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DANIËL 11 VERS 40
EEN VOORAFSCHADUWING VAN DE WAARHEID:
“In de eerste engelen boodschap, wordt de mensheid opgeroepen God te aanbidden, onze
Schepper, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Zij hebben eer bewezen aan een
instituut van het Pausdom en daarmee de wet van Jehova krachteloos gemaakt,maar er zal een
toename van kennis komen aangaande dit onderwerp.” {2SM 106.1}
“We hebben geen tijd te verliezen. Benauwde tijden liggen voor ons. De wereld is in beroering
door een geest van oorlog. Spoedig zullen de benauwde tijden waarvan wordt gesproken in de
profetieën, plaatsvinden.De profetie in het 11ehoofdstuk van Daniel heeft zijn voltooiing bijna
bereikt. Veel van de historie die heeft plaats gevonden in vervulling van deze profetie zal
zich herhalen. In het 30evers wordt gesproken over een macht “welke met smart bevangen zal
worden, en zal wederkeren, en gram worden tegen het heilig verbond, en hij zal het doen; want
wederkerende zal hij acht geven op de verlaters des heiligen verbonds.En er zullen armen uit hem
ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer
wegnemen, en een verwoestende gruwel stellen.En die goddelooslijk handelen tegen het verbond,
zal hij doen huichelen door vleierijen; maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en
zullen het doen.En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het
zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.Als zij nu zullen vallen, zullen
zij met een kleine hulp geholpen worden; doch velen zullen zich door vleierijen tot hen
vervoegen.En van de leraars zullen er sommigen vallen, om hen te louteren en te reinigen, en wit te
maken, tot den tijd van het einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemden tijd.En die koning
zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en
hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de
gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden.” {13MR 394.1}
“Er zullen taferelen gaan plaatsvinden, overeenkomstig welke beschreven worden in
deze woorden. We zien bewijzen dat satan heel snel de controle bemachtigd over het menselijke
verstand van hen, die niet de vreze des Heere hebben.Laat een ieder de profetieën uit dit boek
lezen en begrijpen, want we naderen nu de tijd van benauwdheid waarvan gesproken werd:
“En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het
zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op
dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te
zijn in het boek.En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten
eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.De leraars nu zullen
blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en
eeuwiglijk.En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde;
velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.” {13MR 394.2}
“Jezus heeft zijn discipelen vóór zijn kruisiging gezegd dat Hij zou worden gedood en uit het
graf zou opstaan. Er waren engelen aanwezig om zijn woorden in het hart en in het verstand van de
discipelen te griffen. Maar de discipelen verwachtten dat ze van het Romeinse juk zouden worden
bevrijd en konden de gedachte niet verwerken dat Hij in Wie ze al hun hoop hadden gesteld, een
smadelijke dood zou sterven. De woorden die ze hadden moeten onthouden, werden uit hun
gedachten gewist en toen de tijd der beproeving kwam, waren ze niet voorbereid. De dood van
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Jezus had hun verwachtingen zódanig de bodem ingeslagen dat het was alsof Hij hen helemaal niet
van tevoren had gewaarschuwd. De toekomst is voor ons net zo duidelijk geopenbaard in de
profetieën, als dat het geopenbaard was voor de discipelen door de woorden van Christus. De
gebeurtenissen, die verbonden zijn met de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding op de
tijd der benauwdheid wordenduidelijkbeschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze
waarheden niet beter dan alsof ze nooit waren geopenbaard.Satan zorgt er wel voor dat hij elke
indruk die hen wijs zou kunnen maken tot zaligheid uitwist, zodat ze in de tijd der
benauwdheid volkomen onvoorbereid zullen zijn.” {GC 594.1}

DE METHODOLOGIE:
Zij die betrokken zijn in het verkondigen van de 3e engelenboodschap doorzoeken de
Schriften op dezelfde manier zoals vader Miller zich dat had aangemeten. In het kleine boekje
getiteld ’Een Kijk op Profetieën en de Profetische Chronologie ‘ , geeft vader Miller de volgende
simpele maar intelligente en belangrijke regels voor Bijbelstudie en interpretatie:
“1. Elk woord moet in de juiste verhouding staan tot het onderwerp dat in de Bijbel
gepresenteerd wordt; 2. De gehele Schrift is nodig en kan begrepen worden door ijverige
inspanning en studie; 3. Niets wat geopenbaard is in de Schriften, kan of zal verborgen blijven voor
hen die in geloof vragen, zonder aarzeling; 4. Om een leerstelling te kunnen begrijpen, moeten alle
Schriften verzameld worden met betrekking tot het onderwerp waarover u meer wilt weten. Laat
dan elk woord zijn juiste inwerking hebben; en als u dan een stelling kunt formeren zonder enige
tegenstelling, dan kunt u niet verkeerd zitten; 5. De Schriften moeten zichzelf uitleggen, aangezien
het op zichzelf al een regel is. Als ik op een leraar vertrouw om mij uitleg te geven en hij zou gissen
omtrent de betekenis ervan, of verkiest om het als zodanig te zien vanwege zijnsektarische
opvattingen, of omdat hij wijs geacht wordt, dan zijn zijn gissingen, verlangens, belijdenissen of
wijsheden, mijn regels, en niet de Bijbel.‘ {RH, November 25, 1884 par. 24}
Bovenstaande is een gedeelte van deze regels; en in het bestuderen van de Bijbel doen we er
goed aan acht te slaan op de principes hier uiteengezet.”{RH, November 25, 1884 par. 25}

DANIEL 11 VERS 40, DE TIJD VAN HET EINDE:
Daniel 11:40A
40
En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten;
Daniel 11:40B
...en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en
met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.

