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De hervormingsbeweging van Ezra en Nehemia
DUISTERNIS (70 JAAR)
2 Kronieken 36:21; Leviticus 26:34-35; Jeremia 25:12;
“Gods gemeente heeft nu de vrijheid het Goddelijke plan voor de redding van de verloren
mensheid te voltooien. Eeuwen lang is de vrijheid van Gods volk beperkt geweest. De prediking van
het evangelie in haar zuiverheid was verboden, en de strengste straffen werden toegepast op hen die
de besluiten van mensen ongehoorzaam durfden zijn. Bijgevolg was de grote morele wijngaard van
God vrijwel zonder werkers. De mensen bleven verstoken van het licht van Gods Woord. Het duister
van dwaling en bijgeloof dreigde de kennis van de ware godsdienst teniet te doen. Gods
gemeente op aarde was in deze lange tijd van meedogenloze vervolging evenzeer in ballingschap
als de kinderen van Israël in Babel tijdens de zeventigjarige ballingschap.” {PK 714}

DE

VERBORGENHEID DER ONGERECHTIGHEID

Ezra 9:1-3
“In zijn studie naar de oorzaken die geleid hadden tot de Babylonische ballingschap, had Ezra
ontdekt dat Israëls afval voornamelijk was te wijten aan hun vermenging met heidense volken. Hij
had gezien dat ze voor vele verdrietige en vernederende ervaringen gespaard hadden gebleven, als ze
geluisterd hadden naar Gods gebod zich af te scheiden van de omwonende volken.” {PK 620}

DE TIJD

VAN HET EINDE;

536 VCHR. – KORES

Een profetie vervuld
Jeremia 25:12
“Het jaar waarin Kores koning Darius de Meder opvolgde op de troon van Medo-Persië markeert
het einde van de zeventig jaar welke begon toen de eerste Hebreeën door Nebukadnezar in
gevangenschap naar Babylon werden gevoerd.” {RH March 28, 1907}

EEN VERMEERDERING

VAN KENNIS

Daniël onderzoekt Gods profetische Woord
Daniël 9:1-2
“Omdat Daniël zich nog steeds bedrukt voelde over Israël, bestudeerde hij opnieuw de
profetieën van Jeremia. Deze waren heel duidelijk – zo duidelijk, dat hij het getuigenis van het
geschrift, dat het getal van de jaren, waarover het Woord des Heeren tot de profeet Jeremia
gekomen was, over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaren zouden zijn, begreep. (Daniël 9:2).
Vol geloof in het vaste Woord der profetie smeekte Daniël de Heere om een spoedige vervulling
van deze beloften. Hij smeekte dat Gods eer zou worden gespaard. In zijn smeekbede vereenzelvigde
hij zich met hen die niet aan Gods plan hadden beantwoord, en beleed hun zonden als de zijne.” {PK
554}
“Daniël, die bekend was met de profetieën van Jeremia en Jesaja over de duur van de
gevangenschap, en met de profetieën van Jesaja over het herstel in opdracht van Kores, leefde nog
steeds, en had een verantwoordelijke en leidinggevende positie in de regering van Medo- Persië. Zijn
geloof in deze profetieën bracht hem ertoe namens zijn volk tot God te smeken.” {RH March 28,
1907}
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Koning Kores' vermeerdering van kennis
Jesaja 44:28 – 45:5
“De bevrijding van Daniël uit de leeuwenkuil was door God gebruikt om een gunstige indruk te
maken op de geest van Cyrus de Grote. De degelijke eigenschappen van de Godsman als staatsman
met een ruime blik bracht de Perzische vorst ertoe hem te eerbiedigen en ontzag te hebben voor zijn
oordeel. En nu, op het tijdstip, door God vastgesteld om de tempel in Jeruzalem te herbouwen,
bewoog Hij Cyrus als zijn werktuig om de profetieën te erkennen die op hem betrekking hadden,
en waarmee Daniël zo goed op de hoogte was, zodat hij het Joodse volk hun vrijheid zou
schenken.
“Toen de koning de woorden las die meer dan honderd jaar tevoren hadden gezegd hoe Babel
zou worden ingenomen; toen hij de boodschap las die de Heerser van het heelal tot hem had gericht:
“Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kende, opdat men wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat,
dat er buiten Mij niemand is”; toen hij de verklaring van de eeuwige God voor ogen had: “Terwille
van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam. gaf u een erenaam,
hoewel gij Mij niet kendet”; toen hij las: “Ik ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid, en al
zijn wegen zal Ik effen maken; hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn ballingen vrijlaten,
zonder koopprijs en zonder geschenk” (Jes. 45: 6,4,13), was hij diep bewogen en nam zich voor
deze goddelijke opdracht te vervullen. Hij zou de Joodse ballingen vrijlaten; hij zou hen helpen de
tempel des Heren te herbouwen.” {PK 557}

