc. 21:28-36: 

A. De Heer profeteerde dat het volk Israël hersteld zal worden voordat de antichrist het 
verbond van zeven jaar met het volk Israël sluit bij de voleinding van de huidige eeuw—
Mt. 21:19; 24:32-35; Da. 9:27. 

B. De antichrist zal dit verbond met Israël verbreken en zijn afgod zal in de tempel van 
God geplaatst worden aan het begin van de grote verdrukking die drie en een half jaar 
zal duren; dit geeft aan dat de tempel herbouwd moet zijn voordat de Heer terugkomt 
—v. 27; 2 Tes. 2:3-4. 

C. Voor de grote verdrukking zal het evangelie van het koninkrijk over de gehele wereld 
verkondigd worden en zullen de overwinnaars opgenomen worden, terwijl de 
meerderheid van de gelovigen die nog niet volwassen zijn, op de aarde door de grote 
verdrukking zullen gaan—Op. 12:5-6; 14:1, 4; Mt. 24:14-15, 40-41. 

D. Het mysterie van wetteloosheid is vandaag werkzaam onder de volken en in de 
samenleving; deze wetteloosheid zal resulteren in de man van wetteloosheid, de 
antichrist—2 Tes. 2:3-10: 
1. Antichrist zal de kracht van satan zijn, de belichaming van satan; hij zal het volk 

van God vervolgen en vernietigen—zowel de godvrezende Joden als de in Christus 
gelovende christenen—Dn. 8:24; Op. 12:17; 13:7. 

2. Antichrist zal de heiligen van de Allerhoogste uitputten—Da. 7:25; 2 Tim. 3:1; cf. 
Mc. 6:45-52. 

3. Satan en antichrist willen dat de zielen van mensen de middelen zijn voor hun 
activiteiten in de laatste eeuw—Op. 18:11-13; 2 Tim. 3:5; cf. Zach. 12:1. 

III. Het boek Maleachi openbaart dat wij gezuiverd en opnieuw samengesteld 
moeten worden met de genezende Christus voor Zijn wederkomst—Mal. 3:1-
3; 4:2: 
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A. Maleachi profeteerde in de tijd van Nehemia; in die tijd waren de priesters en het 
overblijfsel van Gods volk in de duisternis van zelfbedrog, dat obsessie is—1:6-7; 1 Joh. 
1:8; Hnd. 9:1-2; Joh. 16:2; verw. Fil. 3:3. 

B. De genezende Christus is de Boodschapper van God en de levende boodschap van God 
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers om het vervallen overblijfsel 
van Gods volk te zuiveren en te reinigen—Mal. 3:1-3; Op. 1:20; 2:1; Am. 3:7; verw. Lc. 
2:26; Heb. 11:7. 

C. De genezende Christus is de Engel van het verbond—Mal. 3:1. 
D. De genezende Christus is het Verlangen van de volken—v. 1; Hag. 2:7. 
E. De genezende Christus is de Zon der gerechtigheid—Mal. 4:2; 3:1-3: 

1. Bij Zijn eerste komst was Christus de opkomende Zon in de duistere eeuw; bij Zijn 
wederkomst zal Christus terugkomen als de Zon der gerechtigheid in Zijn 
koninkrijk—Lc. 1:78; Mal. 4:2; cf. Mt. 17:1-8. 

2. Als de Zon der gerechtigheid is Christus ons genot voor onze groei in leven in het 
verdrijven van de duisternis en voor onze genezing in het leven in het uitwissen van 
ongerechtigheid—Joh. 1:4-5; 8:12; 2 Kor. 4:6; Hnd. 26:18. 

3. Om genezen te worden is om gered te worden, om volkomen gemaakt te worden; 
Christus zal ons genezen maar we moeten Hem de vrijheid geven om met Zijn 
vleugels over ons, rondom ons, door ons en in ons te zweven—Mal. 4:2; Spr. 4:18. 

4. De overwinnaars die opnieuw samengesteld worden met Christus als de Zon zullen 
voort schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader—Mt. 13:43; Ri. 5:31. 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 3 

De profetie over de wederkomst van de Heer— 
het spreken van de Heer Jezus over Zijn wederkomst 

Schriftlezing: Mt. 24:27-30, 42-44; Lc. 17:24; Ex. 19:4; Js. 40:31; Mt. 25:1; Op. 19:7;  
Joh. 3:29; Mt. 26:64; Op. 2:28; 22:16; 3:3, 11; 22:12, 7; 2 Kor. 5:10; 1 Kor. 4:5;  

Rom. 14:10; Mt. 16:27; Op. 22:20 

I. “Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal 
de komst van de Zoon des mensen zijn.”—Mt. 24:27: 

A. De wederkomst van Christus heeft twee aspecten: het geheime aspect, voor Zijn 
waakzame gelovigen en het open aspect, voor de ongelovige Joden en heidenen. 

B. De bliksem is een beeld van het open aspect, welke plaats zal vinden na de grote 
verdrukking en het komen van de dief is een beeld van het geheime aspect, welke plaats 
zal vinden voor de grote verdrukking—vv. 29-30, 43. 

C. De wederkomst van de Heer, als een bliksemflits die op de aarde inslaat, zal een teken 
zijn van het eind van de parousia van de Heer, dit betekent dat de Heer als elektriciteit 
is—v. 3; Lc. 17:24. 

II. “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”—Mt. 24:28: 

A. De gieren verwijzen naar Christus en Zijn overwinnaars, die als een snel en vliegend 
leger komen om tegen de antichrist en zijn leger te strijden en ze te vernietigen bij 
Harmagedon—Ex. 19:4; Dt. 32:11; 28:49; Js. 40:31; Hos. 8:1. 

B. Bij Zijn komst zullen Christus en Zijn overwinnaars snel uit de lucht verschijnen zoals 
gieren. 

III. “Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden 
die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet.”—Mt. 25:1: 

A. Wij zijn de maagden die uitgaan en Christus is de Bruidegom die komt—cf. 9:15. 
B. In de Bijbel is er een universeel paar – de Bruidegom en de bruid. Wanneer Christus 

terugkomt, zal Christus de Bruidegom zijn die komt voor Zijn bruid. 
C. De heerschappij van God, het koninkrijk, is gerelateerd aan de bruiloft van Christus en 

de bruiloft van Christus is een zaak van het voleindigen van Gods eeuwige economie—
Op. 19:7: 
1. Gods economie in het Nieuwe Testament is om een bruid, de gemeente, voor 

Christus te verkrijgen door Zijn verlossing en goddelijke leven—Joh. 3:29. 
2. Door het voortdurend werken van de Heilige Geest door de eeuwen heen, zal dit 

doel aan het eind van deze eeuw bereikt worden. Dan zal de bruid, de overwinnende 
gelovigen, gereed zijn en zal de Heer komen. 

IV. “Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de 
kracht en zien komen op de wolken van de hemel”—Mt. 26:64: 

A. De Heer was de Zoon des mensen op aarde voor Zijn kruisiging, Hij is de Zoon des 
mensen in de hemelen sinds Zijn opstanding (Hnd. 7:56) en Hij zal de Zoon des 
mensen zijn bij Zijn wederkomst op de wolken. 

B. Om Gods doel te voleindigen en om het koninkrijk van de hemelen te vestigen, moest 
de Heer een mens zijn, zonder een mens te zijn, zou Gods doel op aarde niet ten uitvoer 
kunnen worden gebracht en kan het koninkrijk van de hemelen niet worden 
samengesteld op aarde—Mt. 4:4. 

