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SCHEMA EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN 

TIJD 
Warsaw 
(CEST) 

31-07
VRIJDAG 

01-08
ZATERDAG 

02-08
ZONDAG 

03-08
MAANDAG 

8:00 
Tijd voor serving ones 

(online) 
8:00 – 9:00 

Tijd voor serving ones 
(online) 

8:00 – 9:00 

Tijd voor serving ones 
(online) 

8:00 – 9:00 

9:00 
Morgenwacht 
(Persoonlijk) 
9:00 – 9:10 

Morgenwacht 
(Persoonlijk) 
9:00 – 9:10 

Morgenwacht 
(Persoonlijk) 
9:00 – 9:10 

9:10 Bijbel verzen 
9:10 – 9:20 

Bijbel verzen 
9:10 – 9:20 

Bijbel verzen 
9:10 – 9:20 

9:20 Pauze Pauze Pauze 

10:00 Activiteiten 
10:00 – 12:00 

Activiteiten 
10:00 – 12:00 

Presentatie van 
liederen/projecten 

(online) 
10:00 – 12:00 

12:00 Lunch / activiteiten 
12:00 – 15:00 

Lunch / activiteiten 
12:00 – 15:00 

Lunch / activiteiten 
12:00 – 15:00 

14:30 Gebed en coördinatie 
voor serving ones’ 

(online)  
14:30 – 15:30 15:00 

Serving ones’ gebed 
(fysiek) 

15:00 – 15:30 

Serving ones’ gebed 
(fysiek) 

15:00 – 15:30 

Serving ones’ gebed 
(fysiek) 

15:00 – 15:30 
15:30 Introductie Pauze Pauze Pauze 

16:00 

Samenkomst 1 
16:00 – 18:00 

Boodschap 3 
Groepstijd 

Samenkomst 3 
16:00 – 18:00 

Boodschap 5 
Groepstijd 

Samenkomst 5 
16:00 – 18:00 

Boodschap 7 
Groepstijd 

Samenkomst 7 
16:00 – 18:00 

Boodschap 9 
Groepstijd 

18:00 Avondeten 
18:00 – 19:30 

Avondeten 
18:00 – 19:30 

Avondeten 
18:00 – 19:30 

Avondeten 
18:00 – 19:30 

19:30 

Samenkomst 2 
19:30 – 21:30 

Boodschap 4 
Groepstijd 

Samenkomst 4 
19:30 – 21:30 

Boodschap 6 
Groepstijd 

Samenkomst 6 
19:30 – 21:30 

Boodschap 8 
Groepstijd 

Samenkomst 8 
19:30 – 21:30 

Bijzondere 
gemeenschap 

Groepstijd 

22:00 Bijbel lezen 
22:00 – 22:15 

Bijbel lezen 
22:00 – 22:15 

Bijbel lezen 
22:00 – 22:15 

Bijbel lezen 
22:00 – 22:15 

23:00 Licht uit 23:00 Licht uit 23:00 Licht uit 23:00 Licht uit 23:00 



Conferentie regels 

De Europese conferentie voor jongeren is een uniek voorrecht  
om samen de Heer na te jagen voor Zijn belang. Om de beste sfeer te 

bieden om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat we ons allemaal  
aan de volgende regels houden. 

1. De kleding die tijdens de conferentie wordt gedragen behoort gepast en 
discreet te zijn: 
• Geen ongepaste afbeeldingen, logo’s of symbolen. Geen topjes of T-shirts 

met een laag uitgesneden hals. Geen “low-cut” spijkerbroeken of broeken 
die laag op de heup gedragen worden. 

• In de samenkomsten zou het heel goed zijn voor de zusters om een rok of 
jurk te dragen die lang genoeg is om de knie te bedekken tijdens het 
zitten. Voor de broeders zou het goed zijn om een overhemd met een 
boord te dragen. In de samenkomsten mogen geen korte broeken 
gedragen worden. 

• Wanneer je deelneemt aan de activiteiten, zorg dan dat de kleding die je 
draagt discreet is. Het zou bijvoorbeeld goed zijn voor broeders en 
zusters om loszittende broeken / trainingsbroeken te dragen en een T-
shirt dat de schouders bedekt.  

• Broeders mogen geen oorbellen of knopjes in hun oren dragen. 
 

2. Het gebruik van telefoons en andere elektronica is niet toegestaan – deze 
moeten uit het zicht opgeborgen worden en mogen niet worden gebruikt. 
Worden ze wel opgemerkt dan moet een dienende deze in beslag nemen. 
Neem je papieren Bijbel en hymnal mee voor gebruik in de samenkomsten en 
een camera om foto’s te maken (foto’s of video’s tijdens de samenkomsten zijn 
niet toegestaan). Serving ones en helpers worden verzocht hun telefoon bij 
zich te houden gedurende de conferentie, alleen voor gebruik in noodgevallen.  
 

3. Er dient een gepaste broeder/zuster verhouding gehandhaafd te worden 
tijdens de gehele conferentie. 
 

4. Niemand mag zonder toestemming het terrein van de conferentie verlaten. 
 

5. Geen kritiek, geklaag of ongepast taalgebruik. 
 

6. Iedereen behoort zich aan het schema van de conferentie te houden: 
• Zorg ervoor dat je 5 minuten voordat de samenkomst begint op je plaats 

zit – begin jezelf te openen en je geest te beoefenen (zingen, bidden, 
biddend lezen, etc.) 

• Als de samenkomst begint is het niet toegestaan om de samenkomst te 
verlaten totdat hiervoor toestemming wordt gegeven – geen bezoek aan 
het toilet tijdens de samenkomst (vergeet niet van te voren te gaan!)  

• Neem je Bijbel, hymnal, notitieblok en overzicht mee naar iedere 
samenkomst – maak aantekeningen! 



• Eten en drinken (behalve water) is niet toegestaan tijdens de 
samenkomsten of de groepstijden.  

 
7. Aanwezigheid in alle samenkomsten (inclusief morgenwacht en groepstijden) 

is verplicht. Iedereen wordt bemoedigd om deel te nemen aan de groepstijden. 
 

8. Licht uit op de geplande tijd! Dit betekent dat iedereen stil moet zijn en dat 
niemand zijn of haar kamer verlaat, behalve in noodsituaties. 
 

9. Draag zorg voor het huis waarin je verblijft en respecteer het gezin – maak 
problemen bekend aan je dienende(n). Laat geen afval achter, raap op wat je 
op de grond ziet liggen. Buiten geen geschreeuw of lawaai in de vroege 
ochtend of na de samenkomst in de avond, om de buren niet te storen.  
 

10. We eten alle maaltijden samen tijdens deze conferentie. Gebruik van andere 
eetgelegenheden is niet toegestaan tijdens de conferentie. 
 

De heiligen die dienen zijn verantwoordelijk voor de jongeren tijdens de conferentie. 
Je dient ze te gehoorzamen en te respecteren. Ongehoorzaamheid, rebellie en 

onbeleefdheid worden NIET getolereerd. 
 

We behouden het recht om een ieder die zich niet aan de regels houdt hierop aan te 
spreken. In ernstige gevallen kan dit betekenen dat je naar huis gestuurd wordt. 

 

  



PRAKTIJKRICHTLIJNEN 
voor heiligen die dienen 

 
De onderstaande richtlijnen gelden voor iedereen die actief meedoet aan 
evenementen georganiseerd en ondersteund door European Young 
People’s Work e.V. tijdens het dienen met kinderen en jongeren (onder 
18 jaar). 

1. Verantwoordelijkheid nemen – We nemen verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van de kinderen en jongeren die aan ons toevertrouwd zijn, en beschermen ze 
in onze omgeving tegen zowel verwaarlozing en mishandeling als tegen aantasting 
aan hun gezondheid en elke vorm van discriminatie. 
2.  Hun rechten in acht nemen – We nemen het recht van de kinderen en 
jongeren die aan ons toevertrouwd zijn in acht aangaande lichamelijke integriteit en 
hun persoonlijke levenssfeer, en uiten geen enkele vorm van geweld, hetzij fysiek, 
psychologisch of seksueel. 
3.  Grenzen respecteren – We respecteren het individuele gevoel van grenzen van 
de kinderen en jongeren die aan ons zijn toevertrouwd en waarborgen dat de 
kinderen en jongeren deze grenzen respecteren in hun omgang met elkaar. Serving 
ones en helpers kloppen eerst op de deur van de kamer van de jongeren, voordat ze 
naar binnen gaan. Situaties waarin een serving one alleen in een kamer of voertuig is 
met een jongere of een kind dienen vermeden te worden. Als dit niet mogelijk is moet 
een deur opengelaten te worden en dient een andere serving one op de hoogte te zijn 
van de situatie.   
4.   Persoonlijke ontwikkeling stimuleren – We waarderen onze kinderen en 
jongeren en stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling. We begeleiden ze in het 
uitoefenen van gepast sociaal gedrag met andere mensen en tolerantie, respect en 
fair play. 
5.  Persoonlijke rechten in acht nemen – We behandelen de aan ons 
toevertrouwde of beschikbaar gestelde gegevens van de kinderen en jongeren strikt 
vertrouwelijk. We maken geen foto’s of video's van de jongeren in hun kamers of in 
de badkamers. Foto's of video’s dienen niet op sociale media te worden verspreid. We 
behandelen afbeeldingen en videomateriaal waarop de kinderen afgebeeld zijn op 
een fijngevoelige en verantwoordelijke manier, in overeenstemming met de 
bescherming van persoonsgegevens, met name wanneer deze op sociale media 
gepubliceerd worden. 
6.   Transparant communiceren – We communiceren niet met individuele 
kinderen of jongeren over persoonlijke onderwerpen op sociale mediakanalen (bijv. 
Facebook) of berichten-apps (bijv. WhatsApp). 
7.  Actief interveniëren – In het geval van zowel conflict of verdenking, als van 
schending van derden die ook onderworpen zijn aan deze richtlijnen, informeren we 
de contactpersoon die voor dit evenement is opgegeven om een beroep te doen op 
professionele ondersteuning. De bescherming van de kinderen en jongeren heeft 
altijd de hoogste prioriteit. 
8.  Alcohol, nicotine, drugs – Ik begrijp dat het gebruik van deze stoffen tijdens 
de conferentie strikt verboden is. 
 
  



Zeven minuten met de Heer 
A – B – B – B – T – D – S 

 
1. Aanroepen—½ minuut  

• De naam van de Heer aanroepen om ons verstand op de geest te zetten.  
1 Kor. 12:3; Rom. 8:6; 10:12-13 

  
2. Bidden—1 minuut  

• Ons hart openen, ons hart verzachten en onszelf leeg maken.  
• Hem vertellen dat we Hem liefhebben.  

2 Kor. 3:16; Ps. 62:9 

  
3. Biddend lezen—2 ½ minuten   

• Onze beoefende geest gebruiken om over een paar verzen te bidden.   
• De verzen tot een persoonlijk gebed maken.  

Ef. 6:17-18; 2 Tim. 3:16 

 
4. Belijden—1 minuut  

• De zonden en overtredingen in ons geweten belijden en alle hindernissen 
verwijderen om gemeenschap te hebben.  

• Vragen om vergeving en reiniging.  
1 Joh. 1:7, 9; Ps. 66:18; Js. 59:1-2  

 
5. Toewijding—½ minuut  

• Onszelf opnieuw aan de Heer geven en Hem alle ruimte in ons geven.  
Rom. 12:1-2; 6:13, 19; Mc. 12:30  

 
6. Dankzegging—½ minuut  

• Hem danken voor alle dingen, personen en situaties in je leven en Hem 
lofprijzen. 
Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18  

 
7. Smeking—1 minuut  

• De Heer vragen om te voorzien in behoeften, groei en personen die 
behoudenis nodig hebben.  
1 Tim. 2:1; Ef. 6:18; Mt. 7:7; Ps. 143:8 
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Orientatie – Groepstijd

The Overcomers and God’s Dispensational Moves

Verses for Pray-reading:

Rev. 12:10-11 And I heard a loud voice in heaven saying, Now has come the salvation and the 
power and the kingdom of our God and the authority of His Christ, for the accuser 
of our brothers has been cast down, who accuses them before our God day and 
night. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of 
the word of their testimony, and they loved not their soul-life even unto death.

Ministry Reading:

The Overcomers and 
God’s Dispensational Moves

According to the Bible, the seed of the woman 
will bruise the head of the enemy. The seed of 
the woman in Genesis 3 primarily refers to the 
Lord Jesus, but the overcomers also have a part 
in this seed. The seed of the woman includes the 
church, especially the overcomers. Even though 
the Lord bruised Satan’s head, he is still at work. 
The fulfillment of the seed of the woman bruis-
ing Satan can be seen in the man-child in Reve-
lation 12. The only Overcomer includes all the 
overcomers (vv. 10-11).

God Dispensational Move
When God changes His attitude towards a 

certain matter, He makes a dispensational move. 
Every dispensational move brings in God’s new 
way. His most important dispensational move is 
in Revelation 12. He wants to end this age and 
bring in the age of the kingdom. His purpose is 
not general and ordinary. How can He bring this 
age to a close and bring in another? He must 
have His dispensational instrument. This is 
what God wants to do today.

The Need of the Man-Child
The rapture of the man-child brings an end 

to the church age and introduces the kingdom 
age. The man-child enables God to move. If 
there is not a man-child and a rapture, God can-
not make a dispensational move. We should 
never forget that God can be limited. He waits 
for man in all of His moves. God’s binding in 
heaven is based on our binding on earth; God’s 
loosing in heaven is based on our loosing on 
earth. Everything depends on the church.

It is God’s desire that created beings would 
deal with fallen created beings. According to His 
purpose, the whole church should deal with 
Satan; however, the church has failed. There-
fore, there is the need for the overcomers to rise 
up. God’s purpose is fulfilled in the overcomers 
because they work with Him. We can see the 
principle of the overcomers throughout the 
Word of God. God always lays hold of a group of 
overcomers to make a dispensational move.

Dispensational Moves 
in the Word of God

After creation, life went on in a very ordinary 
way. Then God began with Abraham. God laid 
hold of Abraham and Sarah. He wanted a na-
tion, but He began with just two people. God 
worked on these two, choosing them from out of 
all the other nations to produce a kingdom of 
priests. Abraham left his kindred and country. 
Abraham was greater than Abel, Enoch, and 
Noah because of God’s choosing. It was as if 
these earlier men were quite ordinary. They had 
no dispensational value to God, but Abraham 
did. Then God said that his seed would go into 
Egypt and remain there for four hundred years. 
This was God’s next move.

God laid hold of Joseph, not his brothers, 
and took him to Egypt. Joseph ruled in Egypt. 
God’s actions were meant for good. Joseph was 
an overcomer in Egypt. He showed forth his 
power in the kingdom and showed forth his 
knowledge of God through dreams. God had 
made a dispensational move. He put an over-
comer in Egypt; He did not put someone who 
could be defeated there. This is a principle of 
God’s working.
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After four hundred years, it was time for 
them to come out. At that point God laid hold of 
Moses. Without the events in the first few chap-
ters of Exodus, there never would have been an 
exodus from Egypt. Moses came out of the 
water. He had an exodus from water. Then he 
had an exodus from Egypt. Moses was trium-
phant over death. God chose him to deal with 
Israel. Moses dwelt in the palace, which was the 
Egypt of Egypt. Not only did his spirit leave 
Egypt, but his body left Egypt as well; therefore, 
God chose him…All of God’s dispensational 
moves are based on one man. This is a principle 
of the overcomers.

When the nation of Israel wanted a king, the 
people chose Saul. He was a head taller than all 
the other men, but all of his ability was in his 
head. However, God chose His own king—David. 
Even when he was in the wilderness caring for 
the sheep, he was a king. He did not run when a 
lion came but went against it in the name of the 
Lord. Fear is not a kingly attitude, but when Go-
liath came, Saul was fearful. In contrast, David 
trusted in the Lord and went to fight against Go-
liath. Whoever is truly a king can be a king in any 
place. Later, David became a servant of Saul. 
When Saul became his enemy, David even had 
an opportunity to kill him, but he did not. Who-
ever cannot control himself is not worthy to be a 
king. There was no king of Israel greater than 

David. Only he was called King David, because 
he had dispensational value to God.

When Israel was taken into captivity for sev-
enty years, God still had a dispensational move 
for Israel because of Nehemiah; he was a true 
overcomer. Even as he was serving a foreign 
king, he was preparing to go back to Jerusalem. 
He was not touched by Shushan and the affairs 
of the palace. Because God gained Nehemiah, 
He could make a dispensa tional move.

At the beginning of the New Testament, a 
group of special people were waiting in Jerusa-
lem for the Lord Jesus. Anna, Simeon, and all 
those (Luke 2:38) were waiting for redemption 
in Israel. Their waiting brought in the fullness of 
the time, the Lord Jesus. God will not do things 
automatically; He will wait for His children to 
work with Him.

The Lord has two works on earth: redemp-
tion and building the church. The church is built 
on “this rock” (Matt. 16:18). The apostles were 
the first to stand on this rock. Even though they 
were weak in the flesh, their spirits were not 
weak. Because of this the twelve apostles have a 
special position—not even Paul is reckoned with 
them; they were a dispensational instrument. 
(The Glorious Church, Appendix, pp. 153-155, 
W. Nee)

Prayers for the Conference:

1. Spend some time tonight on the first night to pray for the conference and for the blending of the 
young people for the Lord’s purpose.

2. Pray also for your personal opening to the Lord; for His personal speaking and calling to each 
one during this special week.

3. Pray for the brother who will be sharing in the meetings and for all the activities that the Lord 
would bless the whole time.
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Morgenwacht

Dag één

Verses for Pray-reading:

Rev. 12:10 And I heard a loud voice in heaven saying, Now has come the salvation and the 
power and the kingdom of our God and the authority of His Christ, for the accuser 
of our brothers has been cast down, who accuses them before our God day and 
night. 

Ministry Reading:

Dispensational Moves in 
Church History

In church history the first special move was 
the Reforma tion. God used Luther in this dis-
pensational move. The Brethren were also used. 
Darby, Groves, and Grant were His instruments. 
After the Welsh revival, a new move of God 
began. Both Evan Roberts and Mrs. Penn-Lewis 
knew about spiritual warfare; they knew how to 
deal with Satan. The truth of the kingdom began 
to be known in 1924. When Evan Roberts was 
seen after an absence of ten years he said “I have 
been praying kingdom prayers.” Every time God 
wants to make a dispensational move, He must 
obtain His instru ment.

Are we at the end of the age? If we are the 
kingdom will soon begin. If a dispensational 
move is near, then God needs an instrument. 
General work is no longer adequate. The chil-
dren of God lack a vision; they do not see the 
seriousness and intensity of the situation. Now 
[in Rev. 12:10] is a matter of dispensa tion. Just 
being a good servant of the Lord is no longer 
good enough; this is not of great use to God. 
Please note that we are not saying that it is of no 
use. What are we doing to close this dispensa-
tion? What are we doing to bring in the next 

age? This is a special time, so there is the need of 
special Christians to do a special work.

Today God is waiting for the man-child. Only 
the rapture can precipitate the events in Revela-
tion 12:10. God has an order, and He works ac-
cording to that order. His eyes have left the 
church; they are now on the kingdom. An over-
comer works according to the principle of the 
Body. The principle of the Body annuls sectari-
anism and individualism.

After the rapture the woman will be perse-
cuted three and a half years. Many other of her 
children will go through the tribulation, but God 
will keep them. Being an overcomer is not pri-
marily for escaping the tribulation. We need to 
see of what value the rapture is to the Lord, not 
to ourselves.