FORMALISEREN

VAN DE BOODSCHAP;

536 VCHR.

Ezra 1:1–3
“De Here heeft middelen. Zijn hand rust op het werk. Toen de tijd gekomen was dat Zijn
tempel herbouwd zou worden, werkte Hij aan Kores als Zijn werktuig om de profetieën die op hem
betrekking hadden, te herkennen en de Joden hun vrijheid te geven. Meer nog, Kores verschafte
hun de benodigdheden voor de herbouw van de tempel des Heren. Dit werk begon onder Kores en zijn
opvolger ging met het begonnen werk verder.” {4BC 1175}

HET EERSTE DECREET BEKRACHTIGD
Daniel 10:13
De boodschap krijgt kracht, wanneer een Goddelijk symbool neerdaalt
“Terwijl satan zijn best deed de hoogste machten in het Medo-Perzische rijk te beïnvloeden om
Gods volk tegen te werken, werkten engelen ten behoeve van de ballingen. In deze strijd stelde
heel de hemel belang. Door de profeet Daniël hebben wij een glimp gekregen van deze machtige
strijd tussen de machten van goed en kwaad. Drie weken lang streed Gabriël met de machten der
duisternis, in zijn pogen de invloeden die in de geest van Kores aan het werk waren, tegen te staan;
en eer de strijd eindigde, kwam Christus zelf Gabriël te hulp. “Doch de vorst des koninkrijks van
Perzië stond tegenover Mij een en twintig dagen” verklaarde Gabriël; “en ziet, Michaël, een van de
eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië.”
(Daniël 10:13). De hemel had alles gedaan wat mogelijk was ten behoeve van Gods volk. Eindelijk
werd er een overwinning behaald; de machten van de vijand werden in toom gehouden tijdens de
regering van Kores en van zijn zoon Cambysess, die ongeveer zeven en een half jaar regeerde.”
Profeten en Koningen blz.348-349 {PK 571}
Wereldwijde boodschap
“Zo zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der
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aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is.”
Ezra 1:2
Zie ook: 2 Kronieken 36:23
Het fundament wordt gelegd
“Als nu de bouwlieden den grond van des HEEREN tempel legden, zo stelden zij de priesters,
aangekleed zijnde, met trompetten, en de Levieten, Asafs zonen, met cimbalen, om den HEERE te
loven, naar de instelling van David, den koning van Israël. En zij zongen bij beurten, met den HEERE
te loven en te danken, dat Hij goedig is, dat Zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al
het volk juichte met groot gejuich, als men den HEERE loofde over de grondlegging van het huis
des HEEREN.” (Ezra 3:10-11)
De test begint
“Dit was voor de Joden een periode van wonderlijke mogelijkheden. Terwijl de hoogste
machten van de hemel werkten aan de harten der koningen, kon Gods volk het decreet van Kores ten
uitvoer brengen door de tempel te herstellen, en het bijbehorende dienstwerk, en door zichzelf in
Judea te vestigen. Echter velen faalden in hun samenwerking met God. In de dag van Zijn kracht,
bewezen zij zich onbereidwillig.” {RH December 5, 1907}

OPENLIJK OPTREDEN VAN DE VIJAND
“Geeft dan nu bevel, om diezelve mannen te beletten, dat diezelve stad niet opgebouwd worde,
totdat van mij bevel zal worden gegeven. Weest gewaarschuwd, [van] feil in dezen te begaan;
waarom zou het verderf tot schade der koningen aanwassen? Toen, van dat het afschrift des briefs
van den koning Arthahsasta voor Rehum, en Simsai, den schrijver, en hun gezelschappen gelezen
was, togen zij in haast naar Jeruzalem tot de Joden, en beletten hen met arm en geweld. Toen
hield het werk op van het huis Gods, Die te Jeruzalem [woont], ja, het hield op tot in het tweede
jaar van het koninkrijk van Darius, den koning van Perzië.” (Ezra 4:21-24)
“Gedurende de regering van Cambysess ging het werk aan de tempel langzaam voort. En tijdens
het bestuur van de valse Smerdis (Ezra 4:7 Artaxerxes genaamd) brachten de Samaritanen de
gewetenloze bedrieger ertoe een wet uit te vaardigen, waarbij de Joden verboden werd hun tempel
en stad te herbouwen.” {PK 572}