V. “En Ik zal hem de morgenster geven.”—Op. 2:28: 
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A. In Zijn wederkomst zal Christus de morgenster zijn die, in het geheim, een beloning 
voor Zijn overwinnaars zal zijn, die uitkijken naar Zijn komst. Voor alle anderen zal 
Hij openlijk als de zon verschijnen—22:16; Mal. 4:2: 
1. In het koninkrijk zal de Heer als de zon openlijk aan Zijn volk verschijnen. 
2. Voor de grote verdrukking zal Hij als de morgenster persoonlijk aan Zijn 

overwinnaars verschijnen. 
B. “U bent als de Morgenster / Voor ons een beloning; / Terwijl het nog donker is, schijnt 

met licht / Voor hen die de Heer liefhebben. / Heer, help ons altijd Uw licht lief te 
hebben / En de dingen van ver te zien; / En kijkend naar U in waakzaamheid en gebed 
/ Als voor de Morgenster’’ (vertaling Hymns, #200). 

VI. “Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op 
wat voor uur Ik tot u zal komen.”—Op. 3:3: 

A. Een dief komt om kostbare dingen te stelen op een onbekend tijdstip. 
B. De Heer Jezus zal voor hen die Hem liefhebben als een dief in het geheim komen en 

zal hen wegnemen als Zijn schatten—Mt. 24:43. 
C. Omdat Christus zal komen om waardevolle dingen te “stelen”, moeten we verlangen 

om waardevol te zijn om door Hem gestolen te worden bij Zijn geheime wederkomst. 
D. Een normaal christen is iemand die gekwalificeerd is om gestolen te worden door de 

Heer.  
E. Voor de wederkomst van de Heer als een dief moeten wij waakzaam en gereed zijn—

vv. 42, 44. 

VII. “Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt.”—Op. 
3:11: 

A. De Heer brengt de gemeente in Zijn wederopbouwwerk in de gewaarwording van Zijn 
wederkomst omdat zij Hem liefheeft. 

B. Alle gemeenten in het wederopbouwwerk van de Heer moeten de Heer liefhebben met 
de inspiratie van Zijn wederkomst. 

C. De wederkomst van de Heer moet waardevol voor ons zijn, terwijl we van Hem 
getuigen in zijn wederopbouwwerk. 

VIII. “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om ieder te vergelden zoals zijn 
werk is.”—22:12: 

A. “Ik kom spoedig” is de herhaaldelijke waarschuwing van de Heer, zodat wij Zijn 
beloning bij Zijn wederkomst mogen overwegen—vv. 7, 20. 

B. Deze beloning (let. loon) zal aan een ieder van de gelovigen worden gegeven aan de 
rechterstoel van Christus—2 Kor. 5:10; 1 Kor. 4:5; Rom. 14:10; Mt. 16:27. 

IX. “Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom, Heer Jezus!”—Op. 22:20: 

A. Nogmaals waarschuwt de Heer ons dat Hij snel zal komen—vv. 7, 12. 
B. De gehele Bijbel concludeert met het verlangen voor de wederkomst van de Heer, 

uitgedrukt door een gebed: “Kom, Heer Jezus!” 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 4 

De tekenen van Zijn wederkomst 

Schriftlezing: Mt. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Ef. 5:27; Op. 19:7; 2 Tes. 2:3-4;  
Da. 9:27; Mt. 24:21; Mt. 21:18-20; Gn. 6:5, 11, 13; Lc. 17:26-29, 32 

I. De tekenen van de wederkomst van de Heer omvatten profetieën over Israël—
Mt. 24:1-31: 

A. De toestand en situatie van de gemeente is een teken voor Israël betreffende de 
wederkomst van de Heer; Israël moet aandacht besteden aan de gemeente: 
1. Het evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt en dan 

zal het einde komen—Mt. 24:14. 
2. De gemeente zal worden opgebouwd en de bruid zal gereed gemaakt worden om 

met Christus te trouwen als de aanstaande Bruidegom—Ef. 5:27; Op. 19:7. 
B. Israël moet ook aandacht besteden aan wat er in de wereld gebeurt; de dingen die in 

het algemeen plaatsvinden, in de hele wereld, zijn een teken voor Israël betreffende de 
wederkomst van de Heer: 
1. Er zullen oorlogen, hongersnoden, plagen, aardbevingen, terreur en grote tekenen 

vanuit de hemel zijn—Mt. 24:6-7; Lc. 21:9-11. 
2. De antichrist zal opstaan en zijn rijk vol van wetteloosheid en vernietiging 

vestigen—2 Ts. 2:3-4: 
a. Volgens de profetie zal een machtig man opstaan en het Romeinse rijk 

herstellen—Op. 13:1-8; 17:7-14. 
b. De antichrist, een sterke man, zal zeven jaar lang een vredesverbond sluiten 

met de natie Israël—Da. 9:27. 
c. Op de helft van deze zeven jaar zal de antichrist het verbond verbreken, en zal 

de drie en een half jaar van de grote verdrukking beginnen—Da. 9:27; Mt. 
24:21. 

d. Het beeld van de antichrist zal als een afgod in de tempel worden geplaatst, en 
hij zal in de tempel van God zitten en zich verheffen boven elk voorwerp van 
aanbidding—Mt. 24:15, 21; 2 Ts. 2:3-4. 

II. De tekenen van de wederkomst van de Heer omvatten profetieën over de 
gemeente—Mt. 24:32—25:30: 

A. De gemeente moet aandacht besteden aan wat er in Israël gebeurt als een teken van de 
wederkomst van de Heer: 
1. De vijgenboom is een symbool van de natie Israël en werd vervloekt door de Heer—

24:32; Jr. 24:2, 5, 8: 
a. De vijgenboom werd door de Heer vervloekt omdat hij onvruchtbaar was—Mt. 

21:18-20. 
b. Deze vloek over de natie Israël werd vervuld in het jaar 70 na Christus toen 

Jeruzalem werd verwoest door de Romeinse prins Titus—Mt. 24:2. 
2. De Heer profeteerde dat de vijgenboom zacht zou worden en bladeren zouden 

uitspruiten, dit betekent dat de natie Israël weer tot leven zou komen en dat er 
uiterlijke activiteit zou plaatsvinden—Mt. 24:32: 
a. Dit vond plaats toen Israël in 1948 een natie werd; ze herwonnen Jeruzalem in 

1967 van de Arabieren. 
b. De tempel zal worden herbouwd voordat de grote verdrukking begint—

Mt. 24:15; 2 Tes. 2:4. 
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B. De gemeente moet niet bedwelmt zijn, maar zich er bewust van zijn wat er in de wereld 
gebeurt: 
1. De dagen voorafgaand aan de komst van de Heer zullen zijn zoals de dagen van 

Noach—Gn. 6:5, 11-13; Mt. 24:37-39, 42; Lc. 17:26-32: 
a. Al wat de overleggingen van het hart van de mens voortbrachten was te allen 

tijde slechts boos; de aarde was gevuld met geweld—Gn. 6:5, 11-13. 
b. De mensen waren bedwelmt door de levensbehoeften - eten en drinken, trouwen en 

uithuwelijken; vanwege de lust van de mens, gebruikt satan de door God bepaalde 
levensbehoeften om de mens te verdoven, in beslag te nemen en te bedwelmen om 
hem weg te houden van Godsbelang—Mt. 24:38-39. 

c. Net zoals in de tijd van Noach zullen de mensen niet weten dat het oordeel 
komt; de gelovigen moeten echter waakzaam zijn, want we weten niet op welke 
dag onze Heer zal komen—Mt. 24:39, 42. 