Of all the dispensational moves the man-
child is the greatest because it removes man’s 
power and the devil’s power, and it brings in the 
kingdom. We live in the most privileged time; 
we can do the most for God. Light will show us 
the way, but strength and power will enable us 
to walk the road. A great price must be paid in 
order to be used now. (The Glorious Church, 
Appendix, pp. 156-157, W. Nee)

Simple Prayers:

“Lord, we open to You for this whole week; speak to each one of us; open Your heart to us.”

“Lord, we pray for all the young people coming to this conference, that we would have Your rich 
speaking and Your dear presence the whole time.”
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Boodschap 1

  Waardevol zijn voor God in de laatste dagen
om de komende eeuw in te luiden

Schriftlezing: Op. 12:10; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Gn. 1:26-27; Ef. 3:9-11; 
2 Kor. 3:18; 4:4; Mt. 6:10, 13; 24:14; Rom. 12:1-2; Lv. 6:12-13; Nu. 6:2-8; 

Mt. 12:48-50; Heb. 13:13; Op. 3:1

I. Elke keer als God een beweging wil maken om een komende eeuw in te luiden, 
een beweging die de eeuw verandert, moet Hij hiervoor Zijn instrument ver-
krijgen; we moeten degenen zijn die waarde hebben voor God in deze laatste 
dagen om de eeuw te veranderen—Op. 12:10; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19. 

II. In Gods werk om de eeuw te veranderen, wordt altijd de mens gebruikt; voor-
dat een nieuwe eeuw wordt binnengebracht, zijn er altijd mensen in de vooraf-
gaande eeuw die specifiek door God gebruikt worden om die eeuw te veranderen; 
in elk werk om de eeuw te veranderen, gebruikt God doelbewust jongeren; de 
twee duidelijkste voorbeelden zijn Samuël en Daniël:                  
A. Omdat mensen die gebruikt worden door God in een bepaalde eeuw vaak in verval raken 

en falen om Zijn doel te bereiken, is God genoodzaakt om de eeuw te veranderen, zodat 
Hij een nieuw begin heeft om te doen wat Hij wil doen in een nieuwe eeuw.

B. Samuël veranderde de eeuw van het priesterschap naar de eeuw van het koningschap, 
terwijl Daniël de eeuw van gevangenschap naar de eeuw van terugkeer veranderde. 

III. Vanaf het begin van de Bijbel kunnen we zien dat God in de mens zorgdraagt 
voor beeld en heerschappij; vanaf Genesis tot aan Openbaring, vanaf het begin 
van de mensheid helemaal tot aan de nieuwe hemel en de nieuw aarde in de 
toekomst, was God met deze twee zaken specifiek gericht op de mens—Gn. 1:26; 
Mt. 6:13; Ef. 3:9-11:
A. Beeld geeft Gods uitdrukking aan; tot uitdrukking brengen heeft te maken met heerlijk-

heid; de mens was geschapen naar Gods beeld voor Gods uitdrukking, voor Gods heer-
lijkheid—2 Kor. 3:18; 4:4.

B. Heerschappij heeft te maken met de troon en het koninkrijk; God heeft de mens de heer-
schappij over de gehele aarde gegeven voor Gods gezag en koninkrijk op aarde—Mt. 
6:10, 13.

C. Het falen van de mens door de eeuwen heen heeft Gods gezag omvergeworpen en hier-
door kon God niet tot uitdrukking worden gebracht.

D. We moeten ons realiseren wat er gebeurt in het universum; dan zullen we gemakkelijk 
een last krijgen; we zullen ons realiseren dat God in de huidige eeuw iemand nodig heeft 
die actie neemt en de eeuw verandert, zoals Samuël en Daniël dat deden—Mt. 24:14; Op. 
12:10.

IV. Er is een belangrijk principe voor de mensen die de eeuw veranderen, het prin-
cipe van het vrijwillig toewijden. Zowel Samuël als Daniël waren nazireeërs; 
een nazireeër is een persoon die zichzelf vrijwillig toewijdt aan God—Rom. 12:1-
2; Lv. 6:12-13; Nu. 6:2-8:
A. Als nazireeër moest je wegblijven van wijn en alles wat met de bron hiervan te maken 

had. Dit betekent dat we weg moeten blijven van alle soorten aards genot en aardse 
vreugde, die kunnen leiden tot begerig gedrag en begeerlijke bedoelingen—Nu. 6:3; verw. 
Ps. 104:15; Pr. 10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5.

B. Als nazireeër moest je je haar laten groeien. Dit betekent dat we onderworpen moeten 
blijven aan het hoofdschap van Christus—Nu. 6:5; verw. 1 Kor. 11:3, 6; Heb. 13:13.
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C. Als nazireeër mocht je niet verontreinigd worden door de doodsheid die uit natuurlijke 
genegenheid voortkwam—Nu. 6:7; Mt. 12:48-50; verw. Hnd. 15:35-39.

D. Als nazireeër mocht je niets aanraken dat dood was, zodat je niet bevuild zou worden; het 
meest weerzinwekkende in de ogen van God is de dood—Nu. 6:6-7; Op. 3:1.

V. De jongeren moeten het belang van het veranderen van de eeuw inzien, en ze 
moeten zich realiseren wat voor mensen God gebruikt om de eeuw te verande-
ren; namelijk de mensen die zich vrijwillig toewijden. Terwijl alle anderen 
 afzwakken, blijven een paar mensen staan als een anti-getuigenis.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 1—verzen

Waardevol zijn voor God in de laatste dagen 
om de komende eeuw in te luiden

Schriftlezing: 

Openbaring 12:10
 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is de behoudenis gekomen en de kracht en 

het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht vóór onze God aanklaagde, is neergeworpen.

Daniël 12:3
 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid 

hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Daniël 9:23
 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede 

te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.

Daniël 10:11, 19
11 En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga 

rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op.
19 En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl 

hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht 
gegeven.

Genesis 1:26
 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen 

over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde 
en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Mattëus 6:10, 13
10 Uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Efeziërs 3:9-11
9 En voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van 

alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;
10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de 

veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,
 11 naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer,

2 Korintiërs 3:18 
 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar 

hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.

2 Korintiërs 4:4
 In wie de god van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de 

lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet 
zou bestralen.

Matteüs 24:14
 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis 

voor alle volken, en dan zal het einde komen.
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Romeinen 12:1-2
1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een 

levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst.
2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw 

denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Leviticus 6:12-13
12 En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daarop zal de 

priester elke morgen hout aansteken, het brandoffer erop schikken en daarop de vetstukken van 
het vredeoffer in rook doen opgaan.

13 Een vuur zal voortdurend brandende gehouden worden op het altaar, het mag niet uitgaan.

Numeri 6:2-8
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemand, man of vrouw, een bijzondere gelofte 

wil afleggen, de nazireeërgelofte, om zich aan de Here te wijden,
3 Dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden, geen azijn van wijn of van 

bedwelmende drank drinken noch enige uit druiven bereide drank, en geen druiven eten, noch 
verse noch gedroogde.

4 Al de tijd van zijn nazireeërschap zal hij niets eten, dat van de wijnstok afkomstig is, van de 
pitten af tot de toppen der ranken toe.

5 Al de tijd van zijn nazireeërgelofte zal geen scheermes over zijn hoofd komen; totdat de tijd, 
voor welke hij zich aan de Here gewijd heeft, ten einde is, zal hij heilig zijn, hij zal zijn hoofdhaar 
lang laten groeien.

6 Al de tijd, dat hij zich aan de Here gewijd heeft, zal hij bij geen dode komen;
7 Aan zijn vader noch zijn moeder, aan zijn broeder noch zijn zuster mag hij zich, na hun sterven, 

verontreinigen, want het nazireeërschap zijns Gods is op zijn hoofd.
8 Al de tijd van zijn nazireeërschap is hij de Here heilig.

Matteüs 12:48-50
48  Hij antwoordde echter en zei tot hem die tot Hem sprak: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn 

broers?
49 En Hij strekte zijn hand over zijn discipelen uit en zei: Zie, mijn moeder en mijn broeders!
50 Want wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en 

moeder.

Openbaring 3:1 
 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en 

de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft, en u bent dood.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 2  

 Samenwerken met de werkende God 
voor de vervulling van Gods economie, 

zoals te zien in de oorsprong, geboorte en jeugd van Samuël

Schriftlezing: 1 S. 1:1-28; Gal. 2:20; Fil. 2:12-13; Heb. 13:20-21; 
1 S. 2:11, 18-19, 21, 26

I. Omdat het priesterschap tijdens de tijd van Eli oud was en verzwakte, werd Sa-
muël grootgebracht om het priesterschap te vervangen; Samuëls bediening in 
de eed van de nazireeër verving het rechterschap, bracht het profeetschap voor 
het spreken van God binnen en bracht ook het koningschap voor Gods bestuur 
binnen. 

II. De geschiedenis van de oorsprong, geboorte en jeugd van Samuël illustreert dat 
de vervulling van Gods economie de samenwerking van de mens nodig heeft: 
A. Gods hart is om Zijn economie uit te voeren; Gods economie is niet dat we enkel goed, 

geestelijk, heilig of zegevierend zijn; Hij verlangt niet naar een goede mens of een slecht 
mens, maar naar een God-mens: 
1. God schiep ons volgens Zijn beeld en wilde dat wij Zijn leven zouden nemen, afge-

beeld door de boom van het leven; omdat de mens viel, werd God een mens om ons te 
verlossen. 

2. Hij stierf een allesomvattende dood en stond op om ons te verwekken door Gods le-
ven en natuur in ons uit te delen, en ons zo God te maken in leven en natuur, maar 
niet in de Godheid. 

B. Samenwerken met God betekent dat we samengebonden zijn met God; een christen zijn 
betekent dat je samengebonden bent met Christus en je één leven en wandel hebt met 
Hem—Gal. 2:20. 

III. We moeten onder de indruk zijn van Samuëls oorsprong; omdat hij uit zo’n 
sterke oorsprong kwam, kon Hij geen gewoon, werelds persoon zijn; integen-
deel, hij was degene die het verzwakkende priesterschap verving en het koning-
schap binnenbracht—1 S. 1:1-18: 
A. We moeten niet denken dat enkel Samuëls ouders zijn oorsprong waren; we moeten zien 

dat zijn echte oorsprong God was, die Zijn volk op een soevereine manier en in het ge-
heim motiveerde; de oorsprong van Samuël was niet menselijk, maar was vanuit Gods 
economie. 

B. Menselijk gezien, waren Samuëls ouders zijn oorsprong, zijn ouders die God aanbaden 
en in de lijn van het leven bleven, zoals bepaald door God voor Zijn eeuwige voorne-
men—1 S. 1:1-8: 
1. De oorsprong van Samuël was vooral zijn moeder, die God zocht in haar gebed; haar 

gebed was een echo van Gods hartsverlangen—1 S. 1:11. 
2. Hanna’s gebed was een menselijke samenwerking met de goddelijke beweging voor 

het uitvoeren van Gods eeuwige economie. 
C. Op een erg bijzondere manier was Samuëls oorsprong de bewegende God, Die het gebed 

van Samuëls moeder beantwoordde—1 S. 1:19-20. 
D. Gods beweging als antwoord op Hanna’s gebed stemde overeen met het principe dat God 

in Zijn beweging en economie de medewerking van de mens nodig heeft; dit is het prin-
cipe van de vleeswording—Fil. 2:12-13; Heb. 13:20-21. 

IV. Samuëls geboorte kwam via Gods antwoord op het gebed van de mens; de be -
tekenis van zijn naam is “gehoord van God” of “aan God gevraagd”—1 S. 1:17-20.  
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V. Tijdens zijn jeugd werd Samuël door zijn moeder aan Jehova geofferd, om zo 
haar eed aan God te vervullen, en dit plaatste hem in de voogdij van Eli; hieraan 
zien we dat Samuëls moeder iemand was die heel erg met God samenwerkte, en 
zien we de soort personen die God verwacht te hebben vandaag—1 S. 1:11, 24-28: 
A. Het was niet gemakkelijk voor Hanna om haar kind van haar boezem te nemen en hem 

onder de voogdij van iemand anders te plaatsen, vooral iemand die zeer oud was en bijna 
zijn gezichtsvermogen had verloren; toch vervulde Hanna haar eed door Samuël aan God 
te offeren—1 S. 1:24-28. 

B. Tijdens zijn jeugd bediende Samuël Jehova voor de priester Eli; Eli leerde aan Samuël de 
manier om aan God te bedienen—1 S. 2:11, 18-19. 

C. Tijdens zijn jeugd groeide Samuël voor Jehova in de gunst van Jehova en de mensen; 
gunst hebben bij God betekent dat God voor ons is, en gunst hebben bij mensen betekent 
dat mensen voor ons zijn—vs. 21, 26. 

VI. “Vandaag zijn veel continenten en landen open voor het wederopbouwwerk 
van de Heer. Er is de behoefte aan enkele personen die, zoals Hanna, een eed 
afleggen. Ik hoop dat veel jongeren zo’n eed zullen afleggen. Je moet zeggen: 
‘Heer, ik behoor aan U toe. Ik leen mezelf aan U uit.’ God zal jouw hart nemen 
en iets volbrengen om jouw eed aan Hem te vervullen.” (Life-study of 1 & 2 Sa-
muel, p. 7) 
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 2—verzen

Samenwerken met de werkende God 
voor de vervulling van Gods economie, 

zoals te zien in de oorsprong, geboorte en jeugd van Samuël

Schriftlezing: 

1 Samuël 1:1-28
1 Er was een zeker man uit Ramataïm-Sofim, uit het gebergte van Efraïm, die Elkana heette, de 

zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratiet.
2 Deze had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna; Peninna had kinderen, 

maar Hanna had geen kinderen.
3 Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Here der heerscharen te Silo te aanbidden en 

Hem offers te brengen. Daar waren priesters des Heren de beide zonen van Eli, Chofni en 
Pinechas.

4 Wanneer de dag aanbrak, dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar 
zonen en dochters ieder een deel,

5 Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Here haar 
moederschoot toegesloten had.

6 Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de 
Here haar moederschoot toegesloten had.

7 Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heren, handelde hij zo en tergde zij haar; 
dan weende zij en at niet.

8 En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom 
zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen?

9 Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op - de priester Eli zat op een 
stoel bij de deurpost van de tempel des Heren –

10   en bitter bedroefd bad zij tot de Here en weende zeer. 
11 Toen deed zij een gelofte en zeide: Here der heerscharen, indien Gij werkelijk naar de ellende 

uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw 
dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Here 
geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen.

12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heren, lette Eli op haar mond;
13 En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te 

horen was, dacht Eli, dat zij dronken was.
14 En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes 

kwijtraakt.
15 Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; wijn noch 

bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des 
Heren.

16 Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige; want door grote zorg en smart gekweld heb 
ik zo lang gesproken.

17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven, wat gij van Hem gebeden 
hebt.

18  Daarop zeide zij: Uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, 
zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer.

19 De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren; 
daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw 
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Hanna, dacht de Here aan haar, 
20 En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem 

Samuël, want (zeide zij) ik heb hem van de Here gebeden.
21 Die man, Elkana, ging met zijn gehele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan 

de Here te brengen.
22 Hanna ging echter niet, want zij zeide tot haar man: Als de jongen gespeend is, dan zal ik hem 

brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heren en daar voor altijd blijven.
23 En haar man Elkana zeide tot haar: Doe wat goed is in uw ogen; blijf, totdat gij hem gespeend 

hebt; de Here doe slechts zijn woord gestand. De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon, totdat 
zij hem speende.

24 Nadat zij hem gespeend had, nam zij hem mee, met drie stieren, één efa meel en een kruik wijn, 
en zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heren te Silo.

25 Toen zij een stier geslacht hadden, brachten zij de knaap tot Eli,
26 En zij zeide: Met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer, ik ben de vrouw, die hier bij 

u stond om tot de Here te bidden;
27 Om deze jongen heb ik gebeden, en de Here heeft mij gegeven, wat ik van Hem gebeden heb.
28 Daarom sta ik hem aan de Here af; zolang hij leeft, zij hij aan de Here afgestaan. En hij boog zich 

daar voor de Here neer.

Galaten 2:20
 Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef 

in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor 
mij heeft overgegeven.

Filippenzen 2:12-13
12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, 

maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven;
13  want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen.

Hebreeën 13:20-21
20 De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, 

onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond,
21 moge u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil, terwijl Hij in ons doet wat voor Hem 

welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

1 Samuël 2:11, 18-19, 21, 26
11 Toen ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, maar de jongen was in de dienst des Heren onder 

toezicht van de priester Eli.
18   Samuël nu diende voor het aangezicht des Heren, een jongen, met een linnen lijfrok omgord.
19 Zijn moeder was gewoon een kleine mantel voor hem te maken, en zij bracht hem die van jaar 

tot jaar, als zij met haar man ging om het jaarlijkse slachtoffer te brengen.
21 En de Here sloeg acht op Hanna, zodat zij zwanger werd en nog drie zonen en twee dochters 

baarde. De jonge Samuël groeide intussen op bij de Here.
26 Maar de jonge Samuël nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij de Here als bij de mensen.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 2 – Groepstijd

Cooperating with the Operating God
for the Fulfillment of God’s Economy

Seen in the Origin, Birth, and Youth of Samuel 

Verses for Pray-reading:

Phil. 2:12-13 So then, my beloved, even as you have always obeyed, not as in my presence only 
but now much rather in my absence, work out your own salvation with fear and 
trembling; For it is God who operates in you both the willing and the working for 
His good pleasure. 

Ministry Reading:

In [1 Samuel] 1:1-20 we have a word regard-
ing Samuel’s origin. We should not consider 
that Samuel came out simply from his father, 
Elkanah. Actually, Samuel came out of God’s 
economy. God had His eternal economy, but the 
carrying out of God’s economy had come into 
question. God had ordained that Aaron’s de-
scendants would be the priests for the carrying 
out of His economy, but that priesthood became 
stale and waning. God’s heart’s desire was to 
gain someone to replace that priesthood.

In order to gain such a person, God brought 
together in marriage Elkanah and Hannah. El-
kanah had two wives. According to God’s sover-
eign arrangement, the second wife, Peninnah, 
had children, but Hannah had no children. Fur-
thermore, “her rival provoked her bitterly to irri-
tate her, because Jehovah had shut up her womb” 
(v. 6). This forced Hannah to pray desperately 
not mainly for herself but for God. She promised 
God that if He gave her a male child, she would 
return the child to Him by the vow of a Nazarite. 
God was pleased with Hannah’s prayer and her 
promise and He opened her womb. Hannah con-
ceived, bore a child, and named him Samuel. 
From this we see that actually no human being 
was the origin of Samuel. God was the real ori-
gin, who motivated His people sovereignly and 
secretly.

In the midst of the chaos of the degraded Is-
rael, Elkanah and Hannah remained in the line 
of life ordained by God for His eternal purpose. 
The line of life is a line to bring forth Christ for 
the enjoyment of God’s people that on earth God 
may have His kingdom, which is the Body of 
Christ, the very organism of the Triune God.

Elkanah and Hannah remained in this line of 
life not merely for God’s eternal salvation but for 
His eternal purpose. God’s salvation is mainly 
for our benefit, whereas God’s purpose is related 
to the fulfilling of God’s desire. We need to ask 
ourselves whether we are here for our profit or 
for God’s purpose. Today on this earth everyone 
is concerned for his own profit. Even the major-
ity of Christians do not care for God’s purpose. I 
can testify of Brother Watchman Nee that he 
was a man altogether for God’s purpose. I would 
like to follow his pattern. In the Lord’s recovery, 
we are for God’s purpose, remaining in the line 
of life ordained by God for His eternal purpose, 
which is to gain the Body, the organism of the 
Triune God, that He may have a full expression 
in a corporate way.