HET TWEEDE DECREET
“Ook wordt van mij bevel gegeven, wat gijlieden doen zult aan de oudsten dezer Joden, om dit huis
Gods te bouwen; te weten, dat uit des konings goederen, van den cijns aan gene zijde der rivier, de
onkosten dezen mannen spoediglijk gegeven worden, opdat men hen niet belette.” Ezra 6:8; (11-12)
Leven of dood
Zie: Ezra 6:11-12
En zie:
“Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de
vier winden des hemels, spreekt de HEERE. Hui, Sion! ontkomt gij, die woont [bij] de dochter van
Babel!” (Zacharia 2:6-7)
“Een twintigtal jaren of meer gingen voorbij, toen een tweede bevel, vrijwel even gunstig als
het eerste, werd uitgevaardigd door Darius Hystaspes, de vorst die toen regeerde. Op deze wijze
schonk God in Zijn barmhartigheid nog een gelegenheid voor de Joden in het Medo-Perzische rijk om
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terug te keren naar het land hunner vaderen. De Heere voorzag de moeilijke tijden die tijdens de
regering van Xerxes – de Ahasveros uit het boek Esther – zouden komen, en niet alleen bewerkte Hij
een verandering van gevoelens in de harten van gezaghebbende mannen, ook inspireerde Hij de
profeet Zacharia om de ballingen te smeken terug te keren. “Hui, hui, vliedt toch uit het
Noorderland,” was de boodschap tot de verstrooide stammen van Israël, die zich hadden gevestigd in
vele landen, ver van hun vroegere tehuis.” {PK 598-599}
“Door de profeet Zacharia, maar ook door hun ervaringen in de zware tijden van Esther en
Mordechai, heeft God Zijn volk duidelijk gewaarschuwd uit Babylon te vluchten. De tijd was gekomen
waarin het gevaarlijk werd nog langer in het midden van heidense invloeden te verblijven. Met het
oog op deze veranderende voorwaarden, hadden de priesters in Babylon snel de oproep moeten
waarnemen: ‘Wie staat aan de zijde Gods?’ Een speciale oproep voor hen, om terug te keren naar
Jeruzalem.” {RH February 13, 1908}

HET TWEEDE DECREET BEKRACHTIGD
Profetie vervuld – boodschap bekrachtigd – (Manifestatie van Gods kracht)
“De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden;
opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.” (Zacharia 4:9)
Tempelbouw volbracht
“En dit huis werd volbracht op den derden dag der maand Adar; datzelve was het zesde jaar van
het koninkrijk van den koning Darius.” (Ezra 6:14-15)
“De belofte: “De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het
ook voleinden;” (Zacharia 4:9) ging letterlijk in vervulling. “En de oudsten der Joden bouwden en
gingen voorspoedig voort, door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo; en
zij bouwden en voltrokken het, naar het bevel van de God Israëls, en naar het bevel van Kores, en
Darius, en Arthahsasta, koning van Perzië. En dit huis werd volbracht op de derde dag der maand
Adar, datzelve was het zesde jaar van het koninkrijk van de koning Darius.” Ezra 6:14-15” {PK 596}
De reiniging van de tempel
“En de kinderen Israëls, de priesters en Levieten, en de overige kinderen der gevangenis deden de
inwijding van dit huis Gods met vreugde. En zij offerden, ter inwijding van dit huis Gods, honderd
runderen, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en twaalf geitenbokken, ten zondoffer voor
gans Israël, naar het getal der stammen Israëls. En zij stelden de priesters in hun onderscheidingen,
en de Levieten in hun verdelingen, tot den dienst Gods, Die te Jeruzalem is, naar het voorschrift des
boek van Mozes. Ook hielden de kinderen der gevangenis het Pascha, op den veertienden der eerste
maand. Want de priesters en de Levieten hadden zich gereinigd als een enig [man]; zij waren allen
rein; en zij slachtten het Pascha voor alle kinderen der gevangenis, en voor hun broederen, de
priesters, en voor zichzelven. Alzo aten de kinderen Israëls, die uit de gevangenis wedergekomen
waren, mitsgaders al wie zich van de onreinigheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had,
om den HEERE, den God Israëls, te zoeken. En zij hielden het feest der ongezuurde [broden] zeven
dagen, met blijdschap; want de HEERE had hen verblijd, en het hart des konings van Assur tot hen
gewend, om hun handen te sterken in het huis Gods, des Gods van Israël.”
Ezra 6:16-22

