
De Hervormingsbeweging van Joh. de Doper en Christus

DUISTERNIS

Mattheus 6:16; Johannes 1:4,5; Lukas 1:79.

“Vóór de dagen van Christus op aarde, vroeg men tevergeefs; “Wat is waarheid?” Duisternis
bedekte de aarde, en diepe duisternis de volken. Zelfs Judea was door duisternis bedekt, hoewel
Gods stem tot hen sprak door Zijn orakelen. Gods waarheden waren door het bijgeloof en tradities
van belijdende uitleggers tot zwijgen gebracht, en strijd, jaloezie en vooroordelen scheidden de
belijdende kinderen van God. Toen werd er een Leraar van God gestuurd, zelfs Hij die de Weg, de
Waarheid en het Leven was.” {FE 238-239}

Fundamentals of Christian Education p.238-239

“Toen de Joden van God afdwaalden, verzwakte hun geloof, en was er bijna geen hoop meer
die  de  toekomst  verlichtte.  De  woorden  van  de  profeten  werden  niet  begrepen.  Voor  de
meerderheid van de mensen was de dood een verschrikkelijk geheim; daarachter lag onzekerheid en
droefgeestigheid. Het was niet alleen het geschrei van de moeders van Bethlehem, maar de kreet
vanuit het hart der mensheid die door de eeuwen heen naar de profeet werd overgedragen - de stem
die in Rama werd gehoord, "geween en veel geklaag: Rachel wenend om haar kinderen, weigert zich
te  laten  troosten  omdat  zij  niet  meer  zijn".  (Matth.2:18)  "In  het  land  en  schaduw  des  doods"
(Matth.4:16) zaten de mensen ongetroost terneer.  Met verlangende blikken zagen ze uit naar de
komst van de Verlosser, als de duisternis verdreven en het geheim van de toekomst geopenbaard
zou worden.” {DA 32}

De verborgenheid der ongerechtigheid
In de dagen van Christus werd de stad of het dorp waar niet voor het godsdienstig onderwijs aan

jongeren werd gezorgd, beschouwd als staande onder de vloek van God. Het onderwijs was echter
formeel geworden. Traditie had voor een groot deel de Schriften verdrongen. Het juiste onderwijs
zou de jeugd ertoe brengen, God te "zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten." (Hand.17:27).
Maar de Joodse leraars gaven hun aandacht aan ceremoniële zaken. De geest werd overladen met
leerstof die waardeloos was voor de leerling en die in de hogere school der hemelse hoven niet zou
worden  erkend.  De  ervaring  die  door  het  persoonlijk  aanvaarden  van  Gods  Woord  wordt
verkregen, kreeg geen plaats in het opvoedingswerk. Volkomen in beslag, genomen door de routine
van de uiterlijke dingen vonden de leerlingen geen rustige uren meer om God te zoeken. Zij hoorden
Zijn stem niet tot hun hart spreken. In hun zoeken naar kennis wendden zij zich af van de Bron van
wijsheid. De belangrijkste dingen in de dienst van God werden verwaarloosd. De beginselen van de
wet werden verdoezeld. Datgene wat als de beste opvoeding werd beschouwd, werd de grootste
belemmering voor werkelijke ontwikkeling. Door het onderwijs van de rabbi's werden de capaciteiten
van de jeugd onderdrukt. Hun geest werd bekrompen en eng. 

Het kind Jezus ontving geen onderwijs aan de synagogescholen. Zijn moeder was Zijn eerste
menselijke onderwijzeres. Van haar lippen en uit de boekrollen der profeten leerde Hij de hemelse
dingen kennen. De woorden die Hijzelf voor Israël tot Mozes had gesproken, werden Hem nu geleerd
aan de schoot van Zijn moeder. Toen Hij van kind opgroeide tot jongeman bezocht Hij niet de scholen
van de rabbi's. Hij had de opvoeding die hij die bron verkregen kon worden, niet van node, want God
was Zijn leermeester.”