2. De dagen voorafgaand aan de komst van de Heer zullen zijn zoals de dagen van 
Lot—Lc. 17:28-32; Gn. 19:1-29: 
a. De mensen aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden—Lc. 

17:28-32; Ez. 16:49-50. 
b. Mensen werden gedrogeerd en afgestompt in hun gevoelens door hun 

vleselijke, werelds genot—Ef. 4:19. 
c. Deze omstandigheden van kwaad leven zijn een beeld van de gevaarlijke 

toestand waarin de mens leeft vóór de komst van de Heer—Lc. 17:26 (zie 
voetnoot 2). 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Bijzondere gemeenschap 

De manier om voorbereid, behouden en bruikbaar te zijn 
voor de Heer voor Zijn wederkomst 

Schriftlezing: Hnd. 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5; Da. 2:34-35; Mt. 26:6-13; Ps. 110:3;  
Lc. 10:38-42; Kol. 3:16; Ps. 119:11; Fil. 4:8, 13; 1 Tes. 4:1-7; Heb. 13:4; 1 Kor. 6:19;  

Ef. 4:12; Ri. 5:15b, 16b 

I. De Heer ordent soeverein de wereldsituatie en de koninkrijken van de wereld 
onder Zijn hemelse heerschappij, zodat de omgeving geschikt is voor Gods 
uitverkoren volk om Zijn behoudenis te ontvangen en voorbereid te zijn om 
Zijn bruid te zijn—Hnd. 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5. 

II. Het wederopbouwwerk van de Heer verspreidt zich en zal op een goede 
snelheid verspreiden; er zullen gemeenten zijn in alle grote steden en in alle 
leidende landen op de aarde; als jongeren moeten we beseffen dat onze 
verantwoordelijkheid enorm groot is; als velen van ons in de komende jaren 
vervolmaakt worden, dan zal het wederopbouwwerk van de Heer zich heel 
snel verspreiden: 

A. We moeten ons geestelijke leven najagen en hierin groeien, oprecht een levende 
gemeenschap onderhouden met de Heer, ons geheel aan Hem toewijden en juist zijn 
in onze omgang met Hem; om de overwinnaars van de Heer te zijn, moeten we de Heer 
liefhebben en de kans grijpen om Hem lief te hebben—Mt. 26:6-13: 
1. Om de Heer het meest lief te hebben, is het nodig dat we tijd nemen om Hem te 

aanschouwen, naar Zijn woord te luisteren en om een openbaring over Hem te 
ontvangen; de overwinnaars hebben de hoogste openbaring van Christus en 
offeren zichzelf gewillig aan de Heer in de heerlijkheid van hun toewijding—Ps. 
110:3. 

2. Maria zat aan de voeten van de Heer en luisterde naar Zijn woord; toen ze het 
woord van de Heer en de openbaring over Zijn dood had gehoord en ontvangen, 
zocht Maria naar de gelegenheid om Hem te zalven voordat Hij stierf—Lc. 10:38-
42; Mt. 26:12. 

3. De Heer heeft liever dat Zijn geredde mensen die Hem liefhebben, naar Hem 
luisteren zodat ze Zijn verlangen kennen, dan dat ze dingen voor Hem doen zonder 
dat ze Zijn wil kennen—verw. 1 S. 15:22; Pr. 5:1. 

B. We moeten uitgerust zijn met de waarheid; we moeten het woord lezen en het in ons 
opnemen, en we moeten onszelf in het woord krijgen, zodat we vermengd kunnen 
worden met het woord—Kol. 3:16; Ps. 119:11. 

C. We moeten een goed karakter opbouwen; we moeten onszelf beoefenen om een 
karakter op te bouwen dat bruikbaar is voor de Heer—Fil. 4:8, 13. 

D. We moeten een hogere opleiding volgen; alle jongeren moeten een diploma halen; 
gebruik geestelijkheid niet als smoes om niet te studeren; studeer in plaats daarvan 
nog ijveriger dan de wereldlijke studenten, haal zo hoog mogelijke cijfers en ga verder 
met een hogere opleiding: 
1. Vandaag is er in het wederopbouwwerk van de Heer de behoefte aan degenen met 

de hoogste opleiding; jongeren, jullie moeten ernaar streven om de beste opleiding 
te krijgen. 

2. Als je je energie op deze manier besteedt, dan zul je op je dertigste in staat zijn om 
je bediening te beginnen, net zoals de Heer Jezus dat deed; als velen dit doen, dan 
zullen we geen tekort hebben. 
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E. In het gemeenteleven is contact tussen zusters en broeders onvermijdelijk; om 
beschermd te zijn tegen verontreiniging moet er daarom een juiste relatie 
onderhouden worden in heiligheid en eer—1 Tes. 4:3-4; Heb. 13:4: 
1. Je vat bezitten betekent je vat bewaren, beschermen; je menselijke vat bewaren of 

beschermen in heiligheid en eer, niet in hartstocht of lust, is de bescherming tegen 
hoererij—1 Tes. 4:3-4.  

2. Omdat we wedergeboren zijn, is ons lichaam nu de tempel van de Heilige Geest; 
daarom moet je je lichaam op een eervolle manier bewaren—Heb. 13:4; 1 Kor. 6:19. 

3. Niets beschadigt je lichaam zo erg als hoererij; de gewoonte van de wereld is 
vandaag de dag uitermate hels, duivels en satanisch; het is heel duivels dat 
jongeren zonder enige beperking contact hebben met elkaar. 

4. Alle jongeren in het gemeenteleven moeten bepaalde beperkingen hebben in het 
contact met elkaar. 

5. We leven in een tijd van Sodom; vandaag de dag is de hele wereld, waaronder de 
Verenigde Staten en vooral Zweden en Frankrijk, een Sodom; veel mannen en 
vrouwen wonen samen zonder getrouwd te zijn; dit zal zeker Gods oordeel 
binnenbrengen. 

6. In de Bijbel velde God een special oordeel over Sodom, omdat de mensen daar 
toegaven aan lust zonder enige beperking. 

7. Niets beledigt God meer dan deze toegeeflijkheid; desondanks kennen veel 
jongeren vandaag, zelfs jonge vrouwen, hier geen gevoel van schaamte over. 

8. Heb nooit alleen contact met iemand van het andere geslacht, maar zorg, voor je 
eigen bescherming, dat er altijd een derde persoon aanwezig is; dit woord is een 
grote hulp en bescherming voor ons. 

F. Om een hemelse opdracht, de opdracht van de Koning, uit te voeren, moet je getraind 
zijn om een koning te zijn; om een losbandig persoon te zijn, heb je geen training nodig, 
maar om een koning te zijn, heb je de allerbeste training nodig; de beste plaats 
daarvoor is de Full-time Training: 
1. Als je naar de training gaat, ga je naar een omgeving voor groei. 
2. Deze groei heeft een doel; dit doel is volwassenheid en functioneren—Ef. 4:12. 

III. In deze laatste dagen voor de wederkomst van de Heer, moeten wij degenen 
zijn die grondige overleggingen in het hart en grondige doorzoekingen van het 
hart hebben—Ri. 5:15b, 16b. 