TIJD VAN HET EINDE:
Openbaring 12:6
6
En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij
haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
“Bezat het Pausdom de heerschappij gedurende die lengte van tijd / Het antwoord is
wederom, Ja. Het mandaat van Keizer Justinianus, gedateerd op 533 A.D., maakte de bisschopvan
Rome het hoofd van alle kerken. Maar dit mandaat had geen effect totdat de Ariaanse Oostgoten, de
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laatste van de 3 hoornen, die werden uitgerukt om plaats te maken voor het Pausdom, uit Rome
waren verdreven; en dit was niet volbracht zoals reeds getoond, tot 538 A.D. Het mandaat zou
krachteloos zijn, indien deze laatste gebeurtenis niet zou zijn volbracht; daarom dienen we uit te
gaan van dit laatst genoemde jaar, aangezien dit het vroegste moment is waarbij de heiligen in
handen waren van deze macht. Had vanaf dit punt het Pausdom de suprematie voor 1260 jaar ? –
Precies. Want 538 + 1260 = 1798; en in het jaar 1798 viel Berthier met een Frans leger Rome
binnen, verklaarde het een Republiek, nam de paus gevangen en werd het pausdom voor enige tijd
afgeschaft. Het heeft sinds die tijd nooit meer die voorrechten en immuniteit genoten, wat het
voorheen had. Dus nogmaals, deze macht vervult tot op de letter de specificaties van de profetie,
hetgeen ontegenzeggelijk aantoontdat deze interpretatie correct is. {Gedachten over Daniel en
Openbaring, Uriah Smith pg. 160}
Daniel 12:4-9
4
“En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde;
velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. 5 En ik,
Daniel, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier, en de
ander aan gene zijde van den oever der rivier. 6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die
boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen
zal wezen? 7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier
was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die
eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal
voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen
worden. 8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn
van deze dingen? 9 En Hij zeide: Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn toegesloten en
verzegeld tot den tijd van het einde.”

WIE IS DE KONING VAN HET NOORDEN?
Jeremia 25:9
9
Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot
Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de
inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot
een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden.
Ezechiel 26:7
7
Want alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal Nebukadrezar, den koning van Babel, den
koning der koningen, van het noorden tegen Tyrus brengen, met paarden en met wagenen, en
met ruiteren, en krijgs vergaderingen, en veel volks.
Openbaring 17:3-5
3
En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een
scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien
hoornen. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk
gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van
onreinigheid harer hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk
VERBORGENHEID; HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER
GRUWELEN DER AARDE.”
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“In Openbaring 17 lezen wij dat de vrouw (Babylon) gehuld was „in purper en scharlaken en
rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol
gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij... En op haar voorhoofd was een naam geschreven,
een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren.” De profeet zegt: „En ik zag de vrouw
dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.” Babylon wordt ook
nog genoemd „de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.” (Openbaring
17:4-6,18).
“De macht die zovele eeuwen achtereen een despotische heerschappij heeft gevoerd
over de koningen van de christelijke wereld, is Rome. Het purper en scharlaken, het goud, de
edelstenen en de parels geven een duidelijk beeld van de pracht en koninklijke praal die de
hoogmoedige paus van Rome ten toon spreidt. Van geen enkele andere macht kan men met het
volste recht zeggen dat zij „dronken is van het bloed der heiligen” als juist van die kerk die de
volgelingen van Christus zo wreed heeft vervolgd. Babylon wordt er ook van beschuldigd in een
onwettige verhouding met „de koningen der aarde” te hebben geleefd. Door van God af te wijken en
een verbintenis met de heidenen aan te gaan, is de Joodse gemeente een hoer geworden, Rome, dat
zichzelf op gelijkaardige wijze heeft verdorven door het zoeken van steun bij wereldlijke machten,
hoort hetzelfde oordeel over zich uitspreken.” {GC 382.2}

“TEGEN HEM MET HOORNEN STOTEN”:
naw-gakh' - H5055
Een stamvorm; stoten met hoornen; figuurlijk strijd voeren tegen: - rijten, duwen (neer, -de).