This couple was in cooperation with the move 
of God on earth for the accomplishment of God’s 
economy. Elkanah and Hannah were not the 
only ones moving; they were moved by the mov-
ing One, by the unique, divine Mover, who was 
moving secretly behind the scene. Under God’s 
sovereign dealing, Hannah was suppressed in 
her soul with a burden in her spirit to pour out 
before Jehovah. This was God’s move. Because 
of God’s moving in her, Hannah could not have 
peace until she prayed for a son. God, the sover-
eign One, kept moving her and motivating her 
so that she had to pray, even though Eli, the one 
taking care of the service in God’s house, did not 
understand her. In her prayer Hannah cooper-
ated with the move of God.

God could motivate Hannah as a person who 
was one with Him in the line of life. As long as 
He can gain such a person, He has a way on 
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earth. I hope that at least some of us will be to-
day’s Hannahs and say, “Lord, if You have any-
thing on Your heart to accomplish for Your 
purpose, I am here. I am remaining in the line of 
life for the carrying out of Your economy.” If you 
do this, I have the full assurance that you will be 
the ones whom God will move. He will come to 
you and motivate you. God needs many Han-
nahs, persons who can bring forth some Samu-
els to turn the age.

The origin of Samuel was especially his 
God-seeking mother with her prayer (vv. 9-18). 
Her prayer was an echo of the heart’s desire of 
God. Her prayer was a human cooperation with 
the divine move for the carrying out of God’s 
eternal economy.

We should no longer pray old prayers in a 
formal way. Instead, we need to pray something 
that is an echo of what is on God’s heart. This 
means that what we say in our prayer is exactly 
what God wants to speak. Such a prayer is the 
speaking out of God’s heart. Hannah’s prayer 
was like this. God wanted a Samuel, yet He 
needed Hannah’s cooperation to pray to Him, 
saying, “Lord, I need a son.” This prayer was 
very human, yet it was a cooperation with the 
divine move for God’s economy.

In a very particular way, the origin of Samuel 
was the moving God with His answer to the 
prayer of Samuel’s mother (vv. 19-20). After 
such a prayer as Hannah prayed, it was easy for 
God to do something, because man’s coopera-
tion had become a base on which He could 
move. The moving God answered the prayer of 
Samuel’s mother according to His desire and in-
tention for His move among His elect.

God’s move with His answer to Hannah’s 

prayer was to produce a Nazarite who was abso-
lute for the fulfilling of His desire. A Nazarite is 
one who is consecrated to God absolutely. A 
Nazarite could never cut his hair or drink wine. 
In the Bible, long hair signifies the headship, the 
authority. A Nazarite’s keeping his hair long was 
a sign that just as a female takes her husband as 
her head, he takes God as the Head, considering 
God his Husband. Thus, a Nazarite is one who 
submits himself to God, taking God as the Head, 
the authority. This is why Hannah prayed that if 
the Lord would give her a boy, no razor would 
come upon his head (v. 11). In the Bible, to drink 
wine is to enjoy the worldly pleasures. A Nazarite 
not only submits to God as the authority but 
also has no interest in the enjoyment of worldly 
pleasures. Even before he was born, Samuel was 
consecrated by his mother to be such a person. 
This is a great thing, for it was Samuel who 
brought in a new age.

The New Testament age was brought in by 
another Nazarite—John the Baptist. The Lord 
Jesus was a Nazarite, as were Peter and Paul. 
Actually, everyone who remains in the line of life 
is a Nazarite. If we would be today’s Nazarites, 
we must take God as our Head and Husband, 
submitting to Him, and have no interest in 
worldly pleasures.

We need to be impressed with Samuel’s ori-
gin, with his source. Because he came out of such 
a strong source, he could not be an ordinary, 
worldly person. Rather, he was the one who re-
placed the waning priesthood and brought forth 
David, who brought forth Christ. (Life-study of 1 
& 2 Samuel, pp. 9-13).

Discussion Questions:

1. How can we in this age today give God the cooperation He needs to carry out His economy and 
close this age?

2. Discuss in your groups whether we are here for our benefit or for God’s purpose.

3. Spend some time tonight to offer a prayer of consecration to the Lord to be today’s Hannahs.
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Morgenwacht

Dag twee

Verses for Pray-reading:

Heb. 13:20-21 Now the God of peace, He who brought up from the dead our Lord Jesus, the gre-
at Shepherd of the sheep, in the blood of an eternal covenant, Perfect you in every 
good work for the doing of His will, doing in us that which is well pleasing in His 
sight through Jesus Christ; to Him be the glory forever and ever. Amen.

Ministry Reading:

The central thought of 1 and 2 Samuel is that 
the fulfillment of God’s economy needs man’s 
cooperation, as illustrated by the history of 
Samuel’s mother Hannah, Samuel, and David, 
in the positive sense, and by the history of Eli 
and Saul, in the negative sense. Such a coopera-
tion is related to the personal enjoyment of the 
good land, which typifies the all-inclusive and 
all-extensive Christ. 

We need to be impressed with the fact that 
the fulfillment of God’s economy requires our 
cooperation. To cooperate with God means to be 
bound together with God. We may use a three-
legged race as an illustration. The runners in 
such a race must run in pairs, with each partner 
having one leg bound to one of his partner’s 
legs. In order for the partners to run, they must 
cooperate with each other and not move inde-
pendently. This is a picture of the proper Chris-
tian life. To be a Christian is to be bound together 
with Christ and to have one living with Him by 
one life.

The birth of Samuel involved Hannah’s co-
operation with God. The old priesthood had be-
come stale and waning, and God wanted to have 
another beginning. For Samuel’s birth, God ini-
tiated things behind the scenes. On the one 
hand, He shut up Hannah’s womb; on the other 
hand, He prepared a provoker (1 Sam. 1:5-7). 

This forced Hannah to pray that the Lord would 
give her a male child. In her prayer she made a 
vow and said, “O Jehovah of hosts, if You will 
indeed look upon the affliction of Your female 
servant and remember me and not forget Your 
female servant, but give to Your female servant 
a male child, then I will give him to Jehovah for 
all the days of his life, and no razor will come 
upon his head.” (v. 11). This prayer was initiated 
not by Hannah but by God. God chose Hannah 
because she was willing to cooperate with Him. 
God answered her prayer and opened her womb, 
and Hannah conceived and bore a son (v. 20). 
Then according to her vow, she offered her son 
to God, placing him in the custody of Eli. From 
this we see that Hannah, Samuel’s mother, was 
one who cooperated very much with God. Her 
case shows us the kind of persons God expects 
to have today.

Today many continents and countries are 
open to the Lord’s recovery. There is the need 
for some to make a vow like Hannah. I hope that 
many of the young people will make such a vow. 
You need to say, “Lord, I am Yours. I just lend 
myself to You.” God will take your heart and ac-
complish something to fulfill what you vow to 
Him. (Life-study of 1 & 2 Samuel, pp. 5-7, 
W. Lee)

Simple Prayers:

“Lord, give us all a clear view of Your economy and the way to give you our best cooperation.”

“Lord, make us today’s Hannahs who will offer ourselves to you! Lord Jesus, I am Yours. I just lend 
myself to You.”
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Boodschap 3

Dan iël en zijn vrienden overwonnen 
het demonische dieet

Schriftlezing: Da. 1:1-21; Js. 8:8; Jr. 50:38; Joz. 24:2; 2 Kr. 36:6-7; 
Da. 2:13, 17; 2 Tim. 2:22; Pr. 4:9-10, 12; Gn. 2:9, 16-17

I. De Heer gebruikte Daniël en zijn vrienden, Chananja, Misaël, en Azarja, om de 
eeuw te veranderen van de gevangenschap van Gods volk, naar de eeuw van 
hun terugkeer naar het land van Immanuël. Dit was voor de opbouw van Gods 
huis en Gods stad voor Gods uitdrukking en gezag—Da. 1:1-21; Js. 8:8.

II. Het gevolg van het verval van Gods uitverkorenen was de gevangenschap naar 
Babylon; omdat zij in verval waren geraakt, werden zij door God aan Nebukad-
nessar gegeven—Da. 1:1-2:
A. Toen Gods volk opnieuw gevangen werd genomen naar de plek van de aanbidding van 

afgoden, werden zij teruggebracht naar Babel, naar de oorspronkelijke plek waar hun 
voorvader Abraham afgoden aanbad—Jr. 50:38; Joz. 24:2. 

B. Door de gevangenschap naar Babylon werd het getuigenis van Gods uitverkorenen in de 
aanbidding van God volledig vernietigd, doordat vaten uit de tempel van God het land 
Sinear werden binnengebracht en in de tempel van afgoden werden geplaatst—2 Kr. 
36:6-7.

III. Het principe van het wederopbouwwerk van de Heer is te zien bij Daniël en zijn 
vrienden, die volledig één waren met God in hun overwinning van satans lis-
ten—Da. 2:13, 17:
A. Daniël had vrienden met wie hij volledig toegewijd was aan God en apart gezet was voor 

God in een eeuw die satan volgt—Da. 1:3-8.
B. We moeten de begeerten van de jeugd ontvluchten en Christus najagen in het Lichaam 

en voor het Lichaam met de metgezellen die God ons gegeven heeft; “met hen die de Heer 
aanroepen uit een rein hart”—2 Tim. 2:22; Pr. 4:9-10, 12.

IV. Nebukadnessars duivelse verleiding was om eerst Daniël en zijn vrienden te 
verleiden, zodat ze verontreinigd zouden worden door hen deel te laten nemen 
aan zijn onreine voedsel dat aan afgoden geofferd werd, maar Daniël en zijn 
vrienden overwonnen het duivelse dieet—Da. 1:3-21:
A. De eerste verleiding die naar de mensheid kwam had te maken met eten; in principe 

hebben alle verleidingen die naar ons komen te maken met eten—Gn. 2:9, 16-17; verw. 
Gn. 3:1-5.

B. In Nebukadnessars duivelse verleiding van Daniël en zijn vrienden, veranderde hij ook 
hun namen die aangaven dat ze aan God toebehoren, in namen die hen één met afgoden 
maakten—Da. 1:7. 
1. De naam van Daniël betekent “God is de rechter” of “God is mijn rechter” en werd 

veranderd in Beltesassar, deze naam betekent “de prins van Bel” of  “de geliefde van 
Bel”—verw. Js. 46:1. 

2. De naam van Chananja betekent “Jehova is goed” of “de geliefde van Jehova” en werd 
veranderd in Sadrak, deze naam betekent “verlicht door de god van de zon”.

3. De naam van Misaël betekent “Wie kan zoals God zijn?” en werd veranderd in Mesak, 
deze naam betekent “Wie kan zoals de godin Shak zijn?”.

4. De naam Azarja betekent “Jehova helpt mij” en werd veranderd in Abednego, deze 
naam betekent “de trouwe slaaf van Nego, de god van vuur”.

V. Daniël speelde geen politiek spel maar was openhartig en vrijmoedig; hij streed 
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en ging tegen de verleidingen van de duivel in door die verleidingen vrijmoedig 
te verwerpen, en ontving een zegening van God voor zijn standvastige houding 
—Da. 1:8-21: 
A. Daniël en zijn vrienden hadden zich voorgenomen zich niet te laten verontreinigen met 

de beste voorzieningen van de koning en de wijn die de koning dronk—Da. 1:8-13.
B. Omdat Daniël en zijn drie vrienden zo vrijmoedig waren, zegende God hen met kennis en 

inzicht in al hun leren en wijsheid, en zegende met name Daniël met inzicht in alle visi-
oenen en dromen—Da. 1:17-20. 

C. God zegende Daniël ook met een lang leven, zodat hij de gevangenschap van zeventig 
jaar overleefde en de bevrijding en terugkomst van de gevangenen van het eerste jaar van 
Kores, de koning van Perzië, na de val van Babylonië zag—Da. 1:21.
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Boodschap 3—verzen

Daniël en zijn vrienden overwonnen 
het demonische dieet

Schriftlezing: 

Daniël 1:1-21
1 In het derde jaar der regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de 

koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het; 
2 En de Here gaf Jojakim, d e koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van 

het huis Gods, en hij bracht ze naar het land Sinear in de tempel van zijn god; het gerei bracht 
hij in de schatkamer van zijn god.

3 Toen beval de koning Aspen az, het hoofd zijner hovelingen, enige Israëlieten te laten komen, uit 
het koninklijk geslacht en uit de edelen,

4 Knapen zonder enig gebrek,  schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van 
kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings, en hen 
te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeën.

5 En de koning stelde voor hen  een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn, 
die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende drie jaren opvoeden, na verloop waarvan zij 
bij de koning dienst moesten doen.

6 Nu bevonden zich o nder hen enige Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja;
7 De overste der hovelingen gaf h un andere namen: Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja 

Sadrak, Misaël Mesak en Azarja Abednego.
8 Daniël nu nam zich voor, zich nie t te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die 

de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou 
behoeven te verontreinigen.

9 Toen schonk God aan Dani ël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen;
10 Doch de overste der hovelingen zei de tot Daniël: Ik vrees, dat mijn heer, de koning, die uw spijs 

en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de 
overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zoudt beladen bij de 
koning.

11 Daarop zeide Daniël tot de kamerdie naar, die de overste der hovelingen aan Daniël, Chananja, 
Misaël en Azarja had toegevoegd:

12 Neem toch met uw dienaren gedurende ti en dagen de proef: men geve ons groenten te eten en 
water te drinken;

13 Laat dan ons uiterlijk met dat van de  knapen die de koninklijke spijze eten, door u vergeleken 
worden, en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding.

14 Hij gaf hun hierin gehoor en n am met hen gedurende tien dagen de proef,
15 En na verloop van tien dagen bleek hun  uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al 

de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden.
16 Voortaan nam de kamerdienaar hun spijz e en de wijn die zij drinken moesten, weg en gaf hun 

groenten.
17 En aan deze vier knapen gaf God kennis  en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl 

Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.
18 Na verloop nu van de dagen die de konin g had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen 

verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnessar.
19 De koning sprak met hen; en onder die a llen werd niemand gevonden gelijk Daniël, Chananja, 

Misaël en Azarja, en dezen traden in dienst bij de koning
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20 In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs  inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, 
bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse 
rijk.

21 Daniël bleef daar tot het eerste  jaar van koning Kores.

Jesaja 8:8
 Binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de 

hals; ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen, o Immanuël.

Jeremia 50:38
 Het zwaard over zijn schatten, dat zij geplunderd worden! Het zwaard over zijn wateren, dat zij 

uitdrogen! Want een land van gesneden beelden is het en door schrikwekkende beelden laten zij 
zich verdwazen.

Jozua 24:2
 En Jozua zeide tot het gehele volk: Zo zegt de Here, de God van Israël: aan de overzijde der 

Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van 
Nachor, en zij hebben andere goden gediend.

2 Kronieken 36:6-7
6 Nebukadnessar, de koning van Babel, trok tegen hem op en boeide hem met twee koperen 

ketenen om hem naar Babel te voeren.
7 Een deel van het gerei van het huis des Heren  bracht Nebukadnessar naar Babel en hij plaatste 

het in zijn paleis te Babel.

Daniël 2:13, 17; 
13 Toen het bevel werd uitgevaardigd, dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniël en 

diens metgezellen gevaar gedood te worden. 
17  Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Chananja, Misaël en Azarja de 

zaak bekend.

2 Timoteüs 2:22
 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede 

met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.

Prediker 4:9-10, 12
9 Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
10 Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne die valt zonder dat 

een metgezel hem opricht! 
12 Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een 

drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Genesis 2:9, 16-17
9 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en 

goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der 
kennis van goed en kwaad. 

16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat 

gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
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Boodschap 4

Daniël en zijn metgezellen zegevierden over 
de duivelse v erblinding die mensen verhindert 

de goddelijke geschiedenis in de menselijke geschiedenis te zien

Schriftlezing: Da. 2:1-49; 7:13-14; Mt. 21:42, 44; Op. 19:11-21; 
14:19-20; Joh. 3:29-30; Gn. 2:21-23

I. Nebukadnessar had een verbazingwekkende droom over een groot menselijke 
beeld; deze droom had een diepe indruk op hem moeten maken, maar hij ver-
gat de droom omdat hij geen hart voor Gods belang had—Da. 2:1:
A. Nebukadnessars geest was verontrust en wilde de droom kennen, en alle bezweerders, 

tovenaars en Chaldeeën waren niet in staat om hem de droom en haar betekenis te ver-
tellen, dus Nebukadnessar beval dat zij gedood moesten worden—Da. 2:2-13.

B. Maar Daniël, een man die zich voornam zijn hart te zetten op de geestelijke dingen voor 
Gods belang op aarde, had de droom niet gezien en ontving toch een visioen van God 
over de droom en kon de droom uitleggen—Da. 2:17-45:
1. Daniël verzamelde zijn metgezellen, zijn vitale groep, om te bidden over deze eis van 

Nebukadnessar; God maakte Zijn verborgenheid bekend aan Daniël in een nachtge-
zicht—Da. 2:17-19.

2. In Daniëls uitleg van Nebukadnessars droom verhief hij zichzelf niet, maar zegende 
en verhief hij God—Da. 2:20-23, 25-30.

II. De inhoud van de droom van Nebukadnessar was een groot menselijk beeld, 
dat de verzameling van menselijk bestuur door de menselijke geschiedenis 
heen en haar bestemming afbeeldt—Da. 2:31-33:
A. Elk menselijk bestuur heeft altijd drie zaken gedaan: in opstand komen tegen God, de 

mens verheffen en afgoden aanbidden. Afgoden aanbidden is eigenlijk de duivel aanbid-
den, die zich achter de afgoden bevindt.

B. In het grote menselijke beeld beeldt het hoofd van goud Nebukadnessar af, de oprichter 
en koning van Babylon—Da. 2:36-38.

C. De borst en de armen van zilver beelden Medië-Perzië af—Da. 2:39a.
D. De buik en de lendenen van brons beelden Griekenland met Macedonië af—Da. 2:39b.
E. De benen van ijzer en de voeten, deels van ijzer en deels van leem, beelden het Romeinse 

Rijk af met de laatste tien koningen—Da. 2:40-43.
F. De cultuur van de wereld is een opeenstapeling van de cultuur vanaf de tijd van Nimrod 

(Babel—Gn. 11) tot het heden; wat begon met Nimrod zal afgerond worden met anti-
christ; de Babylonische, Medo-Perzische, Macedonisch-Griekse en Romeinse Rijken zijn 
verdwenen, maar hun culturen bestaan nog steeds.

III. De bestemming van het grote menselijke beeld is dat het zal worden verbrijzeld 
door een steen, die bij zijn verschijning zonder toedoen van mensenhanden los-
raakt van de berg; deze steen is Christus—Da. 2:34-35a, 44b-45; 7:13-14:
A. Zoals de steen die het volledige menselijke bestuur zal verbrijzelen, was Christus niet 

gesneden door mensenhanden, maar was Hij gesneden door God door Zijn kruisiging en 
opstanding—Da. 2:34, 45; Mt. 21:42, 44.

B. Bij Zijn verschijning als de steen gesneden zonder toedoen van mensenhanden, zal Chris-
tus het grote beeld van de tenen tot het hoofd verbrijzelen. Dit betekent dat Hij de tien 
koningen met antichrist zal treffen. Samen met Christus zal er ook Zijn pasgetrouwde 
bruid zijn, die bestaat uit de overwinnaars, en samen met antichrist zullen de tien konin-
gen met hun legers zijn—Op. 19:11-21; 14:19-20; verw. 2 Tes. 2:8; Js. 63:2-3.
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C. Wanneer Christus terugkomt als de steen, zal Hij alle menselijke bestuur verbrijzelen, en 
dit betekent de volledige vernietiging van het menselijke bestuur van Nimrod tot anti-
christ; het menselijke bestuur zal daarom door Christus beëindigd worden bij Zijn ver-
schijning als de steen die door God werd gesneden—Da. 2:34-35.