 
  

29



EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE 

 

DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 5 

De twee aspecten van Zijn wederkomst 

Schriftlezing: Mt. 24:42-44; Op. 3:3b, 10; 14:4; Mt. 25:19-21; 2 Kor. 5:10;  
Mt. 25:26, 30; 24:15, 21; Op. 12:5, 7-10; 13:3, 7; 2 Tes. 2:3-4, 7; Op. 6:12-17; Mt. 24:27, 30;  

Zach. 14:4; Hnd. 1:11; Op. 1:7; Zach. 12:8-9; Op. 20:1-3; Mt. 25:31-32; Op. 11:15;  
Lc. 21:34-36; Fil. 3:20; Tit. 2:13; 2 Tim. 4:1, 8 

I. Het “verborgen” aspect van de wederkomst van de Heer (parousia) is voor 
Zijn waakzame gelovigen, de overwinnaars—Mt. 24:3, 37-42; Op. 12:5; 14:4: 

A. Christus zal in het verborgen komen, als een dief, voor degenen die Hem liefhebben en 
Hij zal hen wegnemen als Zijn schatten voor het begin van de grote verdrukking—Mt. 
24:43; Op. 3:3, 10: 
1. We weten niet op welke dag de Heer zal komen—Mt. 24:42. 
2. We moeten waakzaam en gereed zijn voor de wederkomst van de Heer—vv. 42-44. 

B. Christus zal komen als een landman om de eerstelingen die eerder rijp zijn te oogsten—
Op. 14:4. 

C. Christus zal komen als een rechter om de gelovigen te belonen of te disciplineren—Mt. 
25:19-21: 
1. We zullen voor de rechterstoel van Christus staan—Rom. 14:10; 2 Kor. 5:10. 
2. Als we trouw zijn, zullen we een beloning ontvangen—Mt. 25:21; 1 Kor. 3:13-15. 
3. Als we lui zijn, zullen we discipline ontvangen—Mt. 25:26, 30. 

II. De grote verdrukking zal plaatsvinden in de laatste drie-en-een-half jaar van 
deze eeuw—Mt. 24:21: 

A. De opname van de overwinnaars zal een oorlog in de hemel doen beginnen—Op. 12:5, 
7-8. 

B. Door het vechten van de overwinnaars zal satan verslagen worden en uit de hemel 
verstoten worden—12:9-10. 

C. Nadat satan neergeslagen is naar de aarde, zal de antichrist gedood en gereanimeerd 
worden, daarmee wordt de opstanding van Christus geïmiteerd—13:3: 
1. De antichrist zal de “man van de wetteloosheid” zijn en zal wetten veranderen, 

velen vernietigen en verderven in buitengewone mate, God lasteren en mensen 
bedriegen —2 Tes. 2:3. 

2. De wetteloosheid die de antichrist zal kenmerken is “de verborgenheid van de 
wetteloosheid” dat vandaag al werkzaam is onder de volken en in de samenleving—
v. 7. 

D. De antichrist zal een beeld van zichzelf als een afgod oprichten in de tempel van God 
aan het begin van de grote verdrukking—v. 4; Mt. 24:15, 21. 

E. De antichrist zal oorlog voeren tegen de heiligen en hen overwinnen—Op. 13:7; 15:2; 
20:4. 

F. De grote verdrukking zal een tijd zijn van ongekende rampen en plagen—6:12-17. 

III. Het “open” aspect van de wederkomst van de Heer is voor de ongelovige joden 
en heidenen—Mt. 24:27-30: 

A. Christus zal openlijk komen, als een bliksemflits, na de grote verdrukking—vv. 27, 29. 
B. Christus zal Zijn voeten op de Olijfberg zetten, dezelfde berg vanwaar Hij naar de 

hemel opgevaren was—Zach. 14:4; Hnd. 1:11. 
C. Christus zal naar beneden komen uit de wolken naar de aarde met macht en grote 

heerlijkheid, zichtbaar voor iedereen—Op. 1:7; Zach. 12:10; Mt. 24:27, 30. 
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D. In Zijn wederkomst zal Christus de antichrist verslaan, de joden redden, satan binden 
en in de afgrond werpen en oordelen over de volkeren—Op. 19:17-21; Zach. 12:8-10; 
Op. 20:1-3; Mt. 25:31-32. 

E. Op de laatste dag van de grote verdrukking zal het koninkrijk van de wereld “het 
koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus” worden—Op. 11:15.  

IV. De verschijning van de Heer, Zijn wederkomst, is een waarschuwing, een 
bemoediging en een stimulans voor ons: 

A. We moeten waakzaam zijn en gereed zijn voor de komst van de Heer—Mt. 24:42-44. 
B. We moeten smeken (bidden) om te overwinnen zodat we aan de grote verdrukking 

kunnen ontsnappen en kunnen staan voor de Zoon des mensen—Lc. 21:34-36. 
C. We moeten de komst van de Heer vurig verwachten—Fil. 3:20; Tit. 2:13. 
D. We moeten de verschijning van de Heer liefhebben en ernaar uitkijken met vurige 

verwachting en vreugde—2 Tim. 4:8. 
E. We moeten de verschijning van de Heer als onze stimulans en doel nemen—2 Tim. 4:1. 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 6 

Onze voorbereiding voor de wederkomst van de Heer (1) 
Waken en gereed zijn 

Schriftlezing: Mt. 24:37-44; Lc. 17:26-27; 21:34-36; Op. 3:10; 2 Kor. 2:10; Op. 12:5; 14:1, 4b;  
Ef. 3:16-17a; Mt. 25:1-13; 2 Kor. 11:2; Spr. 20:27; Rom. 8:16; 9:21, 23-24; Ef. 5:17-18;  

6:18; Mt. 22:2, 11-14; Op. 19:7-9 

I. Het woord van de Heer in Matteüs 24:32-44 is een woord over waken en 
gereed zijn: 

A. “Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”—v. 37: 
1. De toestand van het kwade leven dat de generatie van Noach verdoofde voor de 

zondvloed is een beeld van de verderfelijke toestand van het leven van de mens 
voor de grote verdrukking en de wederkomst van de Heer—vv. 3, 21, 27, 37, 39; Lc. 
17:26-27. 

2. Om deel te nemen aan de opname van de aardse overwinnaars, moeten we het 
verdovende effect van het leven van de mens vandaag de dag overwinnen—21:34-36. 

B. “Dan zullen er twee op het veld zijn, één wordt meegenomen en één achtergelaten; 
twee vrouwen zullen met de molensteen malen, één wordt meegenomen en één 
achtergelaten”—Mt. 24:40-41: 
1. Meegenomen worden is opgenomen worden voor het begin van de grote 

verdrukking—v. 21; Op. 3:10: 
a. De betekenis van de opname is om meegenomen te worden in de aanwezigheid 

van de Heer; als we meegenomen willen worden in de aanwezigheid van de 
Heer, moeten we vandaag in Zijn aanwezigheid zijn—Lc. 21:36; 2 Kor. 2:10. 

b. De opname is niet voor ons genot maar voornamelijk voor het genot van God, 
voor Gods economie en voor de vervulling van Gods voornemen; de opname is 
voor het verslaan van de vijand en voor Gods tevredenheid—Op. 12:5; 14:1, 4b. 

2. Degene die meegenomen wordt is volwassen in het leven en de ander is niet 
volwassen.  

3. Terwijl we wachten op de wederkomst van de Heer en hopen op onze opname, 
moeten we een gebalanceerd menselijk leven leiden en trouw zijn in onze dagelijkse 
plichten—2 Tes. 3:6-15. 