KONING VAN HET ZUIDEN:
Genesis 12:9-10
9
Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. 10 En er was honger in dat
land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger
zwaar was in dat land.
Openbaring 11:7-8
7
En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt,
hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen
liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar
ook onze Heere gekruist is.
Exodus 5:2
2
Maar Farao zeide: Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten
trekken? Ik ken den HEERE niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken.
„De grote stad" waar de getuigen worden gedood en waar hun lijken liggen, is „het geestelijke
Egypte". Van alle landen die in de Bijbel worden genoemd, is Egypte het verst gegaan in
godsontkenning en wetsverachting. Geen enkele koning heeft zich openlijker en brutaler
verzet tegen het gezag van de hemel dan Farao.
Toen Mozes hem in opdracht van God het bericht overbracht, antwoordde Farao
aanmatigend: „Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de
Here niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan" (Exodus 5:2). Dit is atheïsme en het land dat door
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Egypte wordt voorgesteld, zou de eisen van de levende God ook verwerpen. Het zou blijk
geven van hetzelfde ongeloof en dezelfde uitdagende houding aannemen. „De grote stad"
wordt in geestelijk opzicht ook vergeleken met Sodom. De verdorvenheid en wetsverachting van
Sodom bleken vooral uit de bandeloosheid van de Sodomieten. Deze zonde zou ook het
voornaamste kenmerk zijn van het land dat zou beantwoorden aan de termen van deze profetie.
Volgens de voorzegging van de profeet zou er kort vóór 1798 een macht van satanische
oorsprong en karakter opkomen om de Bijbel te bestrijden. Het land waar het getuigenis van de
twee getuigen van God zou worden onderdrukt, zou worden gekenmerkt door het atheïsme van
Farao en de bandeloosheid van Sodom.
Deze profetie is op een buitengewoon nauwkeurige en treffende manier in vervulling gegaan
in de geschiedenis van Frankrijk.
Tijdens de Revolutie, in 1793, „hoorde de wereld voor het eerst een groep mannen die in een
beschaafd land geboren en opgevoed waren, en één van de beste Europese staten leidden,
gezamenlijk hun stem verheffen om de plechtigste waarheid die een mens kan kennen te loochenen
en unaniem het geloof en de aanbidding van God te verwerpen" (Sir Walter Scott, Life of Napoleon,
vol. l, ch. 17).
„Frankrijk is het enige land ter wereld dat zich als staat openlijk heeft verzet tegen de
Schepper van het heelal en dit feit in een bewaard gebleven oorkonde heeft laten optekenen. Er zijn
altijd veel godslasteraars en ongelovigen in Engeland, Duitsland, Spanje en elders geweest, maar
Frankrijk neemt een unieke plaats in. Het is de enige staat in de wereldgeschiedenis die bij decreet
van zijn Wetgevende Vergadering heeft verklaard dat er geen God is, waarna de hele bevolking van
de hoofdstad en de overgrote meerderheid van de rest van het land, zowel mannen als vrouwen,
met grote vreugde begonnen te dansen en te zingen.” -- Blackwood's Magazine, november 1870.
{GC p.269-270}
Judas 1:7
7
Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze
gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de
straf des eeuwigen vuurs.
“Frankrijk vertoonde ook de kenmerken van Sodom. Tijdens de Franse Revolutie waren
de mensen even ontaard en verdorven als de inwoners van „de steden van de vlakte", die door God
werden verwoest. De geschiedschrijvers wijzen op het verband tussen het atheïsme en de
wetteloosheid van Frankrijk, die door de profeet waren voorzegd. „Er was een nauwe band
tussen de wetten die de godsdienst afschaften en de nieuwe huwelijkswet, die bepaalde dat
het huwelijk - de heiligste verbintenis die twee mensen kunnen aangaan en tegelijk ook de
instelling die door haar duurzaamheid één van de pijlers van de samenleving is - slechts een
burgerlijk contract met een beperkte looptijd was dat twee mensen naar eigen goeddunken
konden aangaan en verbreken...
De vijanden van de samenleving hadden geen beter plan kunnen bedenken om alles wat
eerbaar, mooi en duurzaam is in het gezinsleven grondig te verwoesten. Ze hadden bovendien de
zekerheid dat het kwaad dat zij wilden stichten van geslacht tot geslacht zou doorgaan..." {GC
p.270}
„Alwaar ook hun Here gekruisigd werd". Ook dit onderdeel van de profetie werd door
Frankrijk vervuld. Geen enkel land stond zó vijandig tegenover Christus en nergens was het verzet
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tegen de waarheid zó fel en zó wreed. Frankrijk kruisigde Christus in de persoon van zijn
discipelen, die het slachtoffer werden van de vervolgingen.
Eeuwenlang werd het bloed van de heiligen vergoten. Terwijl de Waldenzen op de bergen van
Piémont de marteldood stierven „om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God",
ondergingen hun broeders, de Albigenzen van Frankrijk, hetzelfde lot. In de tijd van de Hervorming
waren haar aanhangers op een barbaarse manier dood gemarteld.
Koningen en edellieden, adellijke dames en beschaafde meisjes hadden met genoegen
gekeken naar de doodsstrijd van de martelaren van Jezus. De moedige hugenoten streden voor de
heiligste rechten van de mens en hun bloed werd vergoten na een harde strijd. De protestanten
werden beschouwd als vogelvrij verklaarden, er werd een prijs op hun hoofd gesteld en ze werden
als wilde beesten opgejaagd. {GC p.271}