HET DERDE DECREET
Ezra 7:13,21
“Ongeveer zeventig jaar na de terugkeer van de eerste groep onder leiding van Zerubbabel en
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Jozua, besteeg Artaxerxes Longimanus de troon van Medo-Perzië. De naam van deze koning is
verbonden met de heilige geschiedenis door een reeks opmerkelijke voorzienigheden. Ezra en
Nehemia leefden en werkten onder zijn regering. Hij vaardigde in het jaar 457 v. Chr. het derde en
laatste bevel uit voor het herstel van Jeruzalem. Onder zijn regering keerden een aantal Joden
onder Ezra terug, werden de muren van Jeruzalem door Nehemia en zijn helpers hersteld, werd de
tempeldienst in ere hersteld en werden de grote godsdienstige hervormingen ingevoerd door Ezra en
Nehemia. Tijdens zijn lange regering toonde hij vaak zijn welgezindheid tegen Gods volk; en in zijn
vertrouwde en geliefde joodse vrienden Ezra en Nehemia erkende hij mannen, door God aangewezen
voor een bijzondere taak.” {PK 607}
Teleurstelling
“Ezra had verwacht dat een groot aantal naar Jeruzalem zou terugkeren, maar het getal dat
aan de oproep gehoor gaf, was teleurstellend klein.” Profeten en Koningen blz.375 {PK, 612}
“Het aantal, dat aan de oproep gehoor gaf, om Babylon te verlaten, was teleurstellend klein.
Ezra had verwacht dat een groot aantal zou terugkeren.” {RH February 13, 1908}
De herfst van 457
“Het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen zoals dat in zijn geheel werd
uitgevaardigd door Artaxerxes Longimanus (zie Ezra 6:14 ; 7:1, 9), trad in werking in de herfst van het
jaar 457 vChr.” {DA 233}
Het getal 7
“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te
bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de
grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.” (Daniel 9:25)
Een werk te doen
“De komst van Ezra en zijn gezelschap naar Jeruzalem bracht moed en hoop in de harten van
velen die voor lange tijd onder moeilijkheden arbeid hadden verricht. Sinds de eerste groep van
bannelingen, die 70 jaar te voren met Jozua en Zerubbabel teruggekeerd was, waren vele
herstelwerkzaamheden al afgerond. De tempel was voltooid; de stadsmuren waren gedeeltelijk
gerepareerd. Toch was er nog veel onaangeroerd gebleven.” {RH February 20, 1908}
Een terugval
“Zelfs gedurende de vergelijkbare vredige jaren die op de onrustige tijden van koningin Esther
volgden, was slechts weinig verricht in het herstel van de muren.
De onverschilligheid van vele teruggekeerde Israëlieten is volledig toe te schrijven aan het
overtreden van de duidelijke regels van de wet, die op de Sinaï was gegeven. Sommige van de
teruggekeerden bleven trouw; maar veel van hun kinderen en kleinkinderen verloren de hemelse wet
uit het oog. De Mozaïsche voorschriften, die ten goede voor het volk gegeven waren, werden helaas
genegeerd. Zonde was in het kamp. Sommige van de mannen die met heilige plichten waren belast,
leefden zelfs openlijk in zonde. Hun handelswijze deed de moeiten van anderen te niet, die wel Gods
zaak wilden bevorderen; - zo lang het werd toegelaten, zonder terechtwijzingen schaamteloos Gods
wet te overtreden, kon de hemelse zegen niet rijkelijk op het volk rustten.” RH February 20, 1908