IV. Het grote menselijke beeld zal vervangen worden door een grote berg, die het 
eeuwige koninkrijk van God afbeeldt, dat de volledige aarde zal vullen; dit bete-
kent dat nadat Christus komt om al het menselijke bestuur te verbrijzelen, Hij 
het eeuwige koninkrijk van God op aarde zal binnenbrengen—Da. 2:24-35, 44; 
Op. 12:10:
A. De vergroting van de steen tot een grote berg beeldt de vergroting van Christus af; net 

zoals Eva de vergroting van Adam was, zo is de bruid de vergroting van Christus als de 
Bruidegom—Joh. 3:29-30; Gn. 2:21-23; 2 Tes. 2:8; Op. 19:11-21.

B. De steen is Christus als het middelpunt, en de berg is Christus als de omtrek, de allesom-
vattendheid; Hij is de Gemeente en ook het koninkrijk; Hij is samen met Zijn vergroting 
de grote berg die de hele aarde vult.

V. Nebukadnessar maakte van Daniël de heerser over het gehele gewest Babel en 
opperhoofd over alle wijzen van Babel—Da. 2:46-49.
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Boodschap 4—verzen

Daniël en zijn metgezellen zegevierden over 
de duivelse verblinding die mensen verhindert 

de goddelijke geschiedenis in de menselijke geschiedenis te zien

Schriftlezing: 

Daniël 2:1-49
1  In het tweede jaar nu der regering van Nebukadnessar had Nebukadnessar een droom, waardoor 

zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was.
2  Toen gebood de koning, dat men de geleerden, de bezweerders, de tovena ars en de Chaldeeën 

zou roepen, om de koning zijn droom te verklaren; en zij kwamen en stonden vóór de koning.
3  De koning zeide tot hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is verontr ust, zodat ik die 

droom wil verstaan.
4  Toen spraken de Chaldeeën tot de koning: Aramees O, koning, leef in eeuwi gheid! Zeg uw 

dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven.
5  De koning gaf de Chaldeeën ten antwoord: Het besluit staat bij mij vast; i ndien gij mij de droom 

met zijn uitlegging niet bekendmaakt, zult gij in stukken gehouwen worden en uw huizen zullen 
tot een puinhoop worden gemaakt,

6  Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij  geschenken en gaven 
en grote eer van mij ontvangen; geeft mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen.

7  Zij gaven opnieuw ten antwoord: De koning zegge zijn dienaren de droom, dan  zullen wij de 
uitlegging te kennen geven.

8  De koning gaf ten antwoord: Ik begrijp heel goed, dat gij tijd zoekt te win nen, omdat gij ziet, dat 
het besluit bij mij vaststaat,

9  Dat een vonnis u treft, indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken; en g ij hebt afgesproken 
mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt. Zegt mij dus de 
droom, opdat ik weet, dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven.

10 De Chaldeeën gaven de koning ten antwoord: Er is geen mens op de aardbodem  die het door de 
koning gevraagde zal kunnen te kennen geven; daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en 
machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeeër gevraagd.

11 Wat de koning vraagt, is te zwaar, en er is niemand anders, die het de koning  zal kunnen te 
kennen geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen.

12 De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig, en hij beval al de w ijzen van Babel ter 
dood te brengen.

13 Toen het bevel werd uitgevaardigd, dat de wijzen gedood zouden worden, liepen  ook Daniël en 
diens metgezellen gevaar gedood te worden.

14  Toen richtte zich Daniël op verstandige en gepaste wijze tot Arjok, de overst e der koninklijke 
lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden;

15 Hij nam het woord en zeide tot Arjok, de koninklijke machthebber: Waarom is dit  strenge bevel 
door de koning uitgevaardigd? Daarop maakte Arjok Daniël de zaak bekend.

16  Toen ging Daniël tot de koning en verzocht, dat deze hem enige tijd zou gunnen  om de uitlegging 
aan de koning te kennen te geven.

17  Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Chananja, Misaël en  Azarja de 
zaak bekend,

18  En (zeide) dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffen de deze 
verborgenheid - opdat men Daniël en zijn metgezellen niet zou ter dood brengen met de overige 
wijzen van Babel.
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19  Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofd e Daniël 
de God des hemels;

20  Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, wa nt Hem 
behoort de wijsheid en de kracht!

21  Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij v erleent 
wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben.

22  Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, e n het 
licht woont bij Hem.

23  U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend he bt, en mij 
thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des 
konings hebt bekendgemaakt.

24  Derhalve ging Daniël naar Arjok, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel  ter 
dood te brengen; hij ging en sprak aldus tot hem: Breng de wijzen van Babel niet ter dood, leid 
mij tot de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven.

25  Toen bracht Arjok Daniël inderhaast tot de koning en zeide aldus tot hem: Ik heb een ma n 
gevonden onder de ballingen van Juda, die de koning de uitlegging kan bekendmaken.

26  De koning richtte het woord tot Daniël, wiens naam Beltesassar was: Zijt gij in staat mi j de 
droom die ik gezien heb, met zijn uitlegging bekend te maken?

27  Daniël gaf de koning ten antwoord: De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen gee n 
wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven.

28  Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning 
Nebukadn essar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de 
gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze:

29  Bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede laagt, gedachten op over wat er na de zen 
geschieden zou, en Hij, die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden 
zal.

30  Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid, die ik zou bezitten bove n alle 
levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt, en dat gij de 
gedachten van uw hart zoudt kennen.

31  Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de  glans 
ervan was buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend.

32  Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn bui k 
en lendenen van koper,

33  Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.
34  Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld 

trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 
35  Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij 

werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor 
meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die 
de gehele aarde vulde. 

36  Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 
37  Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte 

en eer geschonken heeft, 
38  Ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het 

gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt - gij zijt 
dat gouden hoofd. 

39  Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een 
derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 

40  En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en 
gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 
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41  En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, 
betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer 
aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 

42  En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, 
en ten dele zal het broos zijn. 

43  Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door 
huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, 
zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 

44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in 
eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal 
overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het 
bestaan in eeuwigheid, 

45  Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg 
losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft 
de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging 
betrouwbaar. 

46  Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniël; ook beval hij een 
offer en reukwerk aan hem op te dragen.

 47  De koning gaf Daniël ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der 
koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen 
openbaren.

4 8  Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte hem tot 
heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel.

49   Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van het gewest Babel op aan Sadrak, Mesak en 
Abednego, terwijl Daniël aan het hof des konings bleef.

Daniël 7:13-14
13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk 

een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze;
14 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk 

een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze.

Matteüs 21:42, 44
42 Jezus zei tot hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: ‘De steen die de bouwlieden hebben 

verworpen, die is geworden tot een hoeksteen; van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk 
in onze ogen’?

44 En wie op deze steen valt, zal verbrijzeld worden; en op wie hij valt, zal hij verpletteren.

Openbaring 19:11-21
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, <heet> Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12 En zijn ogen zijn <als> een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en Hij heeft een 

geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf.
13 En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van 

God.
14 En de legers <die> in de hemel <zijn>, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, 

fijn linnen.
15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen 

hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van 
de toorn van God de Almachtige.

16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en 
Heer van de heren.

17  En ik zag één engel staan in de zon, en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels die in het 
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midden van de hemel vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van God;
18 Opdat u vlees eet van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van sterken, vlees van 

paarden, en van hen die daarop zitten en vlees van allen, zowel van vrijen als van slaven, van 
kleinen als van groten.

19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren 
tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger.

20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid 
had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn 
beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt.

21 En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard 
zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees. 

Openbaring 14:19-20
19 En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijnstok van de aarde en wierp het 

in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God.
20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de 

tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

2 Tessalonicenzen 2:8
 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem 

van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst. 

Johannes 3:29-30
29 Hij die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die daarbij staat en 

hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van 
mij dan is vervuld geworden.

30 Hij moet meer, maar ik minder worden.

Genesis 2:21-23
21 Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van 

zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.
22 En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht 

haar tot de mens.
23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 

`mannin` heten, omdat zij uit de man genomen is.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 4—Groepstijd

Daniel and His Companions were Victorious
Over the Devilish Blinding that Prevents People

from Seeing the Divine History within the Human History

Verses for Pray-reading:

Matt. 21:42-44  Jesus said to them, Have you never read in the Scriptures, “The stone which the 
builders rejected, this has become the head of the corner. This was from the Lord, 
and it is marvelous in our eyes”? Therefore I say to you that the kingdom of God 
shall be taken from you and shall be given to a nation producing its fruit. And he 
who falls on this stone shall be broken to pieces; but on whomever it falls, it shall 
crush him to powder and scatter him like chaff.

Ministry Reading:

BABYLON REBELLING 
AGAINST GOD, EXALTING  MAN, 

AND WORSHIPPING IDOLS
According to our point of view, there are 

many different countries, nations, and empires. 
But in the eyes of God, the entire human gov-
ernment from Nimrod to Antichrist is Babylon. 
This human govern  ment—Babylon—has always 
done three things: rebel against God, exalt man, 
and worship idols (Gen. 11:4, 9). To worship 
idols is actually to worship the devil who is be-
hind the idols. Wherever we may go, we will see 
that human government rebels against God, ex-
alts man, and worships idols.

THE STONE CUT OUT WITHOUT 
HANDS APPEARING TO CRUSH 

THE GREAT HUMAN IMAGE
When Babylon reaches its consummation, the 

stone cut out without hands will appear to crush 
the great image, beginning with the toes and the 
feet (Dan. 2:34-35, 44-45; 7:13-14). In His word 
to the Pharisees in Matthew 21, the Lord Jesus 
indicated to them that He is a stone. First, in 
verse 42 He asked them, “Have you never read in 
the Scriptures, ‘The stone which the builders re-
jected, this has become the head of the corner. 
This was from the Lord, and it is marvelous in 
our eyes’?” Then in verse 44 He went on to say, 
“He who falls on this stone shall be broken to 
pieces; but on whomever it falls, it shall crush 
him to powder and scatter him like chaff.” Here 
we see that Christ is the smiting stone. What will 
be smitten by Him and scattered as chaff? 

According to Daniel 2, it is the aggregate of 
human government, whose name is Babylon, 
which will be smashed and crushed into pieces 
by Christ as the stone cut out without hands.

TODAY’S WORLD SITUATION
As far as human government is concerned, 

we need to consider what part of the great 
human image we are in today. As the result of 
studying the Bible and the world situation for 
over sixty years, I believe that today we are at 
the feet of the image, very close to the ten toes. 
The world situation, especially the situation in 
Europe, has been remodeled to fit in with the 
prophecies in the Bible. If we are clear about 
this, we will know where we are and what we 
should do.

The culture, spirit, and essence of the Roman 
Empire continue to exist, but the form and ap-
pearance of this empire have vanished. How-
ever, the form and appearance of the Roman 
Empire will be restored under Antichrist. The 
whole earth is now ready for the restoration of 
the Roman Empire and the appearing of the ten 
toes, which will bring in Christ as the stone to 
crush the aggregate of human government and 
usher in the eternal kingdom of God upon the 
earth.

THREE TYPES OF ANTICHRIST
Antiochus Epiphanes was a type of Anti-

christ. The first type of Antichrist was Nimrod in 
Genesis; the second was Antiochus Epiphanes 
in Daniel; and the third was Titus, the prince of 
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Rome who destroyed Jerusalem in A.D. 70. 
Thus, if we want a full picture of Antichrist, we 
need to study not only the book of Revelation 
but also these three types of Antichrist. With 
Nimrod, Antiochus Epiphanes, and Titus we 
have the picture, and in the book of Revelation 
we have the definition. When we put together 
the picture and the definition, we have a full 
view concerning Antichrist.

THE CONTROLLING VISION KEEPING 
GOD’S PEOPLE FROM THE WORLD
I hope that we will all see the controlling vi-

sion in the second chapter of Daniel and that, in 
light of this vision, we will have a clear view re-
garding human government. In the eyes of 

human beings, there are different kinds of gov-
ernments, some good and others bad. But in the 
eyes of God, every human government is a beast. 
Babylon, Persia, Greece, the Roman Empire—
all are beasts. I can testify that this view has pre-
served me from the world for more than sixty 
years. We all need such a view, such a vision. If, 
as God’s people, we see this controlling vision, 
we will be kept from the world and prepared for 
Christ’s coming as the smiting stone which will 
crush the aggregate of human government and 
become a great mountain—the eternal kingdom 
of God—filling the whole earth. (Life-study of 
Daniel, pp. 22-24)

Discussion Questions:

1. Discuss in your groups how human government does these three things, rebels against God 
exalts man, and worship idols. In what way is this true?

2. How does having a vision of the destiny of human government preserve us from the world?

3. What impressed you in the meeting tonight concerning this message and the coming of God’s 
kingdom to the earth?
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Morgenwacht

Dag drie

Verses for Pray-reading:

John 3:29-30 He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who 
stands and hears him, rejoices with joy because of the bridegroom’s voice. This joy 
of mine therefore is made full. He must increase, but I must decrease.

Ministry Reading:

When Christ comes as the smiting stone, He 
will not come alone. Rather, He will come with 
His bride. By that time Christ will have already 
gained the church, and He will have married His 
bride, as described in Revelation 19. After His 
wedding He will come both as the smiting stone 
and as the One who will tread the winepress. 
Antichrist will gather a vast number of evil, re-
bellious human beings around Jerusalem, thus 
preparing the “grapes” to be trodden in the 
“winepress” by Christ. His coming will be a great 
surprise, for these rebellious ones will believe 
neither in Christ nor in God but only in them-
selves. Antichrist will even go so far as to say 
that he is God, and for his enjoyment will set up 
his tent between the good land and the Mediter-
ranean Sea (v. 45). Then Christ as the God-cut 
stone will come with His bride to strike the toes 
of the image, destroying it from the toes to the 
head. In this way, human government will be 
crushed and terminated.

The great human image will be replaced with 
a great mountain, signifying the eternal king-
dom of God, which will fill the whole earth 
(2:35b, 44a). This means that after Christ comes 
to crush the aggregate of human government, 
He will usher in the eternal kingdom of God on 
earth.

This increase of the stone into a great moun-
tain signifies the increase of Christ. The fact that 

Christ can increase is clearly revealed in John 3. 
Referring to Christ, verse 30 says, “He must in-
crease.” The increase in this verse is the bride 
spoken of in verse 29: “He who has the bride is 
the bridegroom.” Christ, therefore, has an in-
crease, and this increase is His bride. Just as 
Eve was the increase of Adam, the bride is the 
increase of Christ as the Bridegroom.

The church today is Christ’s increase in life, 
but the eternal kingdom of God is Christ’s in-
crease in administration. In life Christ increases 
to become the church; in administration Christ 
increases to become the eternal kingdom of 
God. Hence, Christ is not only the church but 
also the kingdom of God. Both the church and 
the kingdom are His increase.

The parable of the seed in Mark 4:26-29 re-
veals how the kingdom of God is the increase of 
Christ. Verse 26 says, “So is the kingdom of God: 
as if a man cast seed on the earth.” This seed is 
Christ as the embodiment of the divine life. Ac-
cording to the parable, this seed sprouts, grows, 
bears fruit, matures, and brings forth a harvest 
(vv. 27-28). From the time Christ came to sow 
Himself into the “soil” of humanity, He has been 
growing and increasing. Eventually, this in-
crease will become the great mountain that fills 
the whole earth to be the eternal kingdom of 
God. (Life-study of Daniel, pp. 17-19)

Simple Prayers:

“Lord, grow in me and in all the saints that we could become Your increase to fill the earth.”

“Lord, let Your Kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven!”
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Bijzondere gemeenschap

De manier om voorbereid, behouden en bruikbaar te zijn
voor de Heer om de eeuw te veranderen

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 uit-
verkoren 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. Europa is veel meer van vitaal belang dan enig ander continent en ras in de vol-
eindiging van het visioen van het grote menselijke beeld in Daniel 2; de verbrij-
zeling van de twee voeten van het grote menselijke beeld zal de verbrijzeling 
van het volledige menselijke bestuur zijn—vv. 34-35:
A. De tien koningen, die zijn afgebeeld door de tien tenen van het grote beeld in Daniel 2, 

zullen staan onder antichrist, de laatste keizer van het tot leven gewekte Romeinse Rijk, 
dit zal allemaal in Europa plaatsvinden —cf. Op. 17:9-14.

B. De Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten zijn de drie invloedrijke factoren in de 
huidige wereldsituatie: het wederopbouwwerk heeft zich al in de Verenigde Staten en het 
Verre Oosten geworteld, maar er is een leegte in Europa.

C. Voordat de verbrijzeling van antichrist en het gehele menselijke bestuur kan plaatsvin-
den, moet het wederopbouwwerk van de Heer zich verspreiden naar Europa en zich daar 
wortelen.

III. Het wederopbouwwerk van de Heer verspreidt zich en zal op een goede snel-
heid verspreiden; er zullen gemeenten zijn in alle grote steden en in alle lei-
dende 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 gemeen-

schap 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 liefheb-
ben 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 aan-

schouwen, naar Zijn woord te luisteren en om een openbaring over Hem te ontvan-
gen; 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 luiste-
ren 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 wor-
den met het woord—Kol. 3:16; Ps. 119:11.

C. We moeten een goed karakter opbouwen; we moeten onszelf beoefenen om een karakter 
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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; ge-

bruik geestelijkheid niet als smoes om niet te studeren; studeer in plaats daarvan nog 
ijveriger dan de wereldse studenten, haal zo hoog mogelijke cijfers en ga verder met een 
hogere opleiding:

E. In het gemeenteleven is contact tussen zusters en broeders onvermijdelijk; om be-
schermd 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. Niets beschadigt je lichaam zo erg als hoererij; de beoefening van de wereld is van-
daag de dag uitermate hels, duivels en satanisch; het is heel duivels dat jongeren 
zonder enige beperking contact hebben met elkaar.

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

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.

IV. 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.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Bijzondere gemeenschap—verzen

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

Schriftlezing: 

Handelingen 17:26-27
26 En Hij heeft uit een bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te   

wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld,
27 Opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel 

Hij niet ver is van ieder van ons.

Daniël 4:26
 Dat men echter zeide de wortelstomp van de boom te laten staan, betekent: uw koningschap zal 

bestendig zijn van het ogenblik af, dat gij erkent, dat de hemel de heerschappij heeft.

Openbaring 1:5
 En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de 

koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn 
bloed.

Daniël 2:34-35
34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het   

beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde;
35 Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en   

zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen     
spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote   
berg, die de gehele aarde vulde.

Matteüs 26:6-13
6 Toen nu Jezus in Bethanië was in het huis van Simon de melaatse,
7    kwam bij Hem en vrouw met een albasten fles met zeer kostbare balsem en goot die uit op zij 

hoofd, terwijl Hij aanlag.
8    Toen nu de discipelen dit zagen, namen zij het haar zeer kwalijk en zeiden: Waartoe die 

verkwisting?
9    Want deze had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.
10  Jezus echter, die dit wist, zei tot hen: Waarom valt u de vrouw lastig? Want zij heeft een goed 

werk aan Mij verricht.
11   Want de armen hebt u altijd bij u, Mij echter hebt u niet altijd.
12   Want dat zij deze balsem op mijn lichaam heeft gegoten, heeft zij gedaan voor mijn 

begrafenis.
13  Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit evangelie wordt gepredikt in de hele wereld, zal ook van wat 

deze heeft gedaan, gesproken worden tot haar gedachtenis.

Psalm 110:3
 Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige feestdos rijst uit de schoot 

van de dageraad de dauw uwer jonge mannen voor u op.

Lucas 10:38-42
38 Het gebeurde nu, terwijl zij reisden, dat Hij in een dorp kwam, en een vrouw genaamd Martha 

ontving Hem in haar huis.
39   En deze had een zuster, Maria geheten, die ook aan de voeten van de Heer zat en naar zijn 

woord luisterde.
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40  Martha echter werd zeer in beslag genomen door veel dienen; en zij kwam erbij staan en zei: 
Heer, bekommert U Zich er niet om dat mijn zuster mij allen laat dienen? Zeg haar dan dat zij 
mij moet helpen.