DE OVERGANG:
“Op 7 November, 1917, kwam de Sovjet regering aan de macht. Haar komst werd
gekarakteriseerd door een onmiddellijke en radicale verandering van de gehele sociale structuur
van het land, hetgeen werd bereikt middels het binnen een korte tijd publiceren van een aantal
Decreten die op het meest fundamentele niveau de verschillende lagen van het sociale en
economisch leven raakten.
De eerste Sovjet wetten betreffende het huwelijk en de scheiding waren 2 Decreten, één
gepubliceerd op 19 December 1917, betreffende de scheiding, en de ander op 20 December 1917,
betreffende het huwelijk … Compleet tegenstrijdig met het principe van het kerkelijk huwelijk, zijn
de eerste woorden van dit nieuwe Decreet betreffende het huwelijk als volgt: ‘De Russische
Republiek zal voortaan uitsluitend burgerlijke huwelijken erkennen…’
Kinderen geboren buiten het huwelijk kregen in alle opzichten dezelfde rechten als wettige
kinderen.
Minstens zo radicaal was de verandering in scheidingswetten. Het waren de lokale
burgerlijke rechtbanken aan wie nu rechtsbevoegdheid ten aanzien van scheidingen werd
toevertrouwd , en een huwelijk opgeheven kon worden met wederzijdse instemming van de
partners, of op het verzoek van één van de partners… {‘Some Aspects of Marriage and Divorce Laws
in Soviet Russia’, Published in the Modern Law Review, vol. 12, Issue 3 on January 18, 2011}

WAGENEN, RUITEREN, SCHEPEN:
Exodus 14:9
9
En de Egyptenaars jaagden hen na, en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan
de zee; al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters, en zijn heir; nevens Pi-hachiroth, voor
Baal-zefon.
Jesaja 43:16-17
16
Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; 17 Die
wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet
weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan.
Psalmen 107:23
23
Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren;
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Spreuken 31:14
14
Zij is als de schepen eens koopmans; zij doet haar brood van verre komen.
“Alleen president Reagan en Paus Johannes Paulus II waren aanwezig in de bibliotheek van
het Vaticaan op Maandag 7 Juni 1982. Het was de eerste keer dat de twee elkaar ontmoetten en ze
spraken zo’n 50 minuten… In die ontmoeting kwamen Reagan en de Paus overeen om een
clandestiene operatie op te zetten om de val van het Communistische regime te versnellen.
Dit verklaart Richard Allen, Reagans eerste Nationale Veiligheids Adviseur: ‘Dit was één van
de meest geheime allianties allertijden.’
‘Reagan kwam met hele eenvoudige en stevige opvattingen, zegt Admiraal Bobby Inman,
voormalig adjunct-directeur bij de CIA. ‘Het is waar dat hij de val (van het Communisme) zag
aankomen en hij drong er hard op aan.’ Gedurende de eerste helft van 1982, ontstond er een 5delige strategie die gericht was op het doen instorten van de Russische economie.
1. De Amerikaanse defensie-opbouw, gericht op het te kostbaar maken voor de Sovjets om op
militair vlak te concurreren met de U.S. Reagans Strategic Defense Initiativ- Star Wars werd het
middelpunt binnen deze strategie.
2. Geheime operaties gericht op het stimuleren van hervormingsbewegingen in Hongarije,
Tsjecho-Slowakije en Polen.
3. Financiële steun aan de landen van het Warschau-pact, afgestemd op hun bereidwilligheid om
de mensenrechten te verdedigen en het ondernemen van politieke- en vrije-markt
hervormingen.
4. Het economisch isoleren van de Sovjet Unie en het onthouden van Westerse en Japanse
technologie aan Moskou. De regering richtte zich op het ontzeggen van de USSR van datgene
waarvan het hoopte dat het hun primaire bron van harde valuta zou zijn in de 21e eeuw:
winsten uit een transcontinentale pijplijn om aardgas te leveren aan West Europa…
5. Toenemend gebruik van Radio Vrijheid, Stem van Amerika en radio Vrij Europa om de
boodschap van de [amerikaanse] regering uit te zenden aan de mensen van Oost Europa.
Net als alle grote en geluk hebbende leiders, hebben de Paus en de president zich de machten
der geschiedenis toegewend om hun eigen doeleinden te bewerkstelligen.” {TIME, February 4,
1992, 29–30}

DE WERVELWIND
Jesaja 41:15-16
15
Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult
bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. 16 Gij zult ze wannen, en de
wind zal ze wegnemen, en de [wervelwind] zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen
in den HEERE; in den Heilige Israels zult gij u roemen.
Spreuken 1:27
27
Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind;
wanneer u benauwdheid en angst overkomt;
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OVERSTROMEN:
shaw-taf' - H7857
Een stamvorm; gutsen; impliciet overspoelen, reinigen; analoog met galopperen, veroveren: verdrinken, (over-) flow (-rompelen), spoelen, rennen, stormloop, (grondig) (weg-) wassen.

VOORBIJGAAN:
aw-bar' - H5674
Een stamvorm; oversteken; ... Onder de voet lopen, deling maken, (doen, geven, aanzetten tot)
passeren (passage, langs, voorbij, door, passagier, boven, over), (doen, maken) + verkondigen
(verkondiging), vergaan, ...
Jeremia 47:1-4
1
Het woord des HEEREN, dat tot den profeet Jeremia geschiedde, tegen de Filistijnen; eer dat
Farao Gaza sloeg. 2 Zo zegt de HEERE: Ziet, wateren komen op van het noorden, en
zullen worden tot een overlopende beek, en overlopen het land en de volheid van
hetzelve, de stad en die daarin wonen; en de mensen zullen schreeuwen, en al de
inwoners des lands zullen huilen; 3 Vanwege het geluid van het geklater der hoeven zijner
sterke paarden, vanwege het geraas zijner wagenen, en het bulderen zijner raderen; de vaders zien
niet om naar de kinderen, vanwege de slappigheid der handen; 4 Vanwege den dag, die er
komt om alle Filistijnen te verstoren, om Tyrus en Sidon allen overgeblevenen helper af te
snijden; want de HEERE zal de Filistijnen, het overblijfsel des eilands van Kafthor, verstoren.
Jesaja 8:7-8
7
Daarom ziet, zo zal de Heere over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren der
rivier, den koning van Assyrie en al zijn heerlijkheid; en hij zal opkomen over al zijn stromen, en
gaan over al zijn oevers; 8 En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan,
hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte
uws lands, o Immanuel!
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DANIËL 11 VERS 41
Daniel 11:41
41
En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden; doch
deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons.