C. “Waakt dan, want u weet niet op welk dag uw Heer komt.”—Mt. 24:42: 
1. De overwinnaars zullen degenen zijn die waakzaam zijn, die opgenomen zullen 

worden voor de komst van de grote verdrukking—v. 21. 
2. “Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan 

dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen”—Lc. 21:36: 
a. Overwinnen betekent hier om kracht en bekwaamheid te hebben; de kracht en 

de bekwaamheid om aan de grote verdrukking te ontsnappen komt van onze 
waakzaamheid en ons smeken.  

b. Bestaan voor de Zoon des mensen komt overeen met stond in Openbaring 14:1; 
dit geeft aan dat de opgenomen overwinnaars voor de Redder zullen staan op 
de berg Sion in de hemelen voor de grote verdrukking.  

c. Opgenomen worden om Christus op de troon te ontmoeten hangt af van ons 
smeken op een bepaalde manier.  

D. “Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon 
des mensen”—Mt. 24:44: 
1. We maken onszelf gereed voor de wederkomst van de Heer door te bidden dat we 

zullen groeien en volwassen worden in het leven—cf. 2 Pe. 1:5-11. 
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2. Gereed zijn om opgenomen te worden is een zaak van volledig gevuld zijn met 
Christus—cf. Ef. 3:16-17a. 

II. Het woord van de Heer in Matteüs 25:1-13 is een gelijkenis over 
waakzaamheid:  

A. “Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden die hun 
lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet”—v. 1: 
1. De maagden zijn een beeld van gelovigen, gezien vanuit het aspect van leven—2 

Kor. 11:2. 
2. Lampen zijn een beeld van de geest van de gelovigen, die de Geest van God als de 

olie bevatten—Spr. 20:27; Js. 61:1; Heb. 1:9; Rom. 8:16. 
B. “Want de dwaze namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee; de wijze 

echter namen olie in hun kruiken, met hun lampen.”—Mt. 25:3-4: 
1. Kruiken zijn een beeld van de zielen van de gelovigen—Rom. 9:21, 23-24. 
2. Olie hebben in onze lampen is de Geest van God die in onze geest woont.  
3. Olie nemen in onze kruik is de Geest van God die onze ziel vult en verzadigt.  
4. Wij hebben de Geest in onze wedergeboren geest, maar de vraag is of we wel of 

geen extra deel van de Geest in onze ziel hebben.  
C. “De dwaze nu zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 

De wijzen antwoordden echter en zeiden: Opdat er niet misschien voor ons en voor u 
helemaal niet genoeg is; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.”—Mt. 25:8-
9: 
1. We moeten de prijs betalen voor het vullen van onze ziel met de Geest—v. 4: 

a. De prijs heeft betrekking op zaken als het opgeven van de wereld, afrekenen 
met het zelf, het liefhebben van de Heer boven alles en alles schade achten voor 
Christus. 

b. De Geest die in onze geest kwam werd kosteloos aan ons gegeven, maar de 
verzadigende Geest om onze ziel te vullen is niet kosteloos.  

c. Nadat we de Geest in onze geest hebben, moeten we de prijs betalen voor het 
verdere vullen van de Geest, voor het extra deel olie.  

2. Waakzaam zijn betekent gevuld zijn met de Geest—v. 13; Ef. 5:17-18: 
a. Waakzaam zijn is ons dagelijks voorbereiden door olie te kopen.  
b. Als we de Geest toelaten om ons volledige wezen te verzadigen, zijn we 

waakzame mensen die zich gereed maken voor de wederkomst van de Heer.  
3. Onze ziel kan niet op één dag met de Geest verzadigd en gevuld worden; het is een 

levenslange zaak. 
4. Omdat we niet weten wanneer we zullen sterven, moeten we gereed zijn voordat 

we sterven door voldoende olie in onze kruik te verzamelen—Mt. 25:4-5. 
5. Er is geen andere manier om de olie te winnen behalve door te bidden; door te 

bidden ontvangen we meer Geest—Ef. 5:18; 6:18. 
6. Of we wel of niet eerder opgenomen zullen worden om het bruiloftsfeest binnen 

te gaan, hangt af van onze dagelijks kopen van de Geest—Mt. 25:10-12: 
a. Om gekwalificeerd te zijn om opgenomen te worden om binnen te gaan in het 

bruiloftsfeest van de Bruidegom, vereist dat we door een lange periode gaan 
om de geestelijke olie te verzamelen—22:2, 11-14; Op. 19:7-9. 

b. Voldoende olie zal onze toegang zijn tot het bruiloftsfeest—Mt. 25:10. 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 7 

Onze voorbereiding voor de wederkomst van de Heer (2) 
Trouw zijn in ons dienen  

Schriftlezing: Mt. 24:45-51; Ef. 2:19; 1 Kor. 4:1; 1 Pe. 4:10; Joh. 6:57, 63, 68; Ef. 6:17-18; Hnd. 6:4; 
2 Kor. 3:6; 2 Tim. 4:4, 10; 2 Kor. 6:10; Ef. 3:8; Lc. 17:31-32; 21:34-36; 6:37; Ef. 4:31-32; Fil. 2:2-4; 
1 Pe. 5:3; Mt. 20:25-28; 2 Kor. 6:14; 2 Tim. 2:22; Mt. 25:14-30; Rom. 12:6; Ef. 4:7-8; 1 Tim. 4:14 

I. Matteüs 24:45-51 openbaart dat wij trouw moeten zijn in het dienen in de 
opdracht van de Heer om God als voedsel aan de leden van Zijn huisgezin te 
geven zodat we Christus mogen winnen als onze beloning in het komende 
koninkrijk:  

A. God heeft een huisgezin en een huishoudelijk bestuur, een economie om Zichzelf als 
voedsel aan de leden van Zijn huisgezin uit te delen voor Zijn uitdrukking—1 Tim. 1:4; 
3:15; Ef. 2:19. 

B. God heeft trouwe en wijze slaven over Zijn huisgezin gesteld als bestuur van het 
huisgezin, rentmeesters, kanalen van voorziening, om Zijn volk voedsel te geven op de 
juiste tijd—Mt. 24:45; 1 Kor. 9:17; Ef. 3:2; 1 Kor. 4:1; 1 Pe. 4:10; Fil. 1:25. 

C. Hen het voedsel te geven verwijst naar de bediening van het woord van God en Christus 
als de levensvoorziening aan de gelovigen in de gemeente; Christus als de 
levengevende Geest is ons voedsel, belichaamd en verwezenlijkt in het woord van het 
leven—Mt. 24:45; Joh. 6:57, 63, 68; Hnd. 5:20: 
1. Om Christus te kunnen genieten als ons geestelijke voedsel zodat wij anderen kunnen 

voeden, moeten wij over het woord bidden en het herkauwen, het proeven en genieten 
door het zorgvuldig te overdenken—Ef. 6:17-18; Ps. 119:15; Ez. 3:1-4. 

2. We moeten onszelf toewijden aan gebed en de bediening van het woord—Hnd. 6:4; 
2 Kor. 3:6, 8; Joh. 7:37-39; cf. Heb. 7:25; 8:2. 