DE TIJD VAN HET EINDE

Jesaja 7:14; Mattheus 1:21-23
Micha 5:1



EEN VERMEERDERING VAN KENNIS

De Herders – Lukas 2:8-11
Simeon – Lukas 2: 25-26
Anna – Lukas 2:36

De Wijzen uit het Oosten – Mattheus 2:1-2

“Het licht van God schijnt steeds in de duisternis van het heidendom. Wanneer deze magiërs de
sterrenhemel bestudeerden en het geheim trachtten te peilen van hun lichte paden, aanschouwden
ze de heerlijkheid van de  Schepper.  Op zoek naar helderder kennis,  wendden zij  zich tot  de
Hebreeuwse geschriften. In hun eigen land werden profetische geschriften die de komst van een
goddelijke leraar voorspelden, verzameld. Bileam behoorde tot de magiërs, hoewel hij eenmaal een
profeet van God was; geleid door de Heilige Geest had hij de voorspoed van Israël en de verschijning
van de Messias voorzegd, en zijn profetieën waren door de overlevering van eeuw tot eeuw bewaard
gebleven. Maar in het Oude Testament werd de komst van de Heiland duidelijker geopenbaard.  De
magiërs hoorden met vreugde, dat Zijn komst nabij was, en dat de hele wereld met een kennis
van de heerlijkheid des Heren zou worden vervuld.” {DA 59.3}

“Ook  Anna, een profetes, kwam binnen en bevestigde het getuigenis van Simeon aangaande
Christus. Terwijl Simeon sprak, werd haar gezicht verlicht met de heerlijkheid Gods, en ze uitte de
dank die ze in haar hart voelde, omdat haar was toegestaan Christus de Here te aanschouwen. Deze
nederige aanbidders hadden niet tevergeefs de profetie bestudeerd. ” {DA 55.4}

Jezus zelf – Lukas 2:40-47

DE BOODSCHAP WORDT OPENBAAR GEMAAKT

Johannes de Doper
De boodschapper die de weg bereidt – Maleachi 3:1
“Hij is de Elia, die komen zou.” – Mattheus 11:13-14
Stem in de wildernis – Lukas 3:3-4
Het koninkrijk der hemelen is nabij – Mattheus 3:1-4

DE EERSTE BOODSCHAP

Een hervormingsboodschap – Mattheus 3:5-12

“Het werk van Johannes was het ontmaskeren van het karakter van het werk der Farizeeën,
door hun tradities en dwalingen in hun ware licht voor Gods volk te plaatsen.” {RH April 3, 1894, par.
4}

“Duizenden werden ertoe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen,
en dienstknechten van God werden verwekt in de geest en kracht van Elia, om de boodschap te
verkondigen.  Evenals  Johannes,  de  voorloper  van  Jezus,  voelden  degenen,  die  deze  plechtige
boodschap verkondigden, zich verplicht om de bijl  aan de wortel van de boom te leggen, en de
mensen  op  te  roepen  om vruchten  voort  te  brengen  der  bekering  waardig.  Hun  getuigenis  was
berekend om de kerken op te wekken en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om het ware
karakter  van  de  kerken  bloot  te  leggen.  Toen  de  plechtige  waarschuwing  gegeven  werd  om  te
ontvluchten  aan  de  komende  toorn,  ontvingen  velen,  die  leden  van  kerken  waren,  de  helende
boodschap; ze zagen hun overtredingen in, en met bittere tranen van berouw en grote zielsangst
verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de geest van God op hen rustte, hielpen zij om de
boodschap te doen horen: “Vreest God, en geeft Hem de heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is
gekomen.” Eerste Geschriften blz.277-278 (220-221) {EW 233}



BEKRACHTIGING VAN DE BOODSCHAP

Een Goddelijk teken daalt neer – Mattheus 3:13-17; 
Een bewijs dat boodschap waarheid is – Johannes 1:29-34; 
Essentieel om te verstaan – Mattheus 21:23-27
Test (3-voudig) – Mattheus 4:1-11 