HET LAND DES SIERAADS:
tseb-ee’ 6643
van 6638 in de zin van bekendheid; pracht (zo opvallend); ook een gazelle (zo mooi als): - schoon
(schoonheid), glorieuze (heerlijkheid), schone, aangename, ree (-bok). - Strong’s concordantie
Jeremia 3:18-19
18
In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israel; en zij zullen te zamen komen
uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb. 19 Ik zeide wel:
Hoe zal Ik u onder de kinderen zetten, en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van
de heirscharen der heidenen? Maar Ik zeide: Gij zult tot Mij roepen: Mijn Vader! en gij zult van
achter Mij niet afkeren.
Deuteronomium 3:25
25
Laat mij toch overtrekken, en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de
Jordaan is, dat goede gebergte, en den Libanon!
Exodus 6:7-8
7
En Ik zal ulieden tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult
bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleide van onder de lasten der Egyptenaren. 8 En
Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan
Abraham, Izak, en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE!
Daniel 11:16
16
Maar hij, die tegen hem komt, zal doen naar zijn welgevallen, en niemand zal voor zijn
aangezicht bestaan; hij zal ook staan in het land des sieraads, en de verderving zal in zijn hand
wezen.
“Hoewel Egypte geen stand kon houden tegen Antiochus, de koning van het Noorden, kon
Antiochus op zijn beurt geen stand houden tegen de Romeinen, die nu tegen hem opkwamen. Geen
enkel koninkrijk was nog in staat zich te verweren tegen deze opkomende macht. Syrië was
veroverd en toegevoegd aan het Romeinse keizerrijk toen Pompeï in 65 BC Antiochus Asiaticus zijn
bezittingen ontnam en Syrië tot een Romeinse provincie reduceerde.
…Dezelfde macht zou ook staan in het Heilige Land en het verwoesten. Rome verbond zich
met Gods volk, de Joden, middels een bondgenootschap in 162 BC, vanaf welk moment het een
prominente plaats inneemt op de profetische kalender. Het verkreeg echter geen
rechtsbevoegdheid over Judea door het te veroveren, tot 63 BC; en wel op de volgende manier…
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… Na een einde gemaakt te hebben aan de oorlog, vernietigde Pompeï de muren van
Jeruzalem, verplaatste verschillende steden van het rechtsgebied van Juda naar dat van Syrië en
legde een schatplicht op aan de Joden. Aldus was Jeruzalem nu voor de eerste keer door verovering
overgegeven in de handen van die macht welke het “Land des Sieraads” in een ijzeren greep zou
houden totdat hij het volledig zou hebben verwoest.” {Daniel en Openbaring pg . 194, 196}
Psalmen 105:42-45
42
“Want Hij dacht aan Zijn heilige belofte, aan Abraham, Zijn knecht. 43 Alzo voerde Hij Zijn
volk uit met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met gejuich. 44 En Hij gaf hun de landen der heidenen,
zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken; 45 Opdat zij Zijn inzettingen
onderhielden, en Zijn wetten bewaarden. Hallelujah!”
Exodus 5:1-9
1
“En daarna gingen Mozes en Aaron heen, en zeiden tot Farao: Alzo zegt de HEERE, de God
van Israel: Laat Mijn volk trekken, dat het Mij een feest houde in de woestijn! 2 Maar Farao zeide:
Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israel te laten trekken? Ik ken den
HEERE niet, en ik zal ook Israel niet laten trekken. 3 Zij dan zeiden: De God der Hebreen is ons
ontmoet; zo laat ons toch heentrekken, den weg van drie dagen in de woestijn, en den HEERE,
onzen God, offeren, dat Hij ons niet overkome met pestilentie, of met het zwaard. 4 Toen zeide de
koning van Egypte tot hen: Gij, Mozes en Aaron! waarom trekt gij het volk af van hun werken?
Gaat heen tot uw lasten. 5 Verder zeide Farao: Ziet, het volk des lands is alreeds te veel; en zoudt
gijlieden hen doen rusten van hun lasten? 6 Daarom beval Farao, ten zelfden dage, aan de
aandrijvers onder het volk, en deszelfs ambtlieden, zeggende: 7 Gij zult voortaan aan deze lieden
geen stro meer geven, tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren; laat hen zelven
heengaan, en stro voor zichzelven verzamelen. 8 En het getal der tichelstenen, die zij gisteren en
eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen; gij zult daarvan niet verminderen; want zij
gaan ledig; daarom roepen zij, zeggende: Laat ons gaan, laat ons onzen God offeren! 9 Men
verzware den dienst over deze mannen, dat zij daaraan te doen hebben, en zich niet vergapen aan
leugenachtige woorden.”
“In Egypte was hun smaak verdorven geraakt. God wilde hun smaak herstellen tot een
zuivere en gezonde staat, zodat ze van de simpele vruchten konden genieten die Adam en Eva in de
Hof van Eden gegeven waren. Hij zou hen in een welvarend land brengen, waar ze de konden
genieten van de vruchten en granen die Hij hen zou verschaffen. Hij wilde hen het koortsachtig
dieet weg nemen, waarop ze hadden geleefd in Egypte; want Hij wilde dat ze in perfecte gezondheid
en gesteldheid zouden zijn als ze het goede land zouden binnentrekken, waar Hij ze naar toe
leidde, zodat de omliggende heidense landen zich geroepen zouden voelen om de God van
Israël te verheerlijken, de God die zo’n wonderbaarlijk werk voor Zijn volk had gedaan. Tenzij de
mensen die Hem erkenden als de God van de hemel, in een perfecte staat van gezondheid
verkeerden, kon Zijn naam niet verheerlijkt worden. {1BC 1102.3}
“Gods wet moet verheven worden, Zijn autoriteit gehandhaafd; en aanhet huis van Israël was
dit grootse en nobele werk gegeven. God zette hen apart van de wereld, zodat Hij hen een heilige
taak kon toevertrouwen. Hij maakte hen de bewaarders van Zijn wet en Hij beoogde middels
hen om de kennis over Hem onder de mensen de bewaren. Aldus zou het licht moeten schijnen
in een wereld gehuld in duisternis en een stem zou gehoord moeten worden een beroep doende op
alle mensen om zich af te keren van verafgoding en om de levende God te dienen. {PK 16.1}
‘Met grote kracht en met een sterke hand’, bracht God Zijn verkozen volk uit het land Egypte.
(Exodus 32:11). ‘Hij zond Mozes, Zijn knecht, en Aaron, dien Hij verkoren had. Zij deden onder hen
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de bevelen Zijner tekenen, en de wonderwerken in het land van Cham.’ ‘En Hij schold de Schelfzee,
zodat zij verdroogde, en Hij deed hen wandelen door de afgronden’ (Psalmen 105:26,27; 106:9). Hij
bevrijdde hen uit hun slavernij, zodat Hij hen naar een welvarend land kon brengen, een land
dat Hij in Zijn voorzienigheid had voorbereid als een toevluchtsoord tegen hun vijanden. Hij
zou ze tot Hemzelf brengen en ze in Zijn eeuwige armen omsluiten; en in ruil voor Zijn goedheid en
genade, zouden ze Zijn naam verheffen en het verheerlijken in de wereld. {PK 16.2}
'Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. Hij vond hem in een land
der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij
bewaarde hem als Zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn
vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; Zo leidde hem de HEERE alleen, en er
was geen vreemd god met hem.' (Deuteronomium 32:9-12). Aldus bracht Hij de Israëlieten tot
Zichzelf, zodat zij, als onder de schaduw van de Allerhoogste mochten vertoeven. Op een
wonderbaarlijke manier bewaard gebleven voor de gevaren gedurende de tocht door de wildernis,
werden ze uiteindelijk gevestigd in het land der Belofte als een uitverkoren land. {PK 17.1}
“De verborgenheid der ongerechtigheid die zijn werk al begonnen was in de dagen van
Paulus, zal zijn werk voortzetten totdat het uit de weg zal worden genomen bij de 2e wederkomst
van onze Heer. De werken der ongerechtigheid zullen spoedig hun hoogtepunt bereiken. Wanneer
het land dat de Heer verschafte als een toevluchtsoord voor Zijn mensen, zodat ze Hem konden
aanbidden naar de stem van hun geweten, het land waarover voor lange jaren het schild der
Almacht was gespreid, het land dat God had uitverkoren door het de bewaarplaats te maken
van het zuivere geloof van Christus, -- wanneer dat land, door zijn wetgevers, de beginselen van
het Protestantisme afzweert en achting geeft aan Romeinse afvalligheid door te knoeien met Gods
wet, -- het is dan dat het laatste werk van de mens der zonde geopenbaard zal worden. Protestanten
zullen zich met al hun invloed en kracht aan de kant van het Pausdom scharen; door middels een
nationale wet een valse Sabbat op te leggen, geven ze leven en kracht aan het corrupte geloof van
Rome, haar tirannie en onderdrukking van het geweten nieuw leven inblazend. Dan is het de tijd
voor God om te werken met grote kracht voor de rechtvaardiging van Zijn waarheid. {Signs of the
Times, June 12, 1893 par.12}
“De Heere heeft meer gedaan voor de Verenigde Staten dan voor elk ander land waar
de zon over schijnt. Hier verschafte Hij een toevluchtsoord voor Zijn volk, waar zij Hem
konden aanbidden naar de stem van hun geweten. Hier boekte het Christendom vooruitgang in
haar zuiverheid. De leven-gevende leer van de enige bemiddelaar tussen God en de mensheid is
vrijelijk onderwezen. God bestemde dat dit land voor altijd vrij zou zijn voor alle mensen om Hem
te aanbidden naar de stem hunner geweten. Hij plande dat de burgerlijke instanties, met hun
uitgebreide diensten , de vrijheid van godsdienst zou voorstaan. {Mar 193}
“Het grootste en meest geliefde land op aarde is de Verenigde Staten. Een genadige
Voorzienigheid heeft dit land beschermd en heeft op haar het beste van de Hemelse zegeningen
gegoten. Hier vonden de vervolgden en de onderdrukten onderdak. Hier werd het Christelijk
geloof in al haar zuiverheid onderwezen. Dit volk was de ontvanger van groot licht en
ongeëvenaarde zegeningen. Maar deze gaven werden beantwoord met ondankbaarheid en met
vergeetachtigheid ten aanzien van God. De Oneindige houdt een overzicht bij van de landen en hun
schuld is evenredig met het licht dat verworpen is. Een beangstigende staat van dienst staat nu
opgeschreven ten nadele van dit land; maar de overtreding die de maat van haar ongerechtigheid
zal doen vullen, is het buitenwerking stellen van de wet van God. {4SP 398.1}
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Ezechiël 20:15
15
Evenwel hief Ik ook Mijn hand op tot hen in de woestijn, dat Ik hen niet zou brengen in het
land, dat Ik hun gegeven had, vloeiende van melk en honig, hetwelk het sieraad is van
alle landen;”
Leviticus 20:24-26
24
“En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat gij
hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de HEERE, uw God,
Die u van de volken afgezonderd heb! 25 Daarom zult gij onderscheid maken tussen reine en
onreine beesten, en tussen het onreine en reine gevogelte; en gij zult uw zielen niet verfoeilijk
maken aan de beesten en aan het gevogelte, en aan al wat op den aardbodem kruipt, hetwelk Ik
voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt. 26 En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de
HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.”