HET VIERDE DECREET (DERDE DECREET BEKRACHTIGD)
“Voorts zeide ik tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, dat men mij brieven geve aan de
landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn;
Ook een brief aan Asaf, den bewaarder van den lusthof, denwelken de koning heeft, dat hij mij hout
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geve om te zolderen de poorten van het paleis, dat aan het huis is, en tot de stadsmuur, en tot het
huis, waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods over mij.”
Nehemia 2:7-8
“Zijn bede tot de koning was zo gunstig ontvangen, dat Nehemia werd aangemoedigd verdere
hulp te vragen. Om waardigheid en gezag aan zijn zending te geven, vroeg hij om een militaire
geleide, dat hem werd gegeven. Hij kreeg brieven van de koning voor de stadhouders van de
provincies over de Eufraat, voor het gebied dat hij moest doortrekken op weg naar Judea, en ook
voor de houtvester van de koning in Libanon, waarin werd geboden hem zoveel timmerhout te geven
als hij nodig zou hebben.” (Profeten en Koningen blz.388)
Drie dagen
“Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier, en gaf hun de brieven des konings. En
de koning had oversten des heirs en ruiteren met mij gezonden. Toen nu Sanballat, de Horoniet, en
Tobia, de Ammonietische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een
mens gekomen was, om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israels. En ik kwam te Jeruzalem, en
was daar drie dagen.” (Nehemia 2:9-11)
Een hervormingsboodschap
“Zien wij niet overal om ons heen een beschamende terugval van God en een samengaan met
een zonde-lievende en waarheid-hatende wereld? Wie is tegenwoordig, in deze dagen van duisternis
en gevaar, nog in staat voor Sion verdedigend in te staan en voor haar iets goeds te doen? Hun
geestelijke toestand en hun perspectieven stemmen niet overeen met het licht en de privileges die
God hen heeft verleend.
Hetzelfde verwijt treft tegenwoordig ook ons, precies zoals ze op het volk Israël van toepassing
waren, toen de Heer hen door de profeet zei: “Zij hebben zo liefgehad te zwerven, zij hebben hun
voeten niet bedwongen; daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen, nu zal Hij hunner
ongerechtigheden gedenken, en hun zonden bezoeken.” (Jeremia 14:10).
In verborgenheid en stilte beëindigde Nehemia zijn rondgang langs de stadsmuren. Hij stelde
vast, “de overheden wisten niet, waar ik heengegaan was, en wat ik deed; want ik had tot nog toe
den Joden, en de priesteren, en de edelen, en overheden, en de anderen, die het werk deden, niets
te kennen gegeven.” (Nehemia 2:16). Bij deze pijnlijke beoordeling wilde hij niet de aandacht van
vrienden of vijanden op zich vestigen, zodat er geen opwinding zou ontstaan en verhalen de ronde
zouden doen die zijn werk zou verijdelen, of op zijn minst zouden kunnen belemmeren.
De rest van de nacht wijdde Nehemia zich aan gebed; ’s morgens moest hij een ernstige poging
doen zijn ontmoedigende en verdeelde landgenoten wakker te schudden en te verenigen. Hoewel hij
steunde op een koninklijke opdracht, waarin werd verlangd dat de inwoners met hem zouden
samenwerken in de opbouw van de stadsmuren, nam hij zich voor niet alleen op deze volmacht te
steunen. Hij streefde ernaar het vertrouwen en de sympathie van het volk te winnen, want hij wist
heel goed dat het succes van dit grote werk moest rusten op eenheid van hart en handen. Toen hij de
mensen ’s morgens samenriep, bracht hij argumenten naar voren die hun energie opwekte en zij zich
verenigden.
De toehoorders wisten niets van zijn nachtelijke rondgang en hij vertelde het hen ook niet.
Maar het feit, dat hij dit onderzoek had gedaan, hielp ten zeerste mee aan zijn succes, want hij kon
over de staat van de muren spreken met een nauwkeurigheid en juistheid die zijn toehoorders
verbaasd deden staan. De indruk, die op hem was gemaakt bij het zien van de zwakte en verwoesting
van Jeruzalem, schonk diepe ernst en kracht aan zijn woorden. Nehemia hield het volk voor, hoe ze
een smaad waren onder de heidenen, - hoe hun godsdienst werd onteerd, hun God werd gelasterd.
Hij vertelde dat hij in een vergelegen land van hun verdrukking had vernomen, dat hij Gods
gunst voor hen had ingeroepen en dat hij, terwijl hij bad, had besloten om aan de koning
toestemming te vragen hen te helpen. Hij had God niet alleen gevraagd dat de koning toestemming
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zou geven, maar hem ook zou bekleden met gezag, en hem de hulp die hij voor zijn werk nodig had,
zou geven; en zijn gebed werd op een dusdanige wijze beantwoord dat hieruit Gods plannen bleken.
Dit alles vertelde Nehemia, en nadat hij hun getoond had dat zowel het gezag van de Perzische
koning en het gezag van Israëls God achter hem stond, vroeg Nehemia het volk zonder omwegen of ze