41  De Heer echter antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over 
veel dingen,

42   maar een ding is nodig; want Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden 
weggenomen.

Kolossenzen 3:16
 Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en 

terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten 
voor God.

Psalm 119:11
 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

Filippenzen 4:8, 13
8 Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat  

beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat.
13 Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft.

1 Tessalonicenzen 4:3-4
3   Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij;
4   Dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid.

Hebreeën 13:4
 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders en 

overspelers zal God oordelen.

Efeziërs 4:12
 Om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam 

van Christus.

Richteren 5:15b, 16b
15b Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele.
16b Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele.
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Bijzondere gemeenschap—Groepstijd

The Way to be Prepared, Preserved, and Useful 
to the Lord to Turn the Age

Verses for Pray-reading:

2 Tim. 2:2 And the things which you have heard from me through many witnesses, these 
commit to faithful men, who will be competent to teach others also.

1 Thes. 4:3-4 For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from fornication; 
That each one of you know how to possess his own vessel in sanctification and 
honor.

Ministry Reading:

THERE IS A NEED 
IN THE LORD’S RECOVERY 

FOR THOSE WITH 
THE HIGHEST EDUCATION

I encourage all the young people to get a col-
lege degree. Do not make spirituality an excuse 
for not studying. Rather, study more diligently 
than the secular students, get the highest grades, 
and go on for advanced degrees…Also learn to 
speak a number of other languages…Become a 
doctor in biology, medicine, or nuclear physics.

There is a need in the Lord’s recovery today 
for those with the highest education. Young peo-
ple, you must endeavor to gain the best educa-
tion. Arrange your daily schedule in this way: 
seven and a half hours for sleep, one and a half 
hours for eating, one hour for exercise, eight 
hours for study, and six hours for spiritual things. 

Do not get married too soon. I do not like to 
see the brothers getting married before the age 
of twenty-five. Do not be burdened down too 
soon with marriage and children. Rather, use 
your time and energy for studying. The age of 
twenty-six is soon enough for brothers to begin 
having children. Furthermore, I do not like to 
see the sisters getting married before the age of 
twenty-two. If the sisters marry too early and 
have children too soon, they may be overbur-
dened and even spoiled. Follow the schedule I 
recommend until you are twenty-five years old 
and see what will be the issue. This surely is 
good for God’s recovery.

Do not stop your schooling too soon. You 
should get a master’s degree, or preferably a 
Ph.D. All the church people must be learned ones. 

We are neither ignorant nor undereducated. 
Rather, we would have the highest education. We 
would acquire all the wisdom of the “Egyptians,” 
but we would not work for the “Egyptians”—we 
would work for the holy tabernacle. We should be 
able to say, “I know medicine and nuclear sci-
ence, but I am not working for that. I am working 
for the building up of the church. I have learned a 
trade, but I am not occupied with this. I am build-
ing the pillars for the temple of my God”…Be a 
person full of learning, but do not use your learn-
ing for secular business. Use it fully for the Lord’s 
building work. Your life and your being must not 
only be transformed but also transferred. (Life-
study of Genesis, pp. 1102-1105)

POSSESSING OUR OWN VESSELS IN 
SANCTIFICATION AND HONOR

In chapter four [of 1 Thessalonians] Paul in-
jects an inoculation into the believers concern-
ing the most serious germ that damages the 
church life, the germ of fornication. 

Fornication has its source in lust. People 
would never have a chance to indulge them-
selves in this lust if they did not have some form 
of social life. Social life is a hotbed of fornica-
tion. A person who does not have a social life is 
not in danger of falling into fornication. If you 
live alone and have little contact with others, it 
is very unlikely that you will commit fornica-
tion. But the church life is a meeting life, a com-
munal life. In other words, the church life is a 
social life. In order to have the church life, we 
cannot avoid having a communal life, a social 
life, in which we have considerable contact with 
one another. 
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According to history, the problem of fornica-
tion has come up over and over again in one 
church after another. The facts prove that Chris-
tian workers in particular are often snared by 
fornication because they have so much contact 
with others. Furthermore, fornication has been 
the factor in damage caused to those in the Pen-
tecostal movement. In certain places this move-
ment has been limited because of the sin of 
fornication. 

In [1 Thes.] 4:3 Paul says, “For this is the will 
of God, your sanctification; that you abstain 
from fornication.” God’s will is that His re-
deemed people, the believers in Christ, should 
live a life of holiness according to His holy na-
ture, a life wholly separated unto Him from any-
thing other than Him. For this He is sanctifying 
us thoroughly (5:23)…Man was made for ex-
pressing God (Gen. 1:26). Nothing ruins man 
for this purpose more than fornication. This 
prevents man from being holy, separated unto 
God, and contaminates man to the uttermost in 
the fulfilling of God’s holy purpose. Hence, the 
apostle strongly charges the newly converted 
Gentile believers, by sanctification unto God, to 
abstain from the damage and contamination of 
fornication, the most gross sin in the eyes of 
God. 

We also need this warning today. In the 
United States and Europe males and females 
have social contact with hardly any limitation. 
Because of this situation, it is easy for people to 
fall into fornication. In order for churches to 
exist in these regions, there is a need of a warn-
ing concerning fornication. 

In verse 3 [of 1 Thes. 4] Paul says that the will 
of God is our sanctification. This sanctification 
is versus fornication. In order to have a walk 
that pleases God, we need to be sanctified. 

In verses 4 and 5 Paul continues, “That each 
one of you know how to possess his own vessel 
in sanctification and honor, not in the passion of 
lust, even as also the nations who do not know 
God.” To possess one’s vessel is to keep it, to 
preserve it…To keep or preserve man’s vessel in 
sanctification and honor, not in passion of lust, 
is the safeguard against committing fornication. 

Sanctification refers more to a holy condition 
before God; honor, more to a respectable stand-
ing before man. Man was created for God’s pur-
pose with a high standing, and marriage was 
ordained by God for the propagation of man to 
fulfill God’s purpose. Hence, marriage should 
be held in honor (Heb. 13:4). To abstain from 
fornication is not only to remain in a sanctified 
condition before God, but also to hold and keep 
a standing of honor before man. Whenever 
someone becomes involved in fornication, he is 
contaminated, and his sanctification is an-
nulled. Moreover, he loses honor before man. 
Not even unbelievers honor those who commit 
fornication. Therefore, we must know how to 
possess, keep, preserve, our own body in sancti-
fication toward God and in honor before man. 
We must be those who are sanctified unto God 
and those who have honor before man. In order 
to be such persons, we must absolutely abstain 
from fornication and not give ground for suspi-
cion in this matter. (Life-study of  1 Thessalo-
nians, pp. 130-133)

Discussion Questions:

1. Discuss in your groups what is the common thought of the young people concerning going to 
college and getting a higher education.

2. Discuss why would the young people in the Lord’s recovery cut their education short?

3. Fellowship among yourselves the tide of the age and the pressure on the young people to be in-
volved in immoral relationships; how can we escape?
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Morgenwacht

Dag vier

Verses for Pray-reading:

Judg. 5:15b, 16b  Among the divisions of Reuben / There were great resolutions in heart…/ In the 
divisions of Reuben / There were great searchings of heart.

Psa. 110:3 Your people will offer themselves willingly / In the day of Your warfare, / In the 
splendor of their consecration. / Your young men will be to You / Like the dew 
from the womb of the dawn.

Ministry Reading:

The Bible says that among God’s people there 
were great resolutions in heart, and there were 
also great searchings of heart (Judg. 5:15-16). 
For whom did they have great resolutions and 
great searchings? A person of aspiration, though 
he lives on the earth, always turns his head to 
the Lord. We should have great resolutions in 
heart and great searchings of heart toward God. 
May all the young people, starting from today, 
be willing to have great resolutions and great 
searchings of heart. To have a great resolve is to 
make a firm decision; to have a great searching 
is to devise a plan. This is not just to have a re-
solve but to have a great resolve, and not just to 
make a plan but to make a great plan. May today 
be the day that you have a great resolve and 
make a great plan.

Due to the advancement of transportation in 
recent times, the world has become a smaller 
place…The world situation today is surely full of 
darkness and wickedness, and the primary rea-
son is that men do not know God or receive God. 
If they knew God, they would get out of dark-
ness and enter into light, staying away from 
wickedness and drawing near to good. There-
fore, all of the people on the six continents of the 
whole globe need to hear the gospel and know 
the true God so that they could be saved out of 
darkness into light and out of corruption into 

the eternal life. Now who will go and do this? 
Certainly it is you, the younger generation. You 
should believe in Jesus and receive Him as your 
life and Savior. Not only so, you should have a 
great resolve and make a great plan before Him 
to live for Him.

I would advise you to study hard and en-
deavor to learn some languages, because one 
day you all will go to different parts of the world 
for God to bear witness, to preach the gospel, 
and to lead people to know God. Today the most 
common languages are Chinese, English, Span-
ish, German, French, and Japanese. I hope that 
as young people you can study hard and en-
deavor to learn some languages, letting no one 
despise your youth but being patterns to many. 
You can choose to learn one or two languages 
besides your mother tongue.

Young brothers and sisters, I hope that from 
the days of your youth you will have a great re-
solve and make a great plan to live for the Lord. 
May you all travel to all parts of the world and to 
all of the nations, using different languages to 
bear testimony for the Lord Jesus, glorifying 
Him so that you may also share in His glory, 
May your future be, as the Bible says, “Like the 
sun when it rises in its might.” May the Lord 
bless you according to these words you have 
heard. (A Blessed Human Life, pp. 40-43)

Simple Prayers:

“Lord, give us the great resolutions of heart and the great searchings of heart to fulfill Your purpose.”
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AANTEKENINGEN
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Boodschap 5

Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over de verleiding 
van het aanbidden van afgoden en 

over de sluiers die mensen belemmeren 
om de heerschappij  van de hemelen te zien

Schriftlezing: Da. 3:1-30; Op. 12:11; Fil. 4:11-13; 2 Kor. 12:9; Da. 4:1-37; Mt. 14:19; Lc. 13:11; Kol. 
1:18; Jr. 9:23-24; Ps. 25:14; 111:10a; Spr. 23:17; 3:5-8

I. Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over de verleiding van het aanbid-
den van afgoden—Da. 3:1-30:
A. Nebukadnessar maakte een groot beeld van goud van dertig meter hoog, en stelde het op 

in de vlakte van Dura in het gewest Babel; Nebukadnessar riep de volken bijeen om naar 
de inwijding van het beeld te komen en gaf alle volken, naties en talen het bevel om zijn 
gouden beeld te aanbidden—Da. 3:1-7.

B. De drie vrienden van Daniël boden weerstand tegen de duivelse aanbidding door te wei-
geren het beeld te aanbidden; de Chaldeeërs waren jaloers op Daniël en zijn vrienden en 
namen hun weigering als grond om hen te beschuldigen tegenover Nebukadnessar—vs. 
8-12.

C. In zijn razernij en woede, verleidde Nebukadnessar de jonge overwinnaars door hen nog 
een kans te geven zijn gouden beeld te aanbidden, en dreigde hen in een hete vuuroven 
te werpen; de reactie van de drie jonge overwinnaars was onbeleefd en heel vrijmoedig—
vs. 13-18:
1. Hoewel ze erg vrijmoedig waren, waren ze niet erg ervaren en hadden iets van een 

natuurlijke gedachte in hun reactie; ze zeiden dat God hen kon verlossen uit de bran-
dende vuuroven; maar God hoefde hen niet te verlossen uit de vuuroven; daarente-
gen liet Hij hen in de vuuroven en zorgde dat het vuur geen effect had—vs. 17, 25; Op. 
12:11. 

2. Als zij meer ervaren waren geweest in Gods economie, dan waren ze zonder bezwaar 
de brandende vuuroven in gegaan, omdat wanneer ze het vuur in zouden gaan, Hij 
komt; Hij van de vuuroven een hele aangename plek maakt. 

D. Nebukadnessar beval de vuuroven zeven keer zo heet te maken dan gewoonlijk, en liet 
bepaalde machtige mannen in zijn leger de jonge overwinnaars binden en hen in de 
brandende vuuroven werpen—vs. 19-21:
1. Nebukadnessar stond versteld toen hij vier mannen vrij zag wandelen in het midden 

van het vuur, zonder letsel; en het uiterlijk van de vierde man leek op dat van een 
zoon der goden—vs. 24-25.

2. De vierde man was Christus; Christus was gekomen om bij Zijn drie lijdende, vervolg-
de overwinnaars te zijn en om het vuur een aangename plek te maken om in te wan-
delen—Fil. 4:11-13.

3. Nebukadnessar kwam vlakbij de deur van de brandende vuuroven, vroeg de jonge 
overwinnaars uit het vuur te komen en zag dat het vuur geen effect op hen had—vs. 
26-27; 2 Kor. 12:9.

II. Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over de sluiers die mensen belem-
meren om de heerschappij der hemelen te zien—Da. 4:1-37:
A. Nebukadnessar zag een droom die hem verschrikte en hem verontrustte; hij beval dat de 

wijze mannen uit Babel de uitlegging van de droom aan hem bekend zouden maken; 
maar zij konden de droom niet uitleggen aan Nebukadnessar—Da. 4:1-7.

B. In zijn droom zag Nebukadnessar een grote, sterke, hoge boom, zijn loof was schoon, zijn 
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vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen; deze boom beeldt Nebukadnessar 
zelf af—vs. 8-26:
1. Nebukadnessar zag een wachter, een heilige, neerdalen uit de hemel, die zei: houwt 

de boom om en vernietigt hem; maar laat zijn wortelstomp in de aarde staan, omslo-
ten door een band van ijzer en koper, in het jonge groen van het veld—vs. 23; Heb. 
4:13. 

2. Daniël legde uit dat dit betekent dat de Allerhoogste God besloten had dat Nebukad-
nessar verstoten zou worden vanuit de mensheid en zou wonen bij het gedierte op het 
veld, gras zou eten als runderen en hij zijn verstand zou verliezen gedurende zeven 
tijden, totdat hij zou erkennen dat de Allerhoogste de Heerser is over het koninkrijk 
van de mens—Da. 4:24-25. 

3. Na het uitleggen van de droom, bood Daniël hulp aan Nebukadnessar, en adviseerde 
hem om berouw te tonen; God gaf hem twaalf maanden om berouw te tonen; maar er 
was geen berouw en geen verandering—vs. 27-33.

4. Terwijl de koning op het dak van het koninklijk paleis in Babel liep, keek hij naar de 
grote stad en was gevuld met trots en roemde zichzelf om zijn grootheid; terwijl het 
woord nog in zijn mond was, kwam er een stem vanuit de hemel die hem vertelde dat 
zijn koninkrijk niet meer van hem was; in datzelfde uur werd hij een dier—vs. 30-33.

C. Nebukadnessar bleef zeven tijden lang in de toestand van een dier, dat waarschijnlijk 
verwijst naar zeven weken, naar negenenveertig dagen—vs. 34-37: 
1. Aan het eind van deze dagen sloeg Nebukadnessar zijn ogen op naar de hemel en 

keerde zijn verstand in hem terug—vs. 34. 
2. Omdat dieren op vier poten lopen kijken ze naar beneden, maar mensen lopen op 

twee voeten en kijken omhoog; Nebukadnessar’s verstand kwam terug zodra hij om-
hoogkeek naar de hemelen; omdat hij veranderd was kwam zijn verstand terug—vs. 
34; Mt. 14:19; Lc. 13:11.

3. Nebukadnessar had een belangrijke les geleerd, om vernederd te worden en God te 
kennen; eerder had hij een gouden beeld gemaakt omdat hij trots was, hierdoor leer-
de hij een grote les. 

D. Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over de sluiers die mensen belemmeren om 
de heerschappij der hemelen te zien door de God der hemelen:
1. Als diegenen die door God zijn uitverkoren om Zijn volk voor Christus’ voortreffelijk-

heid te zijn, zijn wij onder Gods hemelse heerschappij met het doel om Christus de 
eerste plaats te geven—vs. 18, 23-26, 30-32; Kol. 1:18; Jr. 9:23-24.

2. Het eerste principe in het leven van een gepast menselijk leven is om God te eren; 
God eren is God vrezen, op Hem te vertrouwen, Hem te overwegen en te beschouwen 
in alles en te onthouden dat Hij Degene is die ons geschapen heeft—Ps. 25:14; 111:10a; 
Spr. 23:17; 3:5-8; Ps. 118:8-9.
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Boodschap 5—verzen

Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over de verleiding 
van het aanbidden van afgoden en 

over de sluiers die mensen belemmeren
om de heerschappij van de hemelen te zien

Schriftlezing: 

Daniël 3:1-30
1 Koning Nebukadnessar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig en de breedte zes el 

bedroeg; hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel.
2 En koning Nebukadnessar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de 

schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeenroepen, 
om de inwijding bij te wonen van het beeld, dat koning Nebukadnessar had opgericht.

3 Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, 
de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van 
het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht, en zij stelden zich op vóór het beeld dat 
Nebukadnessar had opgericht.

4 En een heraut riep met luider stem: Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen:
5 Zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van 

muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden, dat koning 
Nebukadnessar heeft opgericht;

6 En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven 
geworpen worden.

7 Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van hoorn, 
fluit, citer, luit, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden 
beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.

8 Terzelfder tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de 
Judeeërs naar voren.

9 Zij namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnessar: O koning, leef in eeuwigheid!
10 Gij, o koning, hebt bevel gegeven, dat iedereen die het geluid hoort van hoorn, fluit, citer, luit, 

harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zich ter aarde werpen zal en het 
gouden beeld aanbidden,

11 En dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal 
geworpen worden.

12 Er zijn Judeese mannen, aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen: Sadrak, 
Mesak en Abednego; deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord: uw goden vereren 
zij niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet.

13 Daarop gebood Nebukadnessar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesak en Abednego te halen. 
Toen die mannen vóór de koning gebracht waren,

14 Nam Nebukadnessar het woord en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, 
dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet wilt aanbidden?

15 Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en 
allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, 
dat ik gemaakt heb ... maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende 
vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?

16 Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet 
nodig u hierop enig antwoord te geven.
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17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende 
vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden;

18 Maar zelfs indien niet - het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden 
beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

19 Toen werd Nebukadnessar vervuld met gramschap, en zijn gelaatsuitdrukking veranderde 
tegen Sadrak, Mesak en Abednego; hij antwoordde en gebood, dat men de oven zevenmaal 
heter zou stoken dan gewoonlijk,

20 En aan enige mannen, van de sterksten uit zijn leger, gaf hij bevel Sadrak, Mesak en Abednego 
te binden en in de brandende vuuroven te werpen.

21 Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen 
aan, en in de brandende vuuroven geworpen.

22 Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de 
vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden.

23 En die drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven.
24 Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide tot zijn 

raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de 
koning: Zeker, o koning.

25 Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en 
het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!

26 Toen trad Nebukadnessar op de deur van de brandende vuuroven toe; hij nam het woord en 
zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de allerhoogste God, treedt naar buiten en 
komt hier! Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur.

27 En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen; 
zij zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun 
hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs 
geen brandlucht aan hen gekomen was.

28 Nebukadnessar hief aan en zeide: Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft 
zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten, het bevel des 
konings hebben overtreden, en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen 
vereren of aanbidden dan alleen hun God.

29 Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal 
hij ook behore, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, 
in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen 
andere god is, die zó verlossen kan.

30 Toen bewees de koning Sadrak, Mesak en Abednego bijzondere gunst, in het gewest Babel.

Openbaring 12:11
 En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 

getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. 

Filippenzen 4:11-13
11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; want ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden 

waarin ik ben.
12 Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik 

ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek 
lijden.

13 Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft.