EN HIJ ZAL KOMEN IN HET LAND DES SIERAADS:
Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten een eenheid vormen op grond van
hun gemeenschappelijke geloofspunten en de Staat zullen beïnvloeden om hun bepalingen uit te
voeren en hun instellingen te steunen, dan zal het protestantse Amerika een beeld van het
pausdom hebben gemaakt en zullen er onvermijdelijk burgerlijke straffen worden opgelegd aan
mensen die er een andere mening op na houden.
Het beest met de twee lamshorens „maakt (= beveelt), dat aan allen, de kleinen en de
groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun
rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken,
de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft” (Openbaring 13:16,17).
De waarschuwing van de derde engel luidt: „Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods
gramschap”. „Het beest” van deze tekst, wiens aanbidding door „het beest met de twee horens”
wordt opgelegd, is het eerste beest, „een luipaard gelijk”, van Openbaring 13 en stelt het pausdom
voor. „Het beeld van het beest” stelt het afvallige protestantisme voor, dat zal ontstaan
wanneer de protestantse kerken de hulp van de burgerlijke overheid zullen inroepen om
hun leer aan anderen op te leggen. Het „merkteken van het beest” moet nu nog nader worden
bepaald."
Volgens Rooms-katholieke schrijvers blijkt het gezag van de Rooms-katholieke kerk
uit 'de verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee
akkoord gaan;... want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft
feestdagen in te stellen en het niet-vieren daarvan als zonde te beschouwen'. (Henry Tuberville, An
Abridgement of the Christian Doctrine, p. 58). Is de verandering van de sabbat dan niet het
teken, het merkteken van het gezag van de Rooms-katholieke kerk, met andere woorden
'het merkteken van het beest’? {GC 445,448}
“Er zijn er velen, zelfs onder degenen die in betrokken zijn in deze beweging voor
Zondagshandhaving, die verblind voor de gevolgen van deze actie. Ze zien niet dat ze zich
rechtstreeks opstellen tegen religieuze vrijheid. Er zijn veel mensen die nooit de claims van de
Bijbelse sabbat en het valse fundament waarop de Zondag instelling rust hebben begrepen. Elke
beweging ten gunste van de religieuze wetgeving is in werkelijkheid een kniebuiging voor
het pausdom, dat voor zo vele eeuwen constant gestreden heeft tegen gewetensvrijheid.
Zondagsviering dankt zijn bestaan als een zogenaamde christelijke instelling aan "de verborgenheid
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der ongerechtigheid" en de handhaving ervan zal een erkenning zijn van de beginselen die de
hoeksteen van het Rooms-katholicisme vormen. Wanneer onze natie zodanig de beginselen
van de overheid zal afzweren, dat het een Zondagswet uitvaardigt, zal het Protestantisme in
deze daad de handen ineen slaan met het pausdom; het zal niets anders zijn dan het geven
van leven aan de tirannie die al lange tijd gretig zijn kans afwacht om terug te keren naar
actief despotisme." {5T 711.4}