D. Om in ons hart te zeggen dat onze Heer uit blijft betekent dat we deze huidige boze 
eeuw liefhebben en dat we de verschijning van de Heer niet liefhebben—Mt. 24:48; 
2 Tim. 4:8, 10; cf. Hnd. 26:16: 
1. We moeten waakzaam zijn om niet begerig te zijn, dat we geen schatten voor 

onszelf verzamelen maar rijk zijn in God—Lc. 12:16-20; 2 Kor. 6:10; Ef. 3:8. 
2. “Denkt aan de vrouw van Lot” is een dringende waarschuwing voor de gelovigen 

die de wereld liefhebben—Lc. 17:31-32; cf. Rom. 1:21, 25. 
3. We moeten waakzaam en smekend zijn zodat de dag van de wederkomst van de 

Heer ons niet overvalt als een strik—Lc. 21:34-36; cf. Mt. 2:3. 
E. Om onze mede slaven te slaan betekent om medegelovigen slecht te behandelen—

24:49a; Hnd. 9:4: 
1. We moeten onze medegelovigen niet oordelen en veroordelen maar goedetieren 

zijn tegenover elkaar, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus ons 
vergeven heeft—Lc. 6:37; Ef. 4:31-32. 

2. We moeten onze broeders niet aanvallen of bekritiseren, maar anderen 
uitnemender achten dan onszelf—Fil. 2:2-4, 29; Rom. 12:3. 

3. We moeten niet heersen over onze medegelovigen maar ze dienen als slaven om 
hen te voeden met de opgestane Christus als de levengevende Geest—1 Pe. 5:3; Mt. 
20:25-28; verw. Nu. 17:8. 

F. Om te eten en te drinken met dronkaards is om in het gezelschap te zijn van wereldse 
mensen, die dronken zijn met de wereldse dingen—Mt. 24:49b; verw. Ef. 5:18: 
1. Door hun goddelijke natuur en heilige stand moeten de gelovigen niet onder een 

ongelijk juk gaan met ongelovigen; dit kan toegepast worden op alle intieme 
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relaties tussen gelovigen en ongelovigen, niet alleen in het huwelijk en bij het zaken 
doen—2 Kor. 6:14; 1 Kor. 15:33; cf. Spr. 13:20. 

2. We moeten de begeerten van de jeugd ontvluchten en jagen naar de 
allesomvattende Christus met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart—2 Tim. 
2:22. 

II. Matteüs 25:14-30 openbaart dat we trouw moeten zijn in het dienen van de 
Heer met de gaven, om winst te maken voor Hem zodat wij de vreugde van de 
Heer mogen ingaan in het komende koninkrijk: 

A. De Heer vergeleek Zichzelf met een man die op reis ging (naar de hemelen) en zijn 
slaven over al Zijn bezittingen stelde; Zijn bezittingen duidt op de gemeente (Ef. 1:18) 
met alle gelovigen, die zijn samengesteld tot Gods huisgezin (Mt. 24:45). 

B. Aan één van Zijn slaven gaf Hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een ander één—
ieder naar zijn eigen bekwaamheid—25:15: 
1. Talenten geven geestelijke gaven weer (geestelijke vaardigheden en 

bekwaamheden)—Rom. 12:6; 1 Kor. 12:4; 1 Pe. 4:10; 2 Tim. 1:6. 
2. Alle leden van het Lichaam van Christus hebben gaven en zijn zelf gaven—Rom. 

12:6a; Ef. 4:7-8. 
3. Zijn eigen bekwaamheid geeft onze natuurlijke bekwaamheid weer dat een 

samenstelling is van Gods schepping en wat wij hebben geleerd—Mt. 25:15; verw. 
Hnd. 7:22. 

4. Handelen met talenten geeft het gebruiken van onze gaven weer die de Heer aan 
ons heeft gegeven—Mt. 25:16-17; verw. 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6. 

5. Het winnen van andere talenten geeft weer dat de gaven die we van de Heer hebben 
ontvangen tot het uiterste gebruikt worden, zonder verlies of verspilling—verw. 
4:5b. 

C. Degene met het ene talent ging weg, groef in de grond en verborg het geld van zijn 
heer—Mt. 25:18: 
1. De grond is een afbeelding van de wereld; dus het graven in de grond geeft weer 

dat we verwikkeld raken in de wereld door onze gaven die we van de Heer hebben 
ontvangen te begraven.  

2. Verborg het geld van zijn heer geeft weer dat de gave van de Heer nutteloos 
gemaakt wordt, het laten liggen onder een dekmantel van bepaalde aardse excuses; 
om enig excuus te hebben om de gave van de Heer niet te gebruiken is om de gave 
te verstoppen.   

D. In het komende koninkrijk zullen de gaven van de Heer weggenomen worden van de 
luie gelovigen, en zij zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. De gaven van 
de trouwe gelovigen zullen vermeerderd worden en zij zullen het uiterste genot van 
Christus ingaan—vv. 21, 23, 26-30. 

III. “Alle problemen in de gemeente worden veroorzaakt door degenen met één 
talent. De Heer heeft ons laten zien dat niemand meer dan vijf talenten heeft. 
Over een periode van twintig jaar kan het zijn dat de gemeente maar één 
persoon heeft met vijf talenten. Maar elke dag kan de gemeente vijf personen 
hebben met één talent. Iedereen die een kind van God is, zelfs degenen in de 
slechtste conditie, hebben één talent; en wanneer je vijf personen met één 
talent bij elkaar zet, is dit gelijk aan één persoon met vijf talenten. Als alle 
personen met één talent vandaag in de gemeente hun talenten zouden 
gebruiken zou er geen behoefte zijn aan vele grote gaven onder ons. Als alle 
personen met één talent naar voren zouden komen dan zal de hele aarde 
veroverd worden”—W. Nee, Further Talks on the Church Life, p. 143. 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 8 

Waarde hebben voor God in de laatste dagen om de eeuw te veranderen  

Schriftlezing: Op. 12:5, 10-11; Da. 12:3; 10:11, 19; 2:28, 34-35; Op. 14:1, 4-5; 2:7; 3:21; 19:7-9;  
Nu. 6:1-8; 1 S. 1:11; Heb. 13:13; Mt. 12:48-50; Op. 3:1; Lv. 5:2; Rom. 8:6,10-11; 2 Kor. 5:4;  

Op. 1:10; 4:1-2; Hnd. 17:26-27; Op. 1:5; Mt. 24:14; Ri. 5:15b, 16b; Hnd. 1:14; Ef. 4:3;  
Da. 11:32b; 2 Tim. 2:21 

I. Telkens wanneer God een beweging wil maken om de volgende eeuw in te 
luiden en te veranderen heeft Hij een instrument nodig; we moeten degenen 
zijn die in de laatste dagen waarde hebben voor God om de eeuw te 
veranderen—Op. 12:5-11; 1:20; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19: 

A. Het doel van Gods eeuwige economie, de goddelijke geschiedenis binnen de menselijke 
geschiedenis—is om de collectieve Christus te hebben. Dit is Christus samen met Zijn 
overwinnaars als de verbrijzelende steen om Zijn instrument te zijn om deze eeuw te 
beëindigen en om tot een grote berg te worden, het koninkrijk van God.—2:28, 31-45; 
Jl. 3:11; Op. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21. 

B. Eenvoudig gesproken is het herstel het overwinnen; om in het wederopbouwwerk van 
de Heer te zijn is om in Zijn overwinning te zijn, om gereed gemaakt te worden om Zijn 
overwinnende bruid te zijn voor Zijn wederkomst—2:7; 3:21; 19:7-9. 

II. Alleen de nazireeërs kunnen de Heer Jezus terugbrengen; degenen die door 
de Heer gebruikt worden om de komende eeuw te veranderen moeten 
nazireeërs zijn—zij die zich vrijwillig toewijden en uiteindelijk volkomen 
geheiligd zijn voor God—Nu. 6:1-8; Ri. 13:4-5; 1 S. 1:11; Lc. 1:15: 

A. Een nazireeër moest zich onthouden van wijn en alles wat van de wijnstok afkomstig 
is; dit geeft weer dat wij ons moeten onthouden van alle soorten aards genot en plezier 
dat leidt tot begerig gedrag en begerige voornemens—Nu. 6:3; verw. Ps. 104:15; Pr. 
10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5. 

