
Are we awake to the work that is going on in the heavenly sanctuary 
1. 

"Are we awake to the work that is going on in the heavenly sanctuary,  

or are we waiting for some compelling power to come upon the church before we shall arouse?  

...Are we hoping to see the whole church revived?  That time will never come."  

-- Selected Messages, volume 1, page 122 – 

“Zijn we wakker ten aanzien van het werk dat gaande is in het hemelse heiligdom, 

 of wachten wij op één of andere overheersende kracht die over de kerken zal komen voordat we wakker worden. 

...Hopen we op een opleving van de algehele kerk ? Die tijd zal nóóit komen.” 

-- Selected Messages, volume 1, page 122 – 

2. 

Zechariah 10:1 

Vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen;  

Zo zal de Heere donderwolken maken en hen stortregens geven, voor iedereen kruid op het veld 

3. 

We mogen er zeker van zijn dat wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort, dat zij die de vroege regen niet ontvingen 

of waardeerde, ook de waarde van de late regen niet zullen zien of waarderen. 

Alleen zij die leven naar het licht wat ze hebben, zullen meer licht ontvangen. 

[…] 

Zij die geen duidelijke inspanning leveren, maar simpelweg wachten op de Heilige Geest om hen tot aktie aan te 

sporen, zullen in duisternis ten onder gaan. U dient niet stil te zitten en niets te doen in het werk van God. 

{LDE 195.3 - 196.1} 

 

2 vragen: 

- Wanneer begint de Late regen te vallen ? 

- Wat is de Late regen ? 

 

Wat is de Late Regen ? 

 

4.  Deu 32:2   

My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the 

showers upon the grass 

5. Isa 55:10 -11 

For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and 

maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:  

So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that 

which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. 

6. Job 29:22  After my words they spake not again; and my speech dropped upon them.  

Job 29:23  And they waited for me as for the rain; and they opened their mouth wide as for the latter rain. 

7.  

Pro 1:23  Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you. 

8.  

Psa 78:24  And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.  

Psa 78:25  Man did eat angels' food: he sent them meat to the full. 

9.  

1Co_3:2  

I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it,  

neither yet now are ye able.  

10.  

Heb_5:12  

For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of 

the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat. 

11.  

Isa 28:9  Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand doctrine?  

Them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.  

Isa 28:10  For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and 

there a little:  

Isa 28:11  For with stammering lips and another tongue will he speak to this people.  

Isa 28:12  To whom he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing: yet 

they would not hear.  



Isa 28:13  But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line 

upon line; here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken. 

12.  

The word of God, spoken by Christ in the Old and New Testaments, is the bread from heaven;  

but much that is called science is as dishes of human invention, adulterated [vervalst] food; it is not the true manna. 

{2TT 412.3} 

13.  

The truth is a precious, vitalizing power. It is the entrance of the word that giveth light and understanding unto the  

simple. The truth should be spoken clearly, slowly, forcibly, that it may impress the hearer. When the truth in any line is 

presented it is essential for it to be understood, that all its precious food, the bread of life, the manna from heaven, 

may be received. Let every fragment be gathered up, that nothing be lost. In the presentation of the truth in preaching 

the word it is of consequence that nothing should be lost to the receptive hearer. The Lord Jesus is represented by the 

Holy Spirit [] {TM 257.3} 

14.  

There are periods which are turning points in the history of nations and of the church.  

In the providence of God, when these different crises arrive, the light FOR THAT TIME is given. 

If it is received, there is spiritual progress; if it is rejected, spiritual declension and shipwreck follow.  

{BEcho August 26, 1895, par. 11} 

Er zijn periodes die keerpunten zijn in de geschiedenis van de volkeren en van de kerk. 

In de voorzieningheid van God, wanneer deze verschillende crisissen zich voordoen, wordt het licht VOOR DIE TIJD 

gegeven. 

Als het ontvangen wordt, dan is er geestelijke vooruitgang; Indien het wordt verworpen, dan is er geestelijk verval en is 

schipbreuk het uiteindelijke gevolg. 

{BEcho August 26, 1895, par. 11} 

15. 

”O, dat de mensen [Adventisten] de tijd hunner bezoeking wisten.  