NATIONALE AFVALLIGHEID WORDT GEVOLGD DOOR NATIONALE ONDERGANG:
"De bevolking van de Verenigde Staten zijn een begunstigd volk geweest; maar wanneer ze de
godsdienstvrijheid beperkt, Protestantisme opgeeft, en steun geeft aan het pausdom, zal de maat
van hun schuld vol zijn, en "nationale afvalligheid" zal in de boeken van de hemel worden
geregistreerd. Het resultaat van deze afvalligheid zal nationale ondergang zijn.
Door het decreet dat de instelling van het pausdom handhaaft, in strijd met de wet van
God, zal ons land zich volledig los koppelen van de gerechtigheid. Wanneer het
protestantisme haar hand over de kloof zal uitstrekken om de hand van de Romeinse macht
te grijpen, wanneer ze over de afgrond zal reiken om de handen vast te haken met het
spiritisme, wanneer, onder de invloed van deze drievoudige unie, ons land elk principe van haar
Grondwet zal verwerpen als een Protestantse en republikeinse regering, en zal voorzien in
de verbreiding van de pauselijke leugens en waanideeën, dan kunnen we weten dat de tijd
nabij is gekomen voor de wonderbaarlijke werken van Satan en dat het einde nabij is." {Mar
216}
"Met snelle schreden naderen we deze periode. Wanneer Protestantse kerken zich zullen
verenigen met de seculiere machten om een valse religie in stand te houden, om zich te keren tegen
datgene waarvoor hun voorouders de meest wrede vervolgingen ondergingen, dan zal de
pauselijke Sabbat worden afgedwongen onder het gecombineerde gezag van kerk en staat. Er zal
nationale afvalligheid zijn, welke slechts zal eindigen in nationale ondergang." {Bible Training
School, 1 februari 1913 par. 6}
•