DE BOODSCHAP WAS WERELDWIJD

“Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan;” 
(Mattheus 3:5)

HET FUNDAMENT GELEGD

Jezus, het fundament – 1 Korinthe 3:11
Jezus, de Hoeksteen – Jesaja 28:16

“Met de roeping  van  Johannes  en Andreas en Simon, van Filippus en  Nathanaël  begon de
stichting van de Christelijke Kerk. Johannes de Doper wees twee van zijn discipelen op Christus.
Toen vond een  van  hen Andreas,  zijn  broer,  en  riep  hem tot  de Heiland.  Daarop  werd  Filippus
geroepen, en hij ging op zoek naar Nathanaël. Deze voorbeelden moeten ons leren hoe belangrijk het
persoonlijk werken is, het doen van een rechtstreeks beroep op onze familie, vrienden en buren.” {DA
141}

Fundament der apostelen en profeten – Efeze 2:20
De roeping van de eerste discipelen – Johannes 1:37-50

DE TWEEDE BOODSCHAP

Christus kondigt zijn openbare dienstwerk aan – De tempelreiniging
“En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in den tempel, die
ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gesel van touwtjes 
gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der 
wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. En Hij zeide tot degenen, die de duiven 
verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van 
koophandel. En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft 
mij verslonden.” (Johannes 2:13-17)

“Door het reinigen van de tempel kondigde Jezus aan, dat Hij gezonden was als de Messias en
dat Hij Zijn werk aanving.” {DA 161}

EEN TOENAME IN ACTIVITEIT VAN DE VIJAND – JOHANNES VERWORPEN

De geestelijke leiders
“En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van 
Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?” (Johannes 1:19)

“Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij 
adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?” (Matt. 3:7)

De politieke leiders
“Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volke het Evangelie. Maar als 
Herodes, de viervorst van hem bestraft werd, om Herodias' wil, de vrouw van Filippus, zijn 
broeder, en over alle boze stukken, die Herodes deed, Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar 



toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.” (Lukas 3:18-20)

“En als de dochter [Salome] van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en dengenen, die 
mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik 
zal het u geven. En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft 
mijns koninkrijks! En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: Wat zal ik eisen? En die zeide: 
Het hoofd van Johannes den Doper. En zij, terstond met haast ingaande tot den koning, heeft het 
geeist, zeggende: Ik wil, dat gij mij nu terstond, in een schotel, geeft het hoofd van Johannes 
den Doper.” (Markus 6:22-25)

En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den 
zuurdesem van Herodes. (Markus 8:15)

DE UITSTELTIJD (WACHTEN)
Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea, en onthield Zich aldaar met hen, en 
doopte. (Johannes 3:22)

En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; 
opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde. Jezus nu had Martha, en haar zuster, en 
Lazarus lief. Als Hij dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, 
waar Hij was. (Johannes 11:4-6)

“Met het uitstellen om tot Lazarus te komen, had Christus een genadige bedoeling voor hen
die Hem niet hadden aangenomen. Hij vertoefde, opdat Hij door Lazarus uit de dood op te wekken,
aan Zijn hardnekkige, ongelovige volk nog een bewijs zou geven, dat Hij inderdaad "de opstanding en
het leven" (Joh.11:25) is.  Hij was er afkerig van om alle hoop voor het volk, de arme, dwalende
schapen van het huis Israëls, op te geven. Hij was hevig ontroerd over hun onboetvaardigheid. In Zijn
genade was het Zijn bedoeling, hun nog één bewijs te geven, dat Hij de Hersteller was, Degene Die
alleen leven en onsterfelijkheid aan het licht kon brengen. Dit moest een bewijs zijn dat niet door de
priesters verkeerd kon worden verklaard. Dit was de reden van Zijn toeven, vóórdat Hij naar Bethanië
ging. Dit bekronende wonder, de opwekking van Lazarus, zou het zegel Gods op Zijn werk zetten en
op Zijn aanspraak op goddelijkheid.” {DA 529}