B. Een nazireeër moest zijn haar laten groeien. Dit geeft weer dat we onderworpen 
moeten blijven aan het hoofdschap van Christus—Nu. 6:5; verw. 1 Kor. 11:3, 6: 
1. Een nazireeër is een onderdanig persoon; bij hem is er een onderworpen stand, 

sfeer en voornemen; als jij zo’n persoon bent zal er een grote zegening zijn op jou 
en je toekomst. 

2. Het hebben van lang haar is een eer voor de vrouw maar een schande voor de man; 
dit geeft weer dat een nazireeër iemand is die verwijderd is van zelfverheerlijking 
en gewillig is om voor de Heer te schande gemaakt te worden—Heb. 13:13. 

C. Een nazireeër mocht niet verontreinigd worden door de doodsheid die afkomstig is van 
natuurlijke genegenheid—Nu. 6:7; Mt. 12:48-50. 

D. Een nazireeër mocht niets doods aanraken zodat hij niet verontreinigd werd; in de 
ogen van God is de dood het meest weerzinwekkend—Nu. 6:6-7; Op. 3:1: 
1. De nazireeërs zijn genummerd voor de opstelling van Gods leger; zij zijn erg 

waakzaam, vol gevoel voor de strijd tegen de dood—verw. 1 Kor. 15:54-58. 
2. We moeten voorzichtig zijn met de mensen waarmee we in aanraking komen en we 

moeten tot God afgezonderd zijn van elk soort geestelijke dood— de wilde dood, de 
zachtaardige dood, en de subtiele dood—Lv. 5:2. 

3. We moeten degenen zijn die vol van leven en dus ‘anti-dood’ zijn—Rom. 8:10, 6, 
11; 2 Kor. 5:4. 

III. We moeten in onze geest leven om op aarde de mensen te zijn die Gods hart 
hebben, de mensen naar wie de hemelen zijn geopend om het visioen te zien 
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over het lot van de wereld en de huidige situatie van de wereld—Op. 1:10; 4:1-
2: 

A. De Heer is soeverein in het regelen van de wereldsituatie en de koninkrijken van de 
wereld onder Zijn hemelse heerschappij zodat de omgeving geschikt is voor Gods 
uitverkoren mensen om verlossing te ontvangen en gereed gemaakt te worden om Zijn 
bruid te zijn—Hnd. 5:31; 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5. 

B. Het grote menselijke beeld in Daniël 2 is een profetische illustratie van de geschiedenis 
van de menselijke regering, soeverein door de Heer geregeld voor de uitvoer van Zijn 
economie—vv. 31-35. 

C. Europa is de vervulling van de voleinding van het visioen van het grote beeld in Daniël 
2. Europa is meer van levensbelang dan enig ander land of ras; het vernietigen van de 
twee voeten van het grote menselijke beeld zal de vernietiging zijn van de gehele 
menselijke regering—vv. 34-35: 
1. De tien koningen die weergegeven worden door de tien tenen van het grote beeld 

in Daniël 2 zullen onder de antichrist zijn, de laatste keizer van het herrezen 
Romeinse Rijk; dit zal allemaal in Europa plaatsvinden—Op. 17:9-14. 

2. De Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten zijn de drie meest invloedrijke 
factoren op de huidige situatie van de wereld; het wederopbouwwerk is geworteld 
in de Verenigde Staten en het Verre Oosten, maar in Europa bevindt zich nog een 
leegte.  

3. Voordat antichrist en de gehele menselijke regering vernietigd wordt moet het 
wederopbouwwerk van de Heer ook in Europa verspreid en geworteld zijn.  

4. De verspreiding van de waarheden van het wederopbouwwerk van de Heer zal de 
voorbereiding zijn voor de wederkomst van de Heer en niet alleen voor het herstel 
en de wederopbouw van Israël maar voor de gehele schepping—Mt. 24:14; cf. Op. 
5:6. 

5. We moeten tegen de Heer zeggen: “Heer, deze dagen zijn de voleinding van de 
eeuw; Heer, wakker mijn liefde voor U opnieuw aan in deze dagen. 

IV. In deze laatste dagen voordat de Heer terugkomt moeten wij degenen zijn die 
grondige overleggingen en grondige doorzoekingen in ons hart hebben—Ri. 
5:15b, 16b: 

A. De huidige opdracht van de Heer aan ons is om te gaan en alle volken te leren (verw. 
Mt. 28:19) zodat de huidige eeuw beëindigd kan worden—24:14. 

B. Om deze opdracht uit te voeren moeten we de eenheid bewaren; als wij de eenheid en 
eendracht verliezen zal dat het einde betekenen van de beweging van de Heer op 
aarde—Hnd. 1:14; Ef. 4:3. 

C. We moeten opstaan om de Heer te volgen in Zijn huidige beweging en onszelf 
aanpassen aan Zijn voorschriften om bruikbaar te zijn voor Hem—Da. 11:32; 2 Tim. 
2:21. 
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DE WEDERKOMST VAN DE HEER 

Boodschap 9 

Het schijnen en de waarschuwing van het profetische woord des te vaster  
en de houding van de gelovigen ten opzichte van de komst van Christus 

Schriftlezing: 2 Pe. 1:19; Da. 9:27; Jr. 17:5-8; Rom. 13:12; Ps. 119:105, 130; Mt. 24:42-44;  
Lc. 21:34-36; Op. 3:10; Rom. 15:4; Op. 2:26, 28; 2 Tim. 4:8; Fil. 3:20; 

Op. 22:20; Mt. 25:13, 4; Lc. 17:32 

I. Het profetische woord van de Schrift, als een lamp die schijnt voor de 
gelovigen, draagt geestelijk licht over om te schijnen in hun duisternis, en 
leidt hen om een heldere dag binnen te treden tot de dag van de verschijning 
van de Heer—2 Pe. 1:19: 

A. De tijd is kort; door de profetieën in de Bijbel te bestuderen en de wereldsituatie te 
bekijken, weten we dat de dag van de komst van de Heer zeer nabij is en dat de laatste 
week nadert—Da. 9:27. 

B. De cruciale zaak vandaag is deze: we willen onszelf niet begraven in de wereld maar 
onszelf in de hand van de Heer plaatsen; we moeten weten dat zodra we ons in de 
wereld begraven en diep geworteld zijn, het niet makkelijk is om ontworteld te 
worden—Jr. 17:5-8.  

C. In de paar resterende dagen moeten we onszelf gereed maken; laten we degenen zijn 
die de Heer liefhebben en Hem dienen, die opnieuw tot leven zijn gebracht en iedere 
dag overwinnen, die de wereld laten gaan en met ons hele hart wachten op de komst 
van de Heer.  

II. Het schijnen en de waarschuwing van het profetische woord des te vaster voor 
ons vandaag—2 Pe. 1:19: 

A. Petrus vergelijkt het profetische woord in de Schrift met een lamp die schijnt in een 
duistere plaats: 
1. Deze eeuw is een donkere plaats in de donkere nacht, en alle mensen in de wereld 

bewegen en handelen in duisternis—Rom. 13:12. 
2. Het schijnen van het profetische woord in de duistere eeuw vandaag is een 

schijnende lamp voor de gelovigen, die geestelijk licht overdraagt om te schijnen in 
hun duisternis (niet slechts kennis in de letter voor verstandelijk begrip)—Ps. 
119:105, 130.  