gebruik wilden maken van deze kansen en aan het werk wilden gaan om de muur te bouwen.”
(Profeten en Koningen blz.390-391) {ST December 6, 1883)
Een opwekking
“Deze oproep drong door in hun hart. De gedachte hoe Gods gunst jegens hen openbaar was
geworden, maakte hen beschaamd over hun vrees, en met nieuwe moed riepen ze eenparig: “Laat
ons op staan, dat wij bouwen.” Nehemia 2:18” (Profeten en Koningen blz.391-392)
“… doch in benauwdheid der tijden”
“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te
bouwen, tot op Messias den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de
grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.” (Daniël 9:25)
“Diegene die de verdedigingswal van Jeruzalem restaureerden, konden hun werk niet
ongehinderd voortzetten. Satan was bezig tegenstand en ontmoediging tot stand te brengen. De
aanvoerders van deze beweging waren Sanballat de Horoniet, Tobia de Ammoniet en Gesem de
Arabier (Nehemia 2:19). Deze afgodendienaren hadden leedvermaak over de zwakke en weerloze
toestand van de Joden, ze maakten hun religie belachelijk en bespotten hun verwoeste stad. Toen er
met de restauratie van de stadsmuren werd begonnen, waren zij met verbitterde ijver erop uit deze
onderneming te verhinderen.” {ST December 13, 1883}
“Het werk dat de gemeente in een tijd van vrede en voorspoed heeft laten liggen, zal zij
tijdens een vreselijke crisis en onder de meest ontmoedigende omstandigheden moeten doen. De
waarschuwing, die door gelijkvormigheid aan de wereld tot zwijgen is gebracht en is tegengehouden,
moet gebracht worden onder de meest felle tegenstand van de vijanden van het geloof. Dan zal de
groep mensen die oppervlakkig en conservatief is, en die met hun invloed de voortgang van het werk
steeds heeft tegengehouden, het geloof prijsgeven en de zijde kiezen van haar gezworen vijanden,
naar wie hun sympathieën reeds lang waren uitgegaan. Deze afvalligen zullen dan de meest bittere
vijandigheid laten zien, en alles doen wat binnen hun vermogen ligt om hun voormalige
geloofsgenoten te onderdrukken en te kwellen, en woede tegen hen op te roepen. Deze tijd ligt vlak
voor ons. De leden van de gemeente zullen individueel getest worden. Zij zullen in omstandigheden
geplaatst worden om voor raadsvergaderingen en in gerechtshoven te spreken, misschien zelfs
afgescheiden en alleen. De ervaring die hen in deze moeilijke omstandigheden had kunnen helpen,
hebben zij nagelaten op te doen, en hun ziel wordt bezwaard met spijt vanwege verspilde kansen en
verwaarloosde voorrechten.” Getuigenissen voor de Gemeente bd.5 blz. 379 {5T 463}
Een gesloten deur
“Voorts geschiedde het, als de muur gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte, en de poortiers, en de
zangers, en de Levieten werden besteld. En ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani, en aan Hananja,
den overste van den burg te Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid, en godvrezende
boven velen. En ik zeide tot hen: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon
heet wordt, en terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan; en dat men
wachten zette, inwoners van Jeruzalem, een iegelijk op zijn wacht, en een iegelijk tegenover zijn
huis. De stad nu was wijd van ruimte en groot; doch des volks was weinig daarbinnen; en de huizen
waren niet gebouwd.” (Nehemia 7:1-4)
Oordeel aan de Gemeente (Niet kopen, of verkopen / Sabbat licht geacht)
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“Toen Nehemia van deze brutale ontwijding hoorde, oefende hij direct zijn autoriteit uit om de
indringer te verdrijven. “En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik alle huisraad van Tobia buiten, uit
de kamer.” Nehemia 13:8” {ST January 17, 1884}
“In dezelfde dagen zag ik in Juda, die persen traden op den Sabbat, en die garven inbrachten, die
zij op ezels laadden; als ook wijn, druiven en vijgen, en allen last, dien zij te Jeruzalem inbrachten
op den Sabbatdag; en ik betuigde [tegen] [hen] ten dage, als zij eetwaren verkochten. Daar waren
ook Tyriers binnen, die vis aanbrachten, en alle koopwaren, die zij op den Sabbat verkochten aan
de kinderen van Juda en te Jeruzalem.
Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat gijlieden
doet, en ontheiligt den Sabbatdag? Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over
ons en over deze stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende
den Sabbat. Het geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor den Sabbat, dat
ik bevel gaf, en de deuren werden gesloten; en ik beval, dat zij ze niet zouden opendoen tot na den
Sabbat; en ik stelde van mijn jongens aan de poorten, [opdat] [er] geen last zou inkomen op den
Sabbatdag.”
Nehemia 13:15-19
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