EEN MANIFESTATIE VAN GODS KRACHT
“Het handelen van Christus in de opwekking van Lazarus, was het bekronende werk van Zijn

leven.” {Youth Instructor, May 25, 1899}

Door het opwekken van Lazarus werden vele tot geloof in Jezus gebracht. Het was Gods plan
dat Lazarus zou sterven en in het graf gelegd zou worden voordat de Heiland zou aankomen. De
opwekking  van  Lazarus  was  het  bekronende  wonder  van  Christus,  en  waardoor  velen  God
verheerlijkten. {Manuscript Releases, volume 21, 111}

“Dit bekronende wonder, de opwekking van Lazarus, zou het zegel Gods op Zijn werk zetten en
op Zijn aanspraak op goddelijkheid.” {Desire of Ages, 529}

“Het machtige wonder dat plaatsvond bij het graf van Lazarus deed de haat van de Farizeën
tegen Jezus alleen maar toenemen. Deze demonstratie van Goddelijke kracht, wat een overduidelijk
bewijs was dat Hij de Zoon van God was, was voldoende om iedere geest te overtuigen die geleid
wordt door een redelijk en verlicht geweten. {Spirit of Prophecy, volume 2, 367}



DE INTOCHT IN JERUZALEM

De tijd waarin de intocht van Christus in Jeruzalem plaatsvond was het meeste geliefde seizoen
van het jaar. De Olijfberg was bekleed met groen, en het struikgewas was schoon van aanzicht door
hun variatie in gebladerte. Uit de regio's rondom Jeruzalem waren vele mensen gekomen tot het feest
met een ernstig verlangen om Jezus te zien. Het bekronende wonder van de Heiland, in het uit de
dode  opwekken  van  Lazarus,  had  een  wonderlijk  effect  op  de  mensen  gehad,  en  een  grote  en
enthousiaste menigte was tot de plaats gekomen waar Jezus verbleef.” {YI, February 21, 1901}

“De  middernachtsroep werd  niet  zozeer  door  argumenten  gedragen,  hoewel  de  Schrift
duidelijk en logisch was. Er ging echter een onweerstaanbare kracht vanuit die de ziel tot beroering
bracht. Er was geen twijfel, geen onzekerheid. Tijdens de gebeurtenis van de triomfantelijke intocht
van Christus in Jeruzalem stroomden de mensen, die uit alle delen van het land gekomen waren voor
het feest, naar de Olijfberg, en toen zij zich bij de menigte aansloten die Jezus volgden, ontvingen
zij de inspiratie van dat uur en stemden in met de aanzwellende roep: “Hosanna, is Hij, die komt in
de naam des Heeren!” Mattheüs 21:9. Op dezelfde wijze voelden de ongelovigen die zich aansloten
bij  de  samengekomen  Adventisten  –  deels  uit  nieuwsgierigheid,  deels  uit  spot  –  de  overtuigende
kracht die de boodschap begeleidde: “Zie, de Bruidegom komt!”.  {4SP p.250-251}

LEVEN OF DOOD 

“Ik werd terugverwezen naar de verkondiging van de eerste komst van Christus. Johannes werd
gezonden in de geest en de kracht van Elia om de weg voor Jezus te bereiden. Zij, die het getuigenis
van  Johannes  verwierpen,  trokken  geen  nut  uit  hetgeen  Jezus  leerde.  Hun  weerstand  van  de
boodschap, die Zijn komst voorspelde, plaatste hen daar, waar zij niet gemakkelijk het zeer sterke
getuigenis,  dat  Hij  de  Messias  was,  konden  aannemen.  Satan  dreef  hen,  die  de  boodschap  van
Johannes  verwierpen aan, om nog  verder  te  gaan, en Christus  te verwerpen en te kruisigen. Door
zulks te doen, plaatsten zij zich, waar zij de zegen niet konden ontvangen op de pinksterdag, die hun
de weg naar het hemelse heiligdom gewezen zou hebben. Het scheuren van het voorhangsel van de
tempel toonde aan, dat de joodse offeranden en instellingen niet langer aangenomen zouden worden,
en de Heilige Geest, welke op de pinksterdag nederdaalde, trok de aandacht van de discipelen af van
het aardse heiligdom en vestigde die op het hemelse, waar Jezus ingegaan was met Zijn eigen bloed,
om  over  Zijn  discipelen  het  heil,  verkregen  door  de  verzoening,  welke  Hij  volbracht  had,  uit  te
storten. 