2 Korintiërs 12:9
 En Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel 

graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont. 
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Daniël 4:1-37
1 Koning Nebukadnessar aan alle volken, natiën en talen, die op de gehele aarde wonen: uw vrede 

zij groot!
2 Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft te 

verkondigen;
3 Hoe groot zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig 

koningschap, en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht!
4  Ik, Nebukadnessar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis;
5  Daar zag ik een droom, die mij verschrikte; en droombeelden op mijn legerstede en gezichten 

die mij voor ogen kwamen, verontrustten mij!
6  Toen werd door mij bevel gegeven, dat men al de wijzen van Babel tot mij zou brengen, opdat 

zij mij de uitlegging van de droom zouden bekendmaken.
7  Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers, en ik vertelde 

hun de droom, maar zij konden mij zijn uitlegging niet bekendmaken.
8  Doch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn god Beltesassar genoemd, in wie 

de geest der heilige goden woont, en ik vertelde hem de droom:
9 Beltesassar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet, dat de geest der heilige goden in u woont, 

en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt, vertel mij de gezichten van mijn droom 
die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan.

10 Wat de gezichten betreft, die mij op mijn legerstede voor ogen kwamen, ik zag: er stond een 
boom midden op de aarde, van grote hoogte;

11  Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het 
einde der gehele aarde;

12 Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen; onder hem 
zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels, en al 
wat leeft werd door hem gevoed.

13 Ik zag in de gezichten die mij op mijn legerstede voor ogen kwamen, en zie, een wachter, een 
heilige, daalde uit de hemel neer;

14 Hij riep luide en sprak aldus: Houwt de boom om en kapt zijn takken, stroopt zijn loof af en 
verstrooit zijn vruchten; het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken;

15 Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en 
koper, in het jonge groen van het veld; en door de dauw des hemels worde hij bevochtigd en hij 
hebbe met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde;

16 Zijn hart worde veranderd zodat het niet meer een mensenhart is; een dierenhart worde hem 
gegeven; en zeven tijden zullen over hem voorbijgaan.

17 Dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der  koningschap der 
mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt.

18 Deze droom heb ik, koning Nebukadnessar, gezien; gij nu, Beltesassar, zeg mij de uitlegging, 
omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken; doch gij zijt 
ertoe in staat, daar de geest der heilige goden in u woont.

19 Toen stond Daniël, wiens naam Beltesassar is, voor een ogenblik verbijsterd en zijn gedachten 
verontrustten hem. De koning zeide: Beltesassar, laat de droom en de uitlegging u niet 
verontrusten. Beltesassar antwoordde: Mijn heer, moge de droom hun gelden, die u haten, en 
zijn uitlegging uw tegenstanders.

20 De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte en die over 
de gehele aarde te zien was,

21 Welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder 
welke het gedierte des velds huisde en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde -

22 Dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat zij 
tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde.
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23 Dat nu de koning een wachter, een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die  zeide: 
Houwt de boom om en vernietigt hem, laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel 
omsloten door een band van ijzer en koper, in het jonge groen van het veld, en door de dauw des 
hemels worde hij bevochtigd, en zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat zeven tijden over 
hem zijn voorbijgegaan -

24 Dit is de uitlegging, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogsten over mijn heer, de koning:
25 Men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des 

velds; men zal u gras te eten geven als de runderen en u door de dauw des hemels laten 
bevochtigen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat de Allerhoogste 
macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

26 Dat men echter zeide de wortelstomp van de boom te laten staan, betekent: uw koningschap zal 
bestendig zijn van het ogenblik af, dat gij erkent, dat de hemel de heerschappij heeft.

27 Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid 
en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen - of er misschien verlenging van uw 
rust wezen moge.

28 Dit alles overkwam koning Nebukadnessar.
29 Na verloop van twaalf maanden, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel,
30 Nam de koning het woord en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een 

koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit?
31 Nog was dat woord in des konings mond, toen er een stem nederklonk uit de hemel: U wordt 

aangezegd, o koning Nebukadnessar: het koningschap is van u geweken,
32 Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds; gras 

zal men u te eten geven als aan de runderen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij 
erkent, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie 
Hij wil.

33 Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling, en hij werd uit de 
gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen en door de dauw des hemels 
werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als (de veren) der arenden en zijn 
nagels als die der vogels.

34 Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen op naar de hemel, en 
mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik 
de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap 
van geslacht tot geslacht.

35 Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des 
hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem 
kan zeggen: wat doet Gij?

36 Terzelfder tijd, dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook, tot roem van mijn koningschap, 
mijn majesteit en mijn luister tot mij terug; mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer 
op, ik werd in mijn koningschap hersteld, ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij 
geschonken.

37 Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle 
waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. 

Hebreeën 4:13
 En geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen 

van Hem met Wie wij te doen hebben. 

Matteüs 14:19
 En nadat Hij de menigten had bevolen te gaan zitten op het gras, nam Hij de vijf broden en de 

twee vissen, keek op naar de hemel en zegende, en Hij brak de broden en gaf ze aan de discipelen, 
en de discipelen gaven ze aan de menigten. 
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Lucas 13:11
 En zie, er was een vrouw die achttien jaar een geest van ziekte had gehad, en zij was kromgebogen 

en kon zich in het geheel niet oprichten. 

Romeinen 8:28-29
28 Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn 

voornemen zijn geroepen.
29 Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn 

Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Kolossenzen 1:18
 En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de 

doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen.

2 Korintiërs 10:13, 18
13 Maar wij zullen niet roemen buiten de maat; maar naar de maat van het arbeidsterrein dat God 

ons als maat heeft toebedeeld, om ook u te bereiken.
18 Want niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die de Heer aanbeveelt, die is beproefd bevonden.

Jeremia 9:23-24
23 Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de 

rijke roeme niet op zijn rijkdom,
24 Maar wie roemen wi l, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die 

goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt 
het woord des Heren.

Psalm 25:14
 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun 

bekend.

Psalm 111:10a
 De vreze des Heren is het begin der wijsheid.

Spreuken 23:17
 Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen;

Spreuken 3:5-8
5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad;
8 Het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
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AANTEKENINGEN
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 6

Daniël—een voorbeeld van een persoon 
die gebruikt werd door God om de eeuw te veranderen (1)

Schriftlezing: Ps. 110:  3; Fil. 3:13-14; 1 Kor. 6:20; 2 Kor. 5:14-15; 
Rom. 12:1; 2 Tim. 2:22; Joh. 6:57, 63; Spr. 13:20; 1 Kor. 15:33; Ef. 6:17-18; 

Ps. 119:11, 15-16, 24; 2 Tim. 3:16; Hnd. 24:16; 1 Joh. 1:9; 1 Pe. 5:5

I. Daniël had drie metgezellen waarmee hij onvoorwaardelijk aan God was toege-
wijd en tot God was afgezonderd van een eeuw die satan volgt—verw. Da. 1:3-8; 
5:22:
A. Allen die door God werden gebruikt om de eeuw te veranderen moeten nazireeërs zijn; 

nazireeërs zijn personen die vrijwillig toegewijd en volledig geheiligd zijn tot God—Ps. 
110:3; verw. Fil. 3:13-14:
1. De basis van toewijding is Gods aankoop; Zijn kostbare bloed was de prijs die Hij 

heeft betaald om ons te kopen; en omdat Hij ons al gekocht heeft, kan Hij van ons 
eisen dat wij ons aan Hem toewijden—1 Kor. 6:20.

2. Het motief van toewijding heeft betrekking op het hart van de persoon die zich toe-
wijdt; wanneer we de liefde van de Heer aanraken en zien dat Hij werkelijk bekoorlijk 
is, zullen we ons aan Hem toewijden—2 Kor. 5:14-15.

3. De betekenis van toewijding is dat we een offerande zijn—Rom. 12:1.
4. Het doel van toewijding is daarom dat we gebruikt worden door God en dat we wer-

ken voor God; maar om voor God te kunnen werken moeten we God eerst aan ons 
laten werken.

5. Het resultaat van toewijding is dat wij ertoe bewogen worden om al onze relaties met 
mensen, kwesties en zaken te verbreken, dat wij onze toekomst opgeven en we volle-
dig aan God toebehoren.

B. We moeten de begeerten van de jeugd ontvluchten en Christus najagen in het Lichaam 
en voor het Lichaam met de metgezellen die God ons heeft gegeven, “met hen die de Heer 
aanroepen uit een rein hart”—2 Tim. 2:22.

C. Om een heilig leven voor het gemeenteleven te leiden, moeten we voorzichtig zijn met 
ons dieet, dat een zaak van leven of dood is—verw. Gn. 2:9, 17:
1. Eten is contact opnemen met dingen die zich buiten ons bevinden en die we in ons 

ontvangen, waardoor ze een deel worden van onze innerlijke samenstelling—Joh. 
6:57; verw. Mt. 4:4.

2. Wat we eten is met wie we contact hebben; ons contact met bepaalde mensen kan 
ervoor zorgen dat we opnieuw samengesteld worden en zo andere soorten mensen 
worden—Spr. 13:20; 1 Kor. 15:33; verw. Hnd. 10:9b-14, 27-29; 2 Tim. 2:16-18.

II. Daniël verbond zichzelf aan Gods verlangen door het woord van God—Ef. 6:17-
18; Ps. 119:11, 24; verw. 2 Tim. 3:16-17; Da. 9:1-4; Dt. 17:18-20:
A. De Bijbel is Gods adem, en Gods adem is de Geest van God, want God is Geest; wij moe-

ten mensen zijn die altijd en constant de Heer inademen—2 Tim. 3:16; Joh. 4:24; verw. 
20:22.

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

C. Het levende woord van God werkt in ons om ons af te zonderen van de wereld en ons uit 
ons zelf, dat verdeeldheid brengt, tot in de eenheid van de Drie-enige God te brengen—
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Joh. 17:17, 21; Ef. 5:26.
D. We moeten dagelijks naar het Woord komen zodat de Drie-enige God als waarheid in ons 

geïnfuseerd kan worden volgens de volgende levensprincipes:
1. We moeten ons hele wezen naar de Heer openen om het innerlijke schijnen van het 

goddelijke licht en de voorziening van het goddelijke leven te ontvangen—Spr. 20:27; 
Ps. 139:23-24; verw. Ps. 119:105.

2. We moeten de Heer zoeken met ons volledige hart—Ps. 119:2; Mc. 12:30.
3. We moeten met alles afrekenen dat ons van God afzondert—Hnd. 24:16; 1 Joh. 1:9; 

verw. Ez. 1:22, 26.
4. We moeten onszelf vernederen voor de Heer, ons zelfvertrouwen en onze zelfverze-

kerdheid aan de kant plaatsen en op Hem zien voor Zijn barmhartigheid en genade—1 
Pe. 5:5; verw. Js. 66:1-2.

5. We moeten onze geest beoefenen om te bidden over en met Gods woord en we moe-
ten ons volledige wezen beoefenen om Zijn woord te herkauwen—Ef. 6:17-18; Ps. 
119:15-16.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 6—verzen

Daniël—een voorbeeld van een persoon 
die gebruikt werd door God om de eeuw te veranderen (1)

Schriftlezing: 

Psalm 110:3
 Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige feestdos rijst uit de schoot 

van de dageraad de dauw uwer jonge mannen voor u op.

Filippenzen 3:13-14 
13 Broeders, ik houd het er niet voor, het zelf gegrepen te hebben, maar één ding doe ik: terwijl ik 

vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat vóór is,
14 Jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus 

Jezus.

1 Korintiërs 6:20 
 Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam!

2 Korintiërs 5:14-15 
14 Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen 

gestorven is; dus zijn zij allen gestorven.
15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem 

die voor hen is gestorven en opgewekt.

Romeinen 12:1
 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een 

levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst.

2 Timoteüs 2:22
 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede 

met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.

Johannes 6:57, 63
57 Zoals de levende Vader Mij heeft gezonden en Ik leef door de Vader, zo zal ook degene die Mij 

eet, leven door Mij.
63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u heb 

gesproken, zijn geest en zijn leven.

Spreuken 13:20
 Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.

1 Korintiërs 15:33
 Dwaalt niet! Verkeerde omgang bederft goede zeden.

Efeziërs 6:17-18
17 En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God,
18 Terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle 

volharding en smeking voor alle heiligen,

Psalmen 119:11, 15-16, 24
11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
15 Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.
16 In uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten.
24 Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden.
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2 Timoteüs 3:16
 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te 

onderwijzen in de gerechtigheid.

Handelingen 24:16
 Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk geweten te hebben tegenover God en de 

mensen.

1 Johannes 1:9 
 Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en 

ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Petrus 5:5
 Evenzo u jongeren, weest aan de oudsten onderdanig. En weest allen tegenover elkaar met 

nederigheid omgord; want ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 
genade’.
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Boodschap 6—Groepstijd

Daniel—a Pattern of a Person Used by God
to Turn the Age (1)

Verses for Pray-reading:

Rev. 12:11 And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word 
of their testimony, and they loved not their soul-life even unto death.

Ministry Reading:

Nebuchadnezzar was astonished and said to 
his counselors, “Did we not throw three men 
into the midst of the fire bound up? ...Look, I see 
four men loose, walking in the midst of the fire; 
and they are not harmed. And the appearance of 
the fourth is like a son of the gods” (vv. 24-25). 
This fourth one was Christ. Christ had come to 
be with His three suffering, persecuted over-
comers and to make the fire a pleasant place in 
which to walk about.

Our natural thought is that we need to leave 
the fire of our circumstances. We may think that 
if we have a troublesome husband or a bother-
some wife, we should pray and ask God to de-
liver us out of such a situation. But the Lord 
would say, “I do not like to deliver you from this 
situation in your married life. Instead, I will 
keep you there, and I will come and make your 
environment a pleasant place.”

When the enemy throws us into the furnace, 
we should realize that we do not need to ask the 
Lord to deliver us. He will come to be with us 
and take care of us in our suffering, making our 
place of suffering a pleasant situation. I can tes-
tify of this from my experience of imprisonment 
under the Japanese invading army in China. 
During that time of suffering, the Lord was with 
me. One day, as I was talking to the Lord, I had 
the deep sense that He was there in prison with 
me. I wept before Him, saying, “Lord, You know 
why I am here.” Instead of delivering me from 
prison immediately, the Lord, by His presence, 
made that prison a pleasant place. As the Lord 
was with those suffering overcomers in Baby-
lon, so He will be with us in our suffering today.

Nebuchadnezzar came near to the door of 
the blazing furnace of fire and said to the young 
overcomers, “Servants of the Most High God, 
come out and come here” (v. 26). Then the 

young overcomers came out of the fire, and all 
the high officials and the king’s counselors saw 
concerning these young overcomers that the fire 
had no effect on their bodies and that the hair of 
their heads was not singed, nor had their clothes 
been affected, nor had the smell of fire come 
upon them (v. 27).

The three young overcomers gained the vic-
tory over the seduction of idol worship. The 
whole universe saw their rejection of that devil-
ish worship. Thus, God could boast to Satan that 
even in his territory, He had a people worship-
ping Him. They did not care for Satan. Today, in 
this dark age, everything seems to be discourag-
ing. But there is still a group of overcomers to 
stand against the tide and to carry out God’s 
worship, testimony, and interest on earth.

In the first five chapters of Daniel, there are a 
number of lessons for us to learn. For instance, 
the lesson in chapter one is that we should not 
care for the worldly choice and the worldly taste 
but set our heart on God and have a taste only 
for vegetables, that is, for simple food. We 
should receive only simple things. If we do this, 
we will be one with God and will become wise.

In chapter five concerning the case of 
Belshazzar, we see the importance of being seri-
ous with God and not disregarding any spiritual 
lesson. Belshazzar did not benefit from the les-
son learned by his forefather Nebuchadnezzar 
in chapter four. The case of Nebuchadnezzar 
teaches us that we need to be careful and not 
consider what we have achieved. The palace 
built by Nebuchadnezzar was vast. When he 
took a walk on the roof of that palace, he became 
proud and said, “Is this not Babylon the great, 
which I have built up as a royal house by the 
might of my power and for the glory of my maj-
esty?” (4:30). This should warn us that our 
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achievement may make us proud, and this may 
usher in God’s judgment. God’s judgment upon 
Nebuchadnezzar reduced him to nothing. This 
was the reason he could say of the Lord, “And all 
the inhabitants of earth are considered as noth-
ing, / But He does according to His will in the 
army of heaven / And among the inhabitants of 
the earth; / And there is no one who can resist 
His hand / Or say to Him, What are You doing?” 
(4:35). In 4:37 concerning the Lord, Nebuchad-
nezzar went on to say, “He is able to abase those 
who walk in pride.” Belshazzar should have 
learned the lesson from Nebuchadnezzar’s ex-
perience; however, he did not learn the lesson 
and suffered as a result.

Belshazzar’s situation should make a deep 
impression on us. We all need to see that if we 

have received some lesson from God, we must 
regard that very seriously. If we disregard any 
lesson, we will suffer.

Among all the events in chapter five, or going 
along with all these events, God’s economy was 
being carried out. God knew how to manage the 
world situation. Do not think that Darius the 
Mede came to kill Belshazzar by accident. No, 
that was God carrying out His economy. If He 
had left the empire in the hand of the Babylo-
nians, there could never have been a return of 
the captives to Israel. Therefore, the empire had 
to be changed from gold to silver. This was God’s 
doing. This was God’s tempering, His balance in 
His economy, to fulfill His plan. (Life-study of 
Daniel, pp. 27-29, 43-44)

Discussion Questions: 

1. Discuss in your groups the difference between being rescued from your situation compared to 
being left in your situation and the Lord making it a pleasant place. Have you ever experienced 
this?

2. Discuss in your groups what it means to be serious with God and learning the lessons; what les-
sons have we already learned and how should we respond to this?

3. Discuss in your groups about the ignorance related to debauchery. What is debauchery as it may 
relate to us?
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Morgenwacht

Dag vijf

Verses for Pray-reading:

Matt. 6:9-10 You then pray in this way: Our Father who is in the heavens, Your name be sanc-
tified; Your kingdom come; Your will be done, as in heaven, so also on earth.

Col. 4:2 Persevere in prayer, watching in it with thanksgiving.

Ministry Reading:

Daniel 6 is very crucial because it shows us 
how God carries out His economy with His elect 
for Christ’s coming. God desires to carry out His 
economy, but man is needed to pray for His 
economy on earth. God carries out His economy 
on the earth through His faithful channels of 
prayer. Satan’s strategy is to frustrate the prayer 
which is for God’s move. Thus, the center of this 
chapter is man’s prayer for the carrying out of 
God’s economy.

God’s move is like a train which must have 
rails for its move. Man’s prayers are like the rails 
which pave the way for God’s move to go on. 
There is no other way to bring God’s economy 
into fullness and into fulfillment except by 
prayer. This is the inner secret of this chapter.

Being jealous of Daniel, the chief ministers 
and satraps sought to find a ground for accusa-
tion against Daniel…The intention of the chief 
ministers and satraps was to destroy Daniel, but 
Satan, who was behind them, wanted to stop or 
cut off the channel of prayer God was using for 
the carrying out of His economy.

Verse 10 reveals Daniel’s faithfulness in the 
worship of God…He had read the prophecy of 
Jeremiah which prophesied that the children of 
Israel would serve the king of Babylon for sev-
enty years (9:2b; Jer. 25:11). Standing upon this 
word, Daniel must have prayed many times for 
the fulfillment of this prophecy and for the 

return of the captives. He prayed, and he would 
not let anything stop or frustrate his prayer. He 
knew that his prayer was for the carrying out of 
God’s economy concerning His elect. Therefore, 
his prayer was a serious matter.

Today, prayer is the lifeline in the Lord’s re-
covery. The more Satan tries to frustrate our 
prayer, the more we should pray.