3. Het schijnen van het profetische woord in deze duistere eeuw leidt de gelovigen om 
een heldere dag binnen te treden en zelfs om door de duistere nacht te gaan tot de 
dag van de verschijning van de Heer aanbreekt en de morgenster opgaat in hun 
harten. 

B. Het profetische woord des te vaster is ook een waarschuwend woord voor de gelovigen:  
1. Door het profetische woord waarschuwt de Heer ons om te waken; in Matteüs 24:42 

zegt de Heer: “Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt.”  
2. In Lucas 21:34 waarschuwt de Heer ons om op onszelf te passen, dat onze harten niet 

misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en 
die dag ons niet plotseling overvalt als een strik.  

3. We moeten waken, terwijl we te allen tijde bidden dat we in staat zullen zijn te 
ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des 
mensen—Lc. 21:36. 

4. We moeten het woord van de volharding van Christus bewaren; elk woord dat de 
Heer gesproken heeft in de Bijbel is een woord van volharding; om het woord van 
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Zijn volharding te bewaren, moeten we Zijn verwerping en vervolging ondergaan—
Op. 3:10; Rom. 15:4. 

5. We moeten overwinnen en de werken van de Heer tot het einde toe bewaren; de 
werken van de Heer zijn de zaken die de Heer heeft voltooid en aan het doen is; als 
we de werken van de Heer tot het einde toe bewaren, zal Hij de morgenster zijn 
voor ons bij Zijn verschijning—Op. 2:26, 28. 

III. De houding van de gelovigen ten opzichte van de komst van Christus: 

A. Elke “vandaag” die we hebben is werkelijk de genade van de Heer; zolang we vandaag 
hebben en zolang we adem hebben, moeten we de Heer en Zijn verschijning 
liefhebben, wachten op de komst van de Heer en Zijn komst altijd als een bemoediging 
nemen—2 Tim. 4:8; Fil. 3:20; Op. 22:20. 

B. Wanneer de Heer komt, zal Hij in het geheim als een dief komen voor degenen die 
Hem liefhebben, en zal Hij hen wegnemen als Zijn schatten en Hem in Zijn 
aanwezigheid in de hemelen brengen; dus moeten we waken en gereed zijn—Mt. 
24:42-44; 25:13: 
1. Als we ernaar verlangen opgenomen te worden, moeten we eerst gevuld zijn met de 

hemelse adem en olie in onze kruiken hebben—25:4.  
2. Als we geworteld zijn in de aarde en dagelijks in beslag genomen zijn door de zorgen 

van deze eeuw, zullen we niet opgenomen worden op dat moment; we moeten 
denken aan de vrouw van Lot—Lc. 17:32. 

C. De Heer herinnerde ons er ook aan om te passen op onszelf en te waken, terwijl we te 
allen tijde bidden, dat onze harten niet misschien worden bezwaard door roes en 
dronkenschap en zorgen van het leven en dat de dag van de grote verdrukking plotseling 
op ons valt als een valstrik; want dit zal komen over allen die gezeten zijn op het hele 
aardoppervlak—21:34-36: 
1. We moeten ons hart beschermen en alle ruimte aan de Heer geven zodat we in staat 

zullen zijn om te ontkomen aan dit alles en te bestaan voor de Zoon des mensen—
vv. 34-36; cf. Op. 12:5-6. 

2. Volwassenheid bereiken gebeurt niet van vandaag op morgen; daarom moeten we 
onszelf voorbereiden voor Zijn komst, Hem liefhebben en in Hem groeien, zodat we 
op het moment van Zijn verschijning volwassen zijn om opgenomen te worden en de 
beloning te ontvangen.  
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Lesson: Choosing Our Friends Les: Onze vrienden kiezen 
(Translation)  
  
John 15:16 – You did not choose me but I chose you. 
Joh. 15:16 - U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren. 
 
Daniel 2:17 – Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, 
and Azariah, his companions. 
Da. 2:17 - Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Chananja, Misaël en 
Azarja de zaak bekend. 
 
1 Cor. 15:33 – Do not be deceived: Evil companionships corrupt good morals. 
1 Kor. 15:33 - Dwaalt niet! Verkeerde omgang bederft goede zeden. 
 
Prov. 13:20 – He who walks with wise men will be wise, / But the companion of fools will be 
troubled. 
Spr. 13:20 - Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. 
 
James 4:4 – Do you not know that the friendship of the world is enmity with God? 
Jak. 4:4 - Weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? 
  
 
 
Lesson: God Doesn’t Make Mistakes Les: God maakt geen fouten 
  
Matt.19:4 - …He who created them from the beginning made them male and female. 
Mt. 19:4 - …Hij die hen heeft geschapen, hen van [het] begin af als man en vrouw heeft gemaakt. 
 
Psa. 119:73 - Your hands have made me and fashioned me… 
Ps. 119:73 - Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid… 
 
Psa. 139:13-14 - For it was You who formed my inward parts; / You wove me together in my 
mother’s womb. I will praise You, for I am awesomely and wonderfully made; / Your works are 
wonderful, / And my soul knows it well. 
Ps. 139:13-14 - Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 
Ps. 139:14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn 
ziel weet dat zeer wel. 
 
Psa. 139:16-17 - Your eyes saw my unformed substance; / And in Your book all of them were 
written: / The days that were ordained for me, / When not one of them was yet. 17) And how 
precious are Your thoughts to me, O God! / How great is the sum of them! 
Ps. 139:16-17 - Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de 
dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw 
gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. 
 
Jer. 1:5a - Before I formed you in the womb, I knew you; / And before you came forth from the 
womb, I sanctified you…” 
Jr. 1:5a - Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de 
baarmoeder, heb Ik u geheiligd… 
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Lesson:  Samuel: The Boy Who Listened Les: Samuël: De jongen die luisterde  
 
1 Sam. 1:20 - …she called his name Samuel, for she said, I asked for him of Jehovah. 
1 S. 1:20 - ... Zij noemde hem Samuël, want (zeide zij) ik heb hem van de Here gebeden. 
 
1 Sam. 2:35a - And I will raise up for Myself a faithful priest who will do according to what is in My 
heart and in My mind… 
1 S. 2:35a - En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest 
handelt… 
 
1 Sam.  2:26 - And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor both with Jehovah 
and with men. 
1 S. 2:26 - Maar de jonge Samuël nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij de Here als bij de 
mensen. 
 
1 Sam. 3:9 -  And Eli said to Samuel, Go and lie down, and if He calls you, you shall say, Speak, 
O Jehovah; for Your servant is listening. And Samuel went and lay down in his place. 
1 S. 3:9 - Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: 
spreek Here, want uw knecht hoort. En Samuël ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. 
  
 
 
Lesson: Honour Your Parents Les: Eer je ouders 
  
Eph. 6:2-3 - “Honor your father and mother,” which is the first commandment with a promise, “that 
it may be well with you and that you may live long on the earth.”  
Ef. 6:2-3 - ‘Eer uw vader en uw moeder’, – dit is het eerste gebod met een belofte: ‘opdat het u 
goed gaat en u lang leeft op de aarde’. 
 
Deut. 5:16 - Honor your father and your mother, as Jehovah your God has commanded you, that 
your days may be extended and that it may be well with you upon the land which Jehovah your 
God is giving you. 
Dt. 5:16 - Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen 
verlengd worden en het u wel ga in het land, dat de Here, uw God, u geeft. 
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