Er zijn velen [Adventisten] die de toetsende waarheid voor deze tijd nog niet hebben gehoord.  

Velen zijn er, met wie de Geest van God strijd voert.  

De tijd van Gods verwoestende oordelen [bij de Zondagswet] is de tijd van barmhartigheid voor hen [11e uur werkers], 

die geen gelegenheid hadden om te leren wat waarheid is.  

De Here zal met tederheid op hen [11e uur werkers] neerzien. Zijn medelijdend hart is bewogen;  

Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden, terwijl de deur gesloten is voor hen [Adventisten], die niet wilden ingaan.” 

{9T 97.2}   

16. 

"Vraag van de Here regen in de tijd van de late regen; zodat de Heer heldere wolken zal maken, en hen regenbuien zal 

geven. '' Hij zal voor u de regen laten neervallen, de vroege regen en de late regen. "In het oosten valt de vroege regen 

bij de zaaitijd. Dit is noodzakelijk dat het zaad kan ontkiemen. Onder invloed van de bevruchtende regens, schiet de tere 

spruit omhoog. De late regen, vallend nabij het einde van het seizoen, rijpt het graan en bereidt het voor, voor de 

sikkel. De Heer maakt gebruik van deze werkingen van de natuur om het werk van de Heilige Geest te tonen. Als de 

dauw en de regen eerst worden gegeven om de zaden te ontkiemen en vervolgens om de oogst te rijpen, zo wordt de 

Heilige Geest gegeven om het proces van geestelijke groei van de ene naar de andere fase voort te zetten. Het rijpen 

van het graan is de voltooiing van het werk van Gods genade in de ziel. Door de kracht van de Heilige Geest, dient het 

morele beeld van God te worden geperfectioneerd in ons karakter. We moeten volledig worden getransformeerd 

naar het beeld van Christus. {RH 2 maart 1897, par. 1} 

17. 

We leven nu in zeer gevaarlijke tijden en niet één van ons dient nalatig te zijn in het zoeken van een voorbereiding voor 

de wederkomst van Christus. Laat niemand het voorbeeld van de dwaze maagden volgen en denken dat het veilig is 

om te wachten totdat de crisis begint, voordat zij hun karakter zullen hebben voorbereid om in die tijd te kunnen 

staan. Het zal te laat zijn om de rechtvaardigheid van Christus te zoeken, wanneer de gasten geroepen en onderzocht 

worden. Nu is de tijd om ons te bekleden met de rechtvaardigheid van Christus, het bruiloftskleed dat ons geschikt 

maakt om het bruiloftsmaal bij te wonen van het Lam. In de gelijkenis van de dwaze maagden worden ze afgebeeld als 

smekend om olie en er niet in slagend om dit te verkrijgen op hun verzoek. Dit staat symbool voor zij die niet de 

voorbereiding hebben getroffen om een karakter te ontwikkelen waarmee ze kunnen blijven staan tijdens een crisis. Het 

is alsof zij naar hun buren zouden gaan om te zeggen, "Geef me je karakter, anders ben ik verloren." 

Zij die wijs waren konden hun olie niet schenken in de flikkerende lampen van de dwaze maagden. 

Karakter is niet overdraagbaar. Het kan niet gekocht of verkocht worden; het dient verworven te worden. 

De Heer heeft ieder individu de gelegenheid gegeven om een rechtvaardig karakter te verkrijgen gedurende de 

proeftijd. 

{The Youth’s Instructor, January 16, 1896} 

 

Wanneer begint de Late Regen te vallen ? 

 

18. “De late regen zal vallen op Gods volk.  



Een machtige engel zal neerkomen uit de hemel en de hele aarde zal verlicht worden met zijn heerlijkheid.   

Zijn we klaar om deel te nemen in het glorieuze werk van de derde engel ? 

Zijn wij klaar om de hemelse dauw te ontvangen ? Hebben wij nog enige verontreiniging of zonde in ons hart ? 

Zo ja, laat ons de ziele tempel reinigen en ons voorbereiden op de uitstorting van de late regen. 

De verkoeling van het aangezicht des Heeren [Handelingen 3:19] zal nooit komen op harten die vol onzuiverheden zijn.  