When Satan sent Nebuchadnezzar to destroy 
the holy city with the temple in order to take 
away God’s worship and service, it seemed that 
God was defeated and that His interest, wor-
ship, and service on earth were destroyed. Yet 
under God’s sovereignty, four of the young men 
selected by Nebuchadnezzar to stand in the 
king’s palace became overcomers to keep God’s 
worship and service. God had four young over-
comers living in the palace day by day, yet they 
were absolutely one with God. This was a shame 
to Satan and a boast to God. God could tell 
Satan, “Satan, do you think that My worship and 
service on earth are finished? Look at My over-
comers. I have four overcomers worshipping Me 
and serving Me in the palace of Nebuchadnez-
zar.” Today, as long as there are some overcom-
ers on this earth, regardless of the number, God 
will have reason to boast. When God sees to-
day’s overcomers standing on the ground of the 
church, He will be happy and pleased. (Life-
study of Daniel, pp. 45-50)

 Simple Prayers:

“Lord, raise up another group of young overcomers in Europe for your move.”

 “Lord, teach us how to pray that we may work together with Your for the accomplishment of Your 
eternal purpose.”
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Boodschap 7

Daniël—een voorbeeld van een persoon 
die door God gebruikt werd om de eeuw te veranderen (2)

Schriftlezing: Da. 6:10, 23, 25-28; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32; Mt. 6:9-10; Kol.4:2; 
Ps. 25:14; 86:11; Fil. 1:19-21a; Op. 12:11; 2 Kor. 5:9-10

I. Daniël was een man van gebed, met een voortreffelijke geest, een man die God 
vreesde, die God eerde, God verhoogde en onder Gods heerschappij leefde in de 
werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen, de heerschappij der hemelen—
verw. Da. 6:10; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32:
A. Net zoals de Heer het vuur voor Daniël en zijn drie vrienden niet bluste, zo heeft Hij ook 

de leeuwen niet gedood omwille van Daniël; in plaats daarvan heeft Hij de muilen van de 
leeuwen gesloten en het effect van hun tanden weggenomen—6:23:
1. Dit verhaal van Daniëls gebed openbaart Gods overwinning over satan in het aanbid-

den van God op aarde, zelfs in een heidens koninkrijk, door de overwinnaars in de 
ballingschap van Zijn verslagen uitverkorenen—vs. 25-28.

2. De overwinning van Daniël over de sluwheid, die de getrouwheid van de overwin-
naars in het aanbidden van God verbood, was de laatste stap in de overwinning van 
de listen van satan; zonder deze overwinnaars zou God geheel verslagen zijn door 
satan en zou er niets op de aarde zijn voor Zichzelf.

B. We moeten een duidelijk visioen hebben van hoe God Zijn economie uitvoert met Zijn 
volk voor Christus’ wederkomst; God verlangt ernaar om Zijn economie uit te voeren, 
maar de mens is nodig om voor Zijn economie op aarde te bidden—Mt. 6:9-10:
1. God voert Zijn economie op de aarde uit door Zijn trouwe kanalen van gebed; Gods 

beweging is als een trein die een spoor nodig heeft om op te rijden; de gebeden van de 
mens zijn zoals dit spoor die de weg vrijmaken zodat Gods beweging verder kan 
gaan—Kol. 4:2. 

2. Er is geen andere manier dan gebed om Gods economie in de volheid te brengen en te 
vervullen; de strategie van satan is om het gebed voor Gods beweging te frustreren. 

C. Bidden in de Geest door het beoefenen van onze geest brengt ons onder Gods heersende 
aanwezigheid voor het uitvoeren van Zijn economie—Ef. 6:17-18; verw. Op. 4:1-3:
1. De hoogste uitdrukking van een mens die samenwerkt met God is in gebed; God voert 

Zijn economie uit op aarde door Zijn trouwe kanalen van gebed—verw. Hnd. 6:4.
2. Gebed is de levensader van het wederopbouwwerk van de Heer; hoe meer satan ons 

gebed probeert te frustreren, hoe meer wij moeten bidden—verw. Da. 6:10.
3. Daniël was afhankelijk van gebed om te doen wat de mens niet kon doen en hij was 

afhankelijk van gebed om te begrijpen wat de mens niet kon begrijpen—verw. Da. 
2:17-19; 9:1-4.

4. Daniëls gebed was geheel voor God, niet voor zichzelf—verw. Da. 9:2, 17; 1 K. 8:48; Jr. 
25:11.

D. God vrezen betekent God willen, oprecht te verlangen Zijn wil te bewaren, volledig on-
derdanig aan Hem te zijn, niets voor onszelf te willen, niet te wandelen volgens onze wil, 
niet onszelf te zien en alleen Gods grootheid te zien—Ps. 25:14; 86:11; verw. Da. 5:22-23.

E. We kunnen God eren door te leven en te wandelen in de Geest voor het verhogen van 
Christus door anderen te eren door de Geest aan hen uit te delen—Fil. 1:19-21a; verw. 2 
Kor. 3:6, 8.

II. Daniël was een zelfopofferend persoon met de geest van martelaarschap—verw. 
Da. 6:10-11; 3:17-18; Op. 12:11:
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A. Of het nu kwam door het weigeren van het duivelse dieet in het eerste hoofdstuk van 
Daniël, of door het weigeren te knielen voor het gouden beeld in het derde hoofdstuk van 
Daniël, of door Daniëls trouwe gebed in het zesde hoofdstuk van Daniël, de jonge over-
winnaars waren niet bang om hun leven te riskeren voor het getuigenis van de Heer—Da. 
1:8-10, 3:17-18; 6:10. 

B. De drie jonge overwinnaars in Daniël 3 waren niet bang om hun lichamen te geven om 
gedood te worden; hierdoor behaalden zij de overwinning over de verleiding om afgoden 
te aanbidden; door hun overwinning kon God zich beroemen tegenover satan dat Hij 
zelfs in het grondgebied van satan mensen had die Hem aanbaden—vs. 28.

C. Iedereen die door God gebruikt wordt om de eeuw te veranderen is bang voor maar één 
ding, dat is om God te beledigen en Zijn aanwezigheid te verliezen—2 Kor. 5:9-10; verw. 
Ps. 51:11; Joz. 7:4.

D. Daniël laat ons zien dat een persoon die onder Gods hand is en door Hem gebruikt wordt 
een zelfopofferend persoon is; een persoon die niet om zijn eigen leven geeft.

E. ‘’Jonge broeders en zusters… Je moet zien dat de hele wereld in deze tijd satan volgt. God 
wil jongeren verkrijgen die zich volledig aan Hem geven zodat Hij hen kan gebruiken om 
de eeuw te veranderen. Ik geloof dat iedereen die barmhartigheid van God heeft ontvan-
gen hier zeker op zal reageren. Ik geloof dat diegenen zeker Gods verlangen willen aan-
raken, zich vrijwillig willen toewijden, nazireeërs zullen zijn en door God gebruikt wor-
den als een anti-getuigenis in deze vervallen eeuw.’’ (The Men Who Turn the Age, p. 30)
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Boodschap 7—verzen

Daniël—een voorbeeld van een persoon 
die door God gebruikt werd om de eeuw te veranderen (2)

Schriftlezing: 

Daniël 6:4, 11, 24, 26-29
4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende 

geest in hem was; en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen.
11 Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had 

hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij 
zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.

24 Toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel, dat men Daniël uit de kuil zou 
optrekken; Daniël werd uit de kuil opgetrokken, en generlei letsel werd aan hem gevonden, 
omdat hij op zijn God had vertrouwd.

26 Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen, die de ganse aarde bewonen: Uw 
vrede zij groot!

27 Door mij wordt bevel gegeven, dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de 
God van Daniël zal vrezen en beven; want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid; zijn 
koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde;

28 Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde, Hij die Daniël uit de 
macht der leeuwen heeft bevrijd.

29 En deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het 
koningschap van Kores, de Pers.

Daniël 9:1-4, 17
1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden, die koning 

geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën – 
2 In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren, 

waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen 
van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen.

3 En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en 
as.

4 En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en 
geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben 
en uw geboden bewaren.

17 Nu dan, hoor, o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en doe uw 
aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, - om des Heren wil.

Daniël 5:12, 14, 22-23
12 Omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van dromen, onthulling van 

verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt, in Daniël, aan wie de 
koning de naam Beltesassar gegeven heeft, laat dan nu Daniël geroepen worden en hij zal de 
uitlegging te kennen geven.

14 Nu, ik heb van u gehoord, dat de geest der goden in u woont, en dat verlichting, verstand en 
wijsheid in bijzondere mate in u gevonden worden.

22 Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist,
23 Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men heeft het gerei uit zijn tempel voor u 

gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn 
gedronken; gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet 



57

EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

zien of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden 
beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt.

Daniël 4:25-26, 32
25 Men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des 

velds; men zal u gras te eten geven als de runderen en u door de dauw des hemels laten 
bevochtigen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat de Allerhoogste 
macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

26 Dat men echter zeide de wortelstomp van de boom te laten staan, betekent: uw koningschap zal 
bestendig zijn van het ogenblik af, dat gij erkent, dat de hemel de heerschappij heeft.

32 Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds; gras 
zal men u te eten geven als aan de runderen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij 
erkent, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie 
Hij wil.

Matteüs 6:9-10
9 Bidt u dan zó: Onze Vader die in de hemelen bent, moge uw naam worden geheiligd,
10 Uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde.

Kolossenzen 4:2
 Volhardt in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging

Psalm 25:14
 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun 

bekend.

Psalm 86:11
 Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te 

vrezen. 

Filippenzen 1:19-21
19 Want ik weet, dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebed en de bijstand van de Geest 

van Jezus Christus; 
20 Volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal 

worden, maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nú Christus wordt groot gemaakt in 
mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. 

21 Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst.

Openbaring 12:11
 En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 

getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. 

2 Korintiërs 5:9-10
9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te 

zijn.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder 

ontvangt wat i het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad.
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Boodschap 8

Instrumenten worden om deze eeuw te beëindigen 
en de komende eeuw in te luiden

Schriftlezing: Op. 12:10; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Op. 2:7; 3:21; 19:7-9; 1:10; 4:1-2; 
Hnd. 17:26-27; Op. 1:5; Op. 17:9-14; Mt. 24:14; Ri. 5:15b, 16b; Mt. 28:19; Hnd. 1:14; 

Ef. 4:3; Da. 11:32; 2 Tim. 2:21

I. Telkens wanneer God een beweging wil maken om de komende eeuw in te lui-
den, een beweging die de eeuw verandert, moet Hij een instrument verkrijgen 
om de komende eeuw in te luiden; we moeten diegenen zijn die waarde hebben 
voor God om de komende eeuw in te luiden in de laatste dagen—Op. 12:10; 1:20; 
Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. Het doel van Gods eeuwige economie en het doel van de goddelijke geschiedenis in de 

menselijke geschiedenis is een collectieve Christus te hebben. Dit is de Christus met Zijn 
overwinnaars als de verbrijzelende steen, zij die Zijn instrument kunnen zijn om de ko-
mende eeuw in te luiden, om deze eeuw te beëindigen en om een grote berg, het konink-
rijk van God, te worden—verw. Da. 2:34-35, 44; Op. 12:10; 14:1-5; 19:7-21.

B. Wederopbouwwerk betekent eenvoudigweg overwinnen; in het wederopbouwwerk van 
de Heer zijn betekent in de overwinning van de Heer zijn en voorbereid worden om Zijn 
overwinnende bruid te zijn voor Zijn wederkomst—Op. 2:7; 3:21; 19:7-9.

II. We moeten in onze geest leven om op aarde mensen te zijn met Gods hart, men-
sen aan wie de hemel geopend kan worden om het visioen van het lot van de 
wereld en van de huidige situatie van de wereld te zien—Op. 1:10; 4:2:
A. De Heer ordent de wereldsituatie en de koninkrijken in de wereld op een soevereine ma-

nier onder Zijn hemelse heerschappij, zodat de omgeving passend is voor Gods uitverko-
ren volk om Zijn behoudenis te ontvangen en om voorbereid te zijn om Zijn bruid te 
zijn—Hnd. 17:26-27; Op. 1:5.

B. Het grote menselijke beeld in Daniël 2 is een profetische illustratie van de geschiedenis 
van het menselijke bestuur, dat soeverein geordend werd door de Heer om Zijn econo-
mie uit te voeren—verw. Da. 2:31-35.

C. Europa is veel meer van vitaal belang dan enig ander continent en ras in de voleinding 
van het visioen van het grote menselijke beeld in Daniël 2; de verbrijzeling van de twee 
voeten van het grote menselijke beeld zal de verbrijzeling van het volledige menselijke 
bestuur zijn—verw. Da. 2:34-35:
1. De tien koningen, die zijn afgebeeld door de tien tenen van het grote beeld in Daniël 

2, zullen ondergeschikt zijn aan antichrist, de laatste keizer van het Romeinse Rijk, 
een rijk dat opnieuw ten leven zal worden gebracht; dit zal allemaal in Europa plaats-
vinden—Op. 17:9-14.

2. De Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten zijn de drie invloedrijke factoren in 
de huidige wereldsituatie: het wederopbouwwerk heeft zich al in de Verenigde Staten 
en het Verre Oosten geworteld, maar er is een leegte in Europa.

3. Voordat de verbrijzeling van antichrist en het gehele menselijke bestuur kan plaats-
vinden, moet het wederopbouwwerk van de Heer zich verspreiden naar en wortelen 
in Europa.

4. De verspreiding van de waarheden van het wederopbouwwerk van de Heer zal de 
voorbereiding zijn voor de wederkomst van de Heer, om het wederopbouwwerk en 
het herstel niet alleen naar Israël, maar ook naar de volledige schepping te brengen—
Mt. 24:14; verw. Op. 5:6.
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5. We moeten tegen de Heer zeggen: “Heer, deze dagen zijn de vervolmaking van de 
eeuw; Heer, wakker mijn liefde voor U aan in deze dagen.”

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:
A. De huidige opdracht van de Heer aan ons is dat we heengaan en alle volken tot discipelen 

maken, zodat de huidige eeuw voleindigd kan worden—Mt. 28:19 24:14.
B. Om de opdracht van de Heer op te pakken, moeten we de eenheid bewaren; als we de 

eenheid en de eendracht verliezen, is het voor ons, met betrekking tot de beweging van 
de Heer, voorbij—Hnd. 1:14; Ef. 4:3.

C. We moeten opstaan om de Heer in Zijn huidige beweging te volgen en onszelf aan te 
passen aan Zijn voorschriften om bruikbaar voor Hem te zijn—Da. 11:32; 2 Tim. 2:21.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 8—verzen

Instrumenten worden om deze eeuw te beëindigen 
en de komende eeuw in te luiden

Schriftlezing: 

Openbaring 12:10
 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is de behoudenis gekomen en de kracht en 

het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht vóór onze God aanklaagde, is neergeworpen. 

Daniël 12:3
 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid 

hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. 

Daniël 9:23
 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede 

te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. 

Daniël 10:11, 19
11 En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga 

rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op.
19 En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl 

hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht 
gegeven.

Openbaring 2:7
 Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik te 

eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. 

Openbaring 3:21
 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij 

gezet heb met mijn Vader op zijn troon. 

Openbaring 19:7-9
7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam 

is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
8 En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de 

gerechtigheden van de heiligen. 
9 En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij 

zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Openbaring 1:10
 Ik kwam in de Geest op de dag van de Heer, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een 

bazuin.

Openbaring 4:2
 Terstond kwam ik in de Geest; en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon.

Handelingen 17:26-27
26 En Hij heeft uit één bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te 

wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld,
27 Opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel 

Hij niet ver is van ieder van ons. 
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Openbaring 1:5
 En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de 

koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn 
bloed.

Openbaring 17:9-14
9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.
10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen, en 

wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 
11  En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve. 
12 En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen 

hebben, maar één uur gezag als koningen ontvangen met het beest. 
13 Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest.
14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen – want Hij is Heer 

van de heren en Koning van de koningen – en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen 
en getrouwen.

Matteüs 24:14
 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis 

voor alle volken, en dan zal het einde komen. 

Richteren 5:15b, 16b
15 Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele.
16 Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele.

Matteüs 28:19
 Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden. 

Handelingen 1:14
 Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van 

Jezus, en zijn broers. 

Efeziërs 4:3
 En u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede.

Daniël 11:32b
 Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.

2 Timoteüs 2:21
 Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor 

de Meester, tot alle goed werk toebereid.
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Boodschap 8—Groepstijd

Becoming the Dispensational Instruments
to Close the Age

Verses for Pray-reading:

Phil. 1:19-21 For I know that for me this will turn out to salvation through your petition and the 
bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ, According to my earnest expectation 
and hope that in nothing I will be put to shame, but with all boldness, as always, 
even now Christ will be magnified in my body, whether through life or through 
death. For to me, to live is Christ and to die is gain.

Ministry Reading: 

SEPARATION FROM AN AGE 
THAT FOLLOWS SATAN

At this time, although Daniel and his three 
friends were still very young, they stood up to be 
an anti-testimony. This anti-testimony is a sep-
aration. As soon as they stood up, there was 
clearly a separation from the world. It was as if 
others were waving a black flag and they were 
waving a white one. When we read Daniel 1, we 
must grasp the meaning of this picture. These 
men did not follow the tide of Babylon at all. 
They were the separated ones. They could not 
eat what others could eat. They could not drink 
what others could drink. They could not do what 
others could do. They were clearly different 
from others in everything. I do not know if the 
young people have ever realized by reading 
Daniel that even in his old age, Daniel was still a 
separated person. He did many things that no 
one who was in the world would do. Further-
more, he did not do the things that the world 
did. There was always a separation between him 
and the world.

Young people are most susceptible to follow 
others in their manner of living. However, the 
first things Daniel overcame were in the matter 
of living, things related to eating and drinking. 
Many times young people feel that since others 
can do something, they can do the same. They 
feel that since everyone else is doing it, it is all 
right for them to do it also. Please remember 
that if we do this, we will become completely 
useless in God’s hand in the matter of turning 
the age. This is because we do not stand on God’s 
side, but rather on Satan’s side. If we do this, we 
can never be used by God to turn the age. 

BEING JOINED TO GOD’S DESIRE 
THROUGH HIS WORD

When he read from the book of Jeremiah 
that God had ordained seventy years of captivity 
for the Israelites, and that after seventy years 
God would turn back to bless them, he immedi-
ately fasted and prayed. He did not read the 
Scripture in a dead way. As soon as he touched 
God’s desire through the Word, he immediately 
joined himself to that desire. 

I believe that many young brothers and sis-
ters read the Bible regularly. However, I am 
afraid that when you read the Bible, the Bible 
remains the Bible, and you are still you. For in-
stance, the Bible clearly says that a believer and 
an unbeliever should not be yoked together. 
This word is very clear. Nevertheless, after you 
read it, perhaps you still make friends with un-
believers. This means that the Bible is the Bible 
and you are you. The Bible cannot affect your 
living, and you cannot be joined to the Bible. 
You read clearly from the Bible that God’s will 
forbids His children from being yoked together 
with unbelievers in everything. You should not 
befriend unbelievers. You should much less 
consider marrying an unbeliever. Yet you still 
befriend unbelievers and even consider marry-
ing unbelievers. This means that your living is 
totally separate from the Bible. Such a person 
cannot turn the age; neither can he be an an-
ti-testimony in a degrading age. To be an an-
ti-testimony, one must read God’s Word, touch 
God’s desire from His Word, and must join him-
self to this desire of God.
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COOPERATING WITH GOD
THROUGH PRAYERS

Daniel had a third characteristic. He was a 
man who was always praying. His prayers were 
not at all common. His prayers were prayers 
that turned the age. Every time he encountered 
some crucial matter, he prayed before God. He 
believed absolutely in prayer. He believed in 
prayer because he believed in God and not in 
himself.