Maar de joden werden in volslagen duisternis gelaten, zij verloren al het licht, dat zij over het
verlossingsplan  hadden  kunnen  hebben,  en  vertrouwden  nog  op  hun  nutteloze  brandoffers  en
offeranden.  Het  hemelse  heiligdom  had  de  plaats  ingenomen,  maar  zij  begrepen  niets  van  de
verandering.  Daarom  konden  zij  geen  voordeel  trekken  uit  het  middelaarswerk  van  Christus  in  de
heilige plaats.

Velen zien met afschuw  neder  op hetgeen  de joden  deden  door Christus te  verwerpen en te
kruisigen;  en  wanneer zij  het  verhaal  van  Zijn schandelijke  mishandeling  lezen,  denken  zij  dat zij
Hem liefhebben, en Hem niet zouden hebben verloochend, gelijk Petrus deed, of gekruisigd, gelijk de
joden deden. Maar God, Die in het hart van een iegelijk ziet, heeft die liefde tot Jezus, welke zij
voorgeven te voelen, op de proef gesteld. De gehele hemel zag met de diepste belangstelling toe om
te zien, wat de ontvangst van de boodschap van de eerste engel zou zijn. Maar velen, die voorgaven
Jezus lief te hebben, en die de tranen stortten, als zij het verhaal van het kruis lazen, spotten over
de  goede  tijding  van  Zijn  komst.  In  plaats  van  de  boodschap  met  blijdschap  aan  te  nemen,
verklaarden zij dat het een dwaling was. Zij haatten degenen, die Zijn verschijning liefhadden, en
zetten hen uit de kerken. Zij, die de eerste boodschap verwierpen, konden geen nut trekken uit de
tweede;  ook  werden  zij  niet  gebaat  door  het  middernachtelijk  geroep,  dat  hen  had  moeten
voorbereiden om met Jezus door het geloof het Heilige der heiligen van het hemels heiligdom binnen
te  gaan.  Door  de  twee  eerste  boodschappen  te  verwerpen,  hadden  zij  hun  verstand  zo  zeer
verduisterd, dat zij geen licht konden zien in de boodschap van de derde engel, die de weg tot het
Heilige der heiligen aantoont. Ik zag dat, evenals de joden Jezus kruisigden, de naam-kerken deze
boodschappen  gekruisigd  hadden,  en  dat  zij  daarom  de  weg  niet  kennen,  die  tot  het  Heilige  der



heiligen voert, en geen nut kunnen trekken uit de tussenkomst van Jezus aldaar. Evenals de joden,
die hun vergeefse brandoffers offerden, offeren zij hun vergeefse gebeden op, en zenden die op naar
het vertrek, dat Jezus verlaten heeft; en satan neemt, verheugd over de dwaling, een godsdienstig
karakter aan, en vestigt de aandacht van deze belijdende christenen op zichzelf, en werkt met zijn
macht,  zijn  tekenen  en  wonderen  der  leugen,  om  hen  in  zijn  valstrik  te  verstrikken.”  (Eerste
Geschriften blz.311-313 (245-247)) {EW 259-261}

De tempelbouw is voltooid
“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven 
oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult 
Gij dien in drie dagen oprichten?” (Johannes 2:19-20)

DE DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL
“Vijfhonderd jaar daarvoor had God bij monde van Zacharia verklaard: “Verheug u zeer, gij

dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is
een Heiland; arm, en rijdende op een ezel,  en op een veulen, een jong der ezelinnen.” Zacharia 9:9
Als de discipelen hadden beseft dat Christus op weg was naar Zijn veroordeling en Zijn dood, hadden
ze deze profetie niet in vervulling kunnen laten gaan.