Moge God ons helpen om ons zelve af te sterven, dat Christus, de Hoop der heerlijkheid in ons gevormd mag worden !”  

{Review & Herald, april 21, 1891} 

19. Openb. 18:1  

“En na dezen zag ik een anderen engel neerkomen uit den hemel, hebbende grote macht,  

 en de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid.“  

20. 

"Vanwaar komt het woord, dat ik gezegd zou hebben dat New York door een vloedgolf zou worden weggevaagd. Ik heb 

dat nooit gezegd. Wel heb ik gezegd, toen ik naar die hoge gebouwen keek, de ene verdieping bovenop de andere: 

'Welke vreselijke tonelen zullen hier plaats vinden, wanneer de Heere zal opstaan om de aarde vreselijk te schudden.  

Dan zullen de woorden in Openbaring 18:1-3 in vervulling gaan.  

Het hele 18e hoofdstuk van Openbaring is een waarschuwing van hetgeen over de aarde staat te komen. Maar ik heb 

geen bijzonder licht omtrent hetgeen over New York staat te komen, ik weet alleen dat op zekere dag de grote 

gebouwen daar neergeworpen zullen worden door Gods kracht. Volgens het licht dat ik gekregen heb, weet ik dat 

vernietiging in de wereld is. Eén woord van de Heere, één enkele aanraking van Zijn macht en deze massieve gebouwen 

zullen ineenstorten. Tonelen zullen plaats vinden, waarvan de verschrikking zo groot is dat wij er geen voorstelling van 

kunnen maken." 

{LS 411.5} 

21. 

 “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden;  

wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.” 

22. 

Wanneer het decreet uitgaat en het zegel ingedrukt zal worden, dan zal hun karakter voor alle eeuwigheid rein en 

vlekkeloos blijven. Nu is het de tijd om ons voor te bereiden.  

{Maranatha, p.241} 

23. 

In de tijd van verdrukking, […] terwijl zij een diep gevoel van onwaardigheid hebben, hebben zij geen verborgen zondes 

om te openbaren. Hun zondes zijn hen voorgegaan in het oordeel en zijn uitgewist; en zij kunnen zich deze niet meer 

herinneren. 

{LDE 263.1} 

24. 

Zodra het volk van God [de 144.000] is verzegeld in hun voorhoofden; 

En het is geen zegel of merkteken dat gezien kan worden, maar een verankering in de Waarheid,  

zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet kunnen wankelen. 

Zodra Gods volk verzegeld en voorbereid is voor de schudding, zal het [de Zondagswet] komen. 

{116, SDABC:2:3.1} 

25. 

Als het getal dat God heeft vastgesteld bereikt is, zal de bediening van Zijn toorn aanvangen. 

De zaak is besloten. Het Goddelijk geduld is voorbij. 

Er is voor hen geen pleidooi meer voor genade. 

{CET 186.2} 

26. 

De wereld kan UITSLUITEND gewaarschuwd worden door hen te aanschouwen [de 144.000] die de waarheid geloven  

en die geheiligd door de waarheid volgens  hoge en heilige principes handelen en leven, 

en in een hoge, verheven zin de scheidingslijn tonen, tussen hen die de Geboden van God houden en zij die deze met hun 

voeten vertrappen. 

De heiligmaking door de Geest maakt het verschil duidelijk tussen hen die het ZEGEL van God hebben [de 144.000]  en 

zij die een valse rustdag houden. 

Wanneer de test [de Zondagswet] komt, zal duidelijk worden wat het merkteken van het beest is;  

Het is het houden van de Zondag. 

{BTS, December 1, 1903 par. 6}   

27. 

“Het is Gods doel om door Zijn volk de principes van Zijn koninkrijk te demonstreren. En dat zij in hun leven en karakter 

deze principes zullen openbaren. HIJ verlangt er naar hen af te scheiden van de manieren, gewoontes en gebruiken van 

de wereld”. 

{AH 519.3} 

28. 

“De levende rechtvaardigen zullen het zegel van God ontvangen, voorafgaand aan het sluiten van de genadedeur.” 

{1SM 66.2} 