Daniel’s prayer reached the highest peak. He 
asked God to do something for Himself. We can 
see that his prayer was totally for God and not 
for himself. It seems as if he was saying to God, 
“My supplication here today is not for myself 
but for You. Even though I am asking You to do 
something, it is not for myself, but for You.” 
This was a very special prayer; it was also the 
highest prayer. Our prayers are ninety-nine and 
nine tenths percent for ourselves. Very few of 
them are for God. Only a person like Daniel, 
who prayed to God single-heartedly, can be used 
by Him to turn the age. 

NOT CARING FOR ONE’S LIFE
There is still a fourth characteristic. Daniel 

was a person who would sacrifice himself to be 
martyred. From the first chapter to the last, the 
book of Daniel shows us that a person who is 
under God’s hand and who is used by Him to 
turn the age is a self-sacrificing person. Every 

incident and fact shows us that he was a person 
who did not care for his own life. For example, 
when he chose to eat vegetables only, he did not 
necessarily have the assurance that he would be 
strong. If the more he ate, the slimmer he be-
came, he would be killed by the king of Babylon. 
Yet he cared neither for life nor for death. He 
knew that the unclean food, the food sacrificed 
to idols, could not enter into his mouth, that he 
would not be defiled, and that he would keep 
God’s word. Because of this word, he was willing 
to lose even his life. 

Brothers and sisters, all those who are afraid 
of what might happen to them, who are afraid of 
things that come from one direction or another, 
of this and of that, cannot be used by God to 
turn the age. Please do not misunderstand me. 
Let me say it in a plain way. Everyone whom 
God uses to turn the age is afraid neither of 
heaven nor of hell. He fears nothing. He is only 
afraid of one thing, that is, to offend God and to 
lose His presence. Anyone who hides, with-
draws, withers, and changes his mind when 
confronted with difficulties is not of much use in 
God’s hands. God cannot use cowards. All those 
whom God uses to turn the age are bold ones. 
They are not bold in a wild or natural way, but 
bold because of their fear of God and their cour-
age to confront difficulties. (DE MENSEN DIE 
DE EEUW VERANDEREN, pp. 19-29)

Discussion Questions:

1. Discuss in your groups the Lord’s need for young people with these characteristics; pray that the 
Lord will gain this young generation to be such ones.

2. How much are we separated from an age that follows Satan? How much are we affected by God’s 
desire revealed in His word? How much do we pray for God’s purpose? Do we love our own life? 

3. Spend some time tonight in prayer to the Lord for His purpose and desire to be fulfilled.



64

EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Morgenwacht

Dag zes

Verses for Pray-reading:

Luke 21:34-36 But take heed to yourselves lest perhaps your hearts be weighed down with debau-
chery and drunkenness and the anxieties of life, and that day come upon you sud-
denly as a snare. For it will come in upon all those dwelling on the face of all the 
earth. But be watchful at every time, beseeching that you would prevail to escape 
all these things which are about to happen and stand before the Son of Man.

Ministry Reading:

We need to watch and be ready to be taken, 
by being “stolen” by the appearing Lord as the 
secret “thief,” into His presence (parousia) in 
the heavens (Matt. 24:40-44). A thief comes to 
steal precious things at an unknown time. The 
Lord will come secretly as a stealing thief to 
steal you if you are so precious.å

We need to take heed to ourselves lest our 
hearts be weighed down with debauchery and 
drunkenness and anxieties of life, and that day 
of the great tribulation come upon us unexpect-
edly as a snare, as it will come in upon all those 
who dwell on all the earth; and furthermore, we 
need to be watchful at every time, beseeching 
that we may prevail to escape all the things of 
the great tribulation in the last three and a half 
years of the last week of the present age and to 
stand before the Son of Man, Christ (Luke 21:34-
36). We need to be on guar  d that our hearts 
would not be weighed down with debauchery, 
drunkenness, and anxieties of life. Debauchery 
is indulgence in drinking and feasting. If our 
heart is full of anxieties, then it has no room for 
God, for Christ. We may even come to a meet-
ing, but our heart is not in that meeting because 
it is preoccupied with worldly things. We need 
to guard our hearts because we do not want the 
day of the great tribulation to come upon us 

unexpectedly as a snare. This day will be like the 
flood which came unexpectedly to the people at 
Noah’s time. We need to watch and pray that we 
may prevail to escape all these things and stand 
before the Son of Man. This corresponds with 
Revelation 14:1, which indicates that the rap-
tured overcomers will stand before the Savior 
on Mount Zion in the heavens before the great 
tribulation (cf. Rev. 12:5-6, 14).

We also need to keep the word of Christ’s en-
durance that we may be kept by Him out of the 
hour of trial which will come on the whole in-
habited earth, to try those who dwell on the 
earth (Rev. 3:10). Today the word we keep is the 
word of endurance. As long as we keep the word 
of God, we will suffer. People will persecute us. 
Even our parents and relatives may despise us. 
We need to keep the Lord’s word of endurance 
so that we may be kept out of the time of the 
great tribulation as a trial which will come on 
the whole inhabited earth to try those who dwell 
on the earth. We have to be watchful and ready 
to learn the spiritual lessons. To become ma-
tured is not an overnight matter. Therefore, we 
have to prepare ourselves for His coming by lov-
ing Him so that we can grow in Him and be ma-
tured for His appearing. (The Prophecy of the 
Four “Sevens” in the Bible, pp. 23-24)

Simple Prayers:

“Lord, make us the precious ones, the kind of persons whom You will come to steal.” “Lord, we pray 
that we would prevail to escape all these things and to stand before You as the Son of Man.”



65

EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

AANTEKENINGEN
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 9

Overwinnen in de laatste dagen 
om de eeuw te veranderen

Schriftlezing: 1 Kor. 2:9-10; Da. 9:24-27; 2 Pe. 1:19; 2 Tim. 4:1, 6-8; Da. 10:19; Mt. 24:42-44; 
Kol. 3:16; Da. 6:10; 9:17; Ps. 27:4; Lc. 21:34-36; Gal. 5:16, 25; 6:8; Da. 11:32b; Op. 3:10; Da. 7:25

I.  “Wat in de laatste dagen zal gebeuren” hangt af van de overwinnaars, die op 
God vertrouwen voor hun beheersend visioen van Zijn hartsverlangen en voor 
hun wandel in Zijn economie—1 Kor. 2:9-10; Ef. 1:17; verw. Gn. 1:26; Op. 19:7-9; 
Da. 2:28; 9:1-27.

II. De voorspelling van de zeventig weken in Daniël 9 toont ons dat de dag van de 
wederkomst van de Heer nabij is; de zeventig weken zijn in drie delen verdeeld 
en elke week is zeven jaar lang—Da. 9:24-27:
A. Ten eerste werden zeven weken (49 jaar) toegekend vanaf de uitgifte van het decreet om 

Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot aan de voltooiing van de herbouwing—Da. 
9:25; verw. Neh. 2:1-8.

B. Ten tweede werden tweeënzestig weken toegekend vanaf de voltooiing van de herbou-
wen van Jeruzalem totdat de Gezalfde wordt uitgeroeid (de kruisiging van Christus)—
Da. 9:26.

C. Ten derde zal in de laatste week van de zeven jaar de antichrist een stevig verbond maken 
met het volk Israël; en in het midden van die week zal hij het verbond verbreken, Israëls 
slachtoffers en spijsoffers doen ophouden en diegenen die God vrezen vervolgen; dit zal 
het begin zijn van de grote verdrukking die drie en een half jaar zal duren—Da. 9:27; 
verw. Op. 12:13-17.

D. In de zeventig weken is er een kloof van onbekende duur tussen de eerste negenenzestig 
weken en de laatste week; deze kloof is de eeuw van verborgenheid, de eeuw van genade, 
de eeuw van de Gemeente—verw. Ef. 3:3-5, 10; 5:32:
1. Tijdens deze eeuw is Christus in het geheim en op een mysterieuze manier de Ge-

meente aan het opbouwen in de nieuwe schepping om Zijn lichaam en Zijn bruid te 
zijn—Ef. 5:25-27, 32; verw. Mt. 24:32-33; 2 Tes. 2:3-4.

2. Aan het einde van de laatste week van de zeventig weken zal Christus met Zijn over-
winnaars, Zijn bruidsleger, komen als de verbrijzelende steen om het volledige men-
selijke bestuur te verbrijzelen en om een grote berg te worden, het koninkrijk van 
God, die de volledige aarde vult—verw. Op. 19:19-20; Da. 2:34-35.

III.  Om de overwinnaars van de Heer te zijn om de volgende eeuw binnen te bren-
gen, moeten we acht slaan op het profetische woord als op een lamp die schijnt 
in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze 
harten—2 Pe. 1:19.

IV.  Elke “vandaag” die we hebben is werkelijk de genade van de Heer; zolang als 
we adem hebben moeten we de Heer en Zijn verschijning liefhebben, wachten 
op de komst van de Heer en Zijn komst altijd als bemoediging nemen—2 Tim. 
4:1, 6-8; verw. Lc. 12:16-20.

V.  Wanneer de Heer komt, zal Hij in het geheim komen als een dief voor diegenen 
die Hem liefhebben, en zal Hij hen wegnemen als Zijn schat om hen in Zijn aan-
wezigheid in de hemelen te brengen; daarom moeten we waakzaam zijn en ons-
zelf gereed maken om Zijn bruid te zijn—Da. 10:19; Mt. 24:42-44; Op. 19:7; 
22:20:
A. We moeten absoluut toegewijd zijn aan God in Christus als de werkelijke nazireeër om 
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Zijn anti-getuigenis te zijn, een getuigenis tegen alles wat afwijkt van het getuigenis van 
Jezus—verw. Da. 1:8; Nu. 6:1-8; Op. 2:13.

B. We moeten opnieuw samengesteld worden met het heilige Woord van God en de Bijbel 
alle dagen van ons leven lezen—Kol. 3:16; verw. Dt. 17:18-20; 2 Tim. 3:16-17.

C. We moeten volharden in gebed om God te verheerlijken, God te danken, God te aanbid-
den en God te dienen; ons gebed en ons wezen moeten volledig voor Gods belangen 
zijn—Da. 6:10; 9:17; verw. 1 K. 8:48.  

D. We moeten personen zijn die onszelf opofferen in eenheid met Christus als Degene die 
Zichzelf voor anderen opoffert; we moeten voor slechts één ding bang zijn, namelijk God 
te beledigen en Zijn aanwezigheid te verliezen—Ps. 27:4.

E. Volwassenheid bereiken gebeurt niet van de ene dag op de andere, en daarom moeten we 
onszelf voorbereiden voor de wederkomst van de Heer, Hem liefhebben en in Hem groei-
en zodat wij volwassen zijn bij Zijn wederkomst, om opgenomen te worden en de belo-
ning te ontvangen—Lc. 21:34-36; verw. Op. 3:10; 12:5-6, 14.

F. We moeten elke dag van ons leven de hele dag waakzaam zijn om een extra deel van de 
olie te kopen en om getrouw te zijn in het dienen, zodat we voedsel kunnen geven aan het 
volk van de Heer op de juiste tijd—verw. Mt. 24:32—25:30:
1. We moeten waakzaam zijn en zelfs op onze hoede zijn voor ons leven van gebed, zodat 

naar de Geest wandelen, voor de Geest zaaien en de Geest bedienen—Gal. 5:16, 25; 
6:8.

2. We moeten niet diegenen zijn die hun medeslaven beginnen te slaan, die eten en 
drinken met de dronkaards of die het geschenk van de Heer begraven; in plaats daar-
van moeten we de waarheid van het evangelie van het koninkrijk verspreiden over de 
gehele aarde—Da. 11:32b; verw. Mt. 24:45-51.

G. We moeten het woord van de volharding van de Heer bewaren en standhouden tegen de 
uitputtende tactieken van satan—Op. 3:10; Da. 7:25.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 9—verzen

Overwinnen in de laatste dagen 
om de eeuw te veranderen

Schriftlezing: 

1 Korintiërs 2:9-10
9 Maar zoals geschreven staat: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 

mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’.
10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs 

de diepten van God.

Daniël 9:24-27
24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, 

de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, 
gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te 
herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het 
hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; 
en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn 
einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe 
vast besloten is. 

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij 
slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester 
komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over 
wat woest is.

2 Petrus 1:19
 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven 

als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 
opgaat in uw harten.

2 Timoteüs 4:1, 6-8
1 Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning 

en zijn koninkrijk: 
6 Want ik word al als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken.
7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. 
8 Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige 

Rechter, mij in die dag zal geven; en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben 
liefgehad.

Daniël 10:19
 En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl 

hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht 
gegeven.

Matteüs 24:42-44
42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt.
43 Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij 

zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken.
44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen.
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Kolossenzen 3:16
 Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en 

terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten 
voor God. 

Daniël 6:11
 Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had 

hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij 
zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.

Daniël 9:17
 Nu dan, hoor, o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en doe uw 

aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, - om des Heren wil.

Psalm 27:4
 Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen 

van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn 
tempel.

Lukas 21:34-36
34 Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap 

en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik.
35 Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak.
36 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.

Galaten 5:16, 25
16 Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen.
25 Als wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen.

Galaten 6:8
 Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest 

zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Daniël 11:32b
 Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.

Openbaring 3:10
 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van 

de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.

Daniël 7:25
 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde 

richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven 
worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.
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1. God used John, the Baptist, 
Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.” 

 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who consummate the age! 
 

2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord. 
 

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 

 
Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 
 

2 
 

1. They walked along the road: 
Two disciples, all alone, 
Their Master dead and gone. 
A man to them drew near, 
Spoke to them and calmed their fears, 
They told Him everything. 

 
(He said:) 
Why don’t you believe? 
For it was necessary 
For the Christ to suffer all these things 
And enter His glory. 
Why don't you believe? 
Why don't you believe? 

 
2. They came to journey's end; 

He came in to eat with them, 
He blessed and broke the bread. 
Then opened were their eyes; 
Jesus Christ they recognized. 
He disappeared from them. 

(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

 
3. We walk along our road 

He reminds us we were told 
"I'm with you every day". 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me. 

 
(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 
 

3 
 

1. Noah’s life was one that surely changed the age, 
When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood. 

 
Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

 
2. Moses was a person who was called by God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 

 
3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 

 
4. Daniel had companions, and they ate God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned with God, 
For His people, God’s own heart. 

 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
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4 
 

1. No mortal tongue can e’er describe 
The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home. 

 
2. When such as we the King can choose, 

To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled. 

 
3. Arise! the holy bargain strike— 

The fragment for the whole— 
All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come. 

 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

 
2. God needs some young people 

To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursure  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 

 Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 
 Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 
 
 F C  G    Am 

Lord we love You and Your appearing! 
 F C G 

Make us those who bring You back. 
 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 
 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 
 
 

7 
 

1. Will you be an overcomer? 
Christ is calling now! 
Will you then be such a follower, 
Though you know not how? 

 
Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 

 
2. Will you be an overcomer? 

To the Lord be drawn! 
Keep the “first love,” never leave it, 
Till the break of dawn. 

 
3. Will you be an overcomer? 

On His life depend! 
Dare to suffer persecution, 
Faithful to the end. 

 
4. Will you be an overcomer? 

Testimony bear! 
Keep away from false religion, 
”Hidden manna” share. 

 
5. Will you be an overcomer, 

Simple, real, and pure? 
Overcome all evil mixture, 
Ruling pow’r secure. 

 
6. Will you be an overcomer? 

Trust the living Lord! 
Keep your “garments” from the deadness, 
Win the life-reward. 
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7. Will you be an overcomer? 

Never lukewarm be, 
Ne’er content with what you’ve gotten, 
More you need to see. 
 

8. Will you be an overcomer? 
Christ is calling still! 
Will you now be loyal to Him, 
His demand fulfill. 
 
 

8 
 

C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 
 
 F G 

Come Lord Jesus, 
 C Am 

Grow in us, 
 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 
 F G 

Gain our hearts, our love, 
 C Am 

Gain Your bride, 
   F  G C 

Make us those who bring you back. 
 
 

9 
 

1. That which for long the prophets sought, 
The righteous yearned to see, 
Has in these last of days appeared 
In its reality. 
 

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

 
2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 
Things angels ne’er could look into 
Are now to us made clear. 

 
3. Our sense is corporate, bold and strong, 

His grace, how free to take; 
Encouraging the others on, 
Run for the kingdom’s sake. 
 

4. We’re weary not this race to run, 
It makes our joy complete; 
For this we know, around the bend, 
The Lord we’ll surely meet. 
 
 

10 
Capo 1 

 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 

 
1. Serving in my mingled spirit 

In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One. 
 

2. Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3. Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4. In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
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11 
 

1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him? 
Is not thine a captured heart? 
Chief among ten thousand own Him; 
Joyful choose the better part. 

 
Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain thee, 
Crown Him now unrivaled King. 

 
2. Idols once they won thee, charmed thee, 

Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3. What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4. Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5. Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6. ’Tis that look that melted Peter, 
’Tis that face that Stephen saw, 
’Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7. Draw and win and fill completely, 
Till the cup o’erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 
 

12 
 

1. A flowing river and a tree, 
Eden’s outstanding features are, 
Man to supply with food and drink 
That he may live fore’er. 

 
God is in Christ to be my supply, 
God as the Spirit nourisheth me; 
If upon Christ in spirit I feed, 
Filled with His life I’ll be. 

 
2. The tree the glorious Christ does show 

As living food to man supplied, 
That he God’s riches may enjoy, 
Thus to be satisfied. 

 

3. The river does the Spirit show, 
Coming man’s spirit to supply, 
That with God’s riches he be filled, 
Holy to be thereby. 
 

4. The Christ of glory is my life, 
He as the Spirit lives in mine, 
That I with God be fully blent 
And in His image shine. 
 

5. I would exalt this glorious Christ, 
Ever the Spirit I’d obey, 
Making His glory fully known, 
Filled with His grace for aye. 

 

13 
John. 6:51 

 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

 
And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 
 
For the life (for the) 
Life of the world. 

 
I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 
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1. In this godless age 
Lord, You need some Samuels 
Burdened with a vision clear of Your economy. 
Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You, 
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire? 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
Prophets, priests and judges, and men of prayer, 
Speaking forth Your word, with Your authority; 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2. Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, fully subject to Your will. 
Treasuring Your face, 
Staying in Your presence, Lord; 
E’en the very index of Your eyes would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
To bring in Your kingdom on earth today; 
Taking You as King that You may return; 
To usher in the end of the age. 

 
3. When God wants to move, 

He must gain an instrument; 
Overcomers separated from the current age. 
They have joined themselves 
Through His word to His desire. 
Overcomers constituted with the holy word. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to Your desire; 
Your living testimony on the earth. 

 
4. God needs men who pray; 

Those who lay the tracks for Him; 
God’s economy is carried out through men of prayer. 
They love not themselves; 
But a willing sacrifice. 
What they fear—offending God, losing His 
 presence dear. 
 

Make us those who meet Your need,  
 the Nazarites. 
Make us those through whom You’d close this age; 
Who are one with You to bring the kingdom in, 
Young people absolute for Your move. 

 

15 
 

1. The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved. 
 

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

 
2. Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 
 
 

16 
 

1. After breakfast on the seashore, 
Jesus set about to restore 
Peter's love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, 
Yet Jesus said... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
2. We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 
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3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 

Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 
 
 

17 
 

 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

 
(Repeat) 
 
Last two lines: 

 A                 A7                  D 
Every “today” that we have is  

 E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

                                                          A7         D 
Lord we pray You’d come back today; 

        E                             A 
We’d soon behold your face. 

 

18 
 

1. The day approaches; Jesus soon is coming. 
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry:  “Behold Him!” 
By using every moment of each day. 

 
When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 
 

2. Lord, help us to redeem these golden moments; 
Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 

 
He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 
 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 

 
When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 
 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 

 
Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
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