Ook Miller en zijn medewerkers hebben de profetie in vervulling laten gaan en hebben een
boodschap verkondigd die op Gods bevel aan de wereld moest worden gebracht. Ze hadden deze
boodschap echter  niet  kunnen verkondigen als  ze de profetieën die de teleurstelling voorzegden
volledig  hadden  begrepen  en  als  ze  hadden  beseft  dat  er  nog  een  andere  boodschap  in  deze
profetieën besloten lag die nog voor Christus’ wederkomst aan alle volken moest worden gebracht. De
boodschap van de eerste en tweede engel zijn op het juiste ogenblik verkondigd en hebben het
door God beoogde doel bereikt.” (De Grote Strijd blz. 378 (348)) {GC 405}

TELEURSTELLING

“Zoals de eerste discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers de volledige draagwijdte van
de boodschap die zij brachten niet. Door enkele dwalingen die allang gemeengoed waren geworden in
de gemeente konden zij een belangrijk punt in de profetie niet juist interpreteren. Hoewel ze dus de
boodschap  verkondigden  die  God  hun  had  toevertrouwd,  zouden  zij  door  hun  eigen  verkeerde
interpretatie worden teleurgesteld.” (De Grote Strijd blz.328 (302)) {GC 351,352}

EEN WERK

“De evangelieboodschap is de grote zendingsoorkonde van Christus’ koninkrijk. De discipelen
moesten  met  toewijding  arbeiden  om  zielen  te  winnen,  aan  allen  de  uitnodiging  van  genade
brengend.  Zij  moesten  niet  wachten  tot  het  volk  naar  hen  toekwam; zij  moesten  zelf  met  hun
boodschap naar de mensen gaan.” (Van Jeruzalem tot Rome blz. 20-21) {AA 28}

EEN TERUGVAL
“En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet,
dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden
Hem: Neen. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult 
vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.”

Johannes 21:4-6

DE VIERDE BOODSCHAP; DE HEILIGE GEEST

Een herhaling van de tweede boodschap
A) Zonde de eerste boodschap een hervormingsboodschap



B) Gerechtigheid de tweede boodschap manifestatie van Gods macht
C) Oordeel de derde boodschap oordeel

Zonde, gerechtigheid en oordeel
“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de 
Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen 
zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, 
omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij 
niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.”

Johannes 16:7-11

A) Een herhaling van hervorming in de tijd van Christus
“Zou het niet goed voor u zijn, de Heere te zoeken zoals de discipelen deden vóór Pinksteren?

Na de hemelvaart van Christus verzamelden de discipelen zich – mannen met verschillende talenten
en bekwaamheden – in een bovenkamer, om te bidden voor de gave van de Heilige Geest. In deze
ruimte “waren allen eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken” Handelingen 1:14. Ze
deden een grondig werk van bezinning en belijdenis van hun eigen zonden. Er was geen drang om
andermans zonden te bekennen. Alle onenigheid en vervreemding werden uit de weg geruimd; ze
waren volledig met elkaar in harmonie, en voor tien dagen eendrachtiglijk in gebed, ten einde van
deze tijd  “werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:4
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B) Een herhaling van opwekking in de tijd van Christus
“En als de dag van het Pinkster [feest] vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er 
geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en 
vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, 
en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen
te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”

Handelingen 2:1-4

C) Een herhaling van het oordeel in de tijd van Christus
“Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid
Gods, en Jezus, staande ter rechter [hand] Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en 
den Zoon des mensen, staande ter rechter [hand] Gods. Maar zij, roepende met grote stemme, 
stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; En wierpen hem ter stad uit, en stenigden 
[hem]; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. En zij 
stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de 
knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, 
ontsliep hij.”

Handelingen 7:55-60