Niet “Landen”

VELE ZULLEN NEDERGEWORPEN WORDEN:
Ezechiël 9:6
6
Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar
genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint bij Mijn heiligdom. En zij
begonnen bij de oude mannen, die voor het huis waren.
1 Petrus 4:17
17
Want het is de tijd, dat het oordeel beginne bij het huis Gods; en indien het eerst bij ons
begint, wat zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
"We moeten klaar staan in afwachting van de bevelen van God. Naties zullen tot in hun kern
worden getroffen. De steun zal worden ingetrokken van hen die Gods enige standaard van
gerechtigheid verkondigen, de enige betrouwbare test van het karakter. En iedereen die niet zal
buigen voor het decreet van de nationale raadsvergaderingen, en die niet de nationale wetten
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gehoorzaamt, om de sabbat ingesteld door de mens der zonde te verhogen, om zo Gods heilige dag
te veronachtzamen, zal niet alleen de onderdrukkende macht van het pausdom voelen, maar ook
van de Protestantse wereld, het beeld van het beest..."
"De grote issue, zo dichtbij, zal degenen eruit zuiveren die God niet heeft aangesteld en
Hij zal een zuivere, ware, geheiligde gemeente hebben, die voorbereid is voor de late regen."
{3SM 385}
"Het is moeilijk om stevig vast te houden aan het begin van ons vertrouwen tot het einde; en
de moeilijkheden nemen toe wanneer verborgen invloeden voortdurend aan het werk zijn om een
andere geest binnen te brengen, een tegenwerkende kracht die aan de kant van Satan staat. Bij het
ontbreken van vervolging, zijn er in onze gelederen sommigen die deugdelijk overkomen, en
wiens Christelijkheid buiten kijf staat, maar die, als vervolging zou plaatsvinden, zouden
uitgaan van ons. In de crisis, zouden zij heil zien in misleidende redeneringen die een invloed op
hun hebben gehad. Satan heeft verschillende strikken bereid voor gevarieerde persoonlijkheden.
Wanneer de wet van God ongeldig wordt gemaakt, zal de gemeente worden gezeefd door
zware beproevingen, en een groter deel dan we nu verwachten, zullen toegeven aan
dwaalgeesten en leringen van demonen. In plaats van versterkt te worden, wanneer ze in nauwe
plaatsen worden gebracht, bewijzen vele dat ze niet de levende takken zijn van de Ware Wijnstok;
zij droegen geen fruit, en de landbouwer neemt ze weg." {2SM 367-368}
"Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel
zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd door gehoorzaamheid aan de
waarheid, hun geloof prijsgeven en zich aansluiten bij de tegenstanders. Doordat ze
vertrouwelijk met de wereld zijn omgegaan en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de
dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen. Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze
onmiddellijk bereid ook de brede weg, die velen opgaan, te kiezen. Begaafde mannen met een
innemend karakter, die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten gebruiken
om de mensen te bedriegen en te misleiden. Ze worden de felste tegenstanders van hun vroegere
broeders. Wanneer sabbatvierders voor de rechtbank moeten verschijnen om zich voor hun geloof
te verantwoorden zullen deze afvalligen, Satans beste medewerkers zijn om hen te lasteren, te
beschuldigen en de machthebbers tegen hen op te hitsen door hun valse verklaringen en
verdachtmakingen." {GC.608}
"Openbaring 18 wijst naar de tijd dat, als gevolg van de afwijzing van de drievoudige
waarschuwing van Openbaring 14: 6-12, de kerk de conditie, zoals voorspeld door de tweede engel,
volledig heeft bereikt; en het volk van God dat nog steeds in Babylon zit, zal worden opgeroepen om
zich van haar te scheiden. Deze boodschap is de laatste die ooit zal worden gegeven aan de wereld;
en het zal zijn werk volbrengen Wanneer degenen die "de waarheid niet geloofden, maar een
welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Tessalonicenzen 2:12), zullen worden
overgelaten aan een krachtige dwaling en zij een leugen zullen geloven, dan zal het licht der
waarheid schijnen over allen wier harten open zijn om het te ontvangen, en al de kinderen van de
Heer, die in Babylon verblijven zullen aan de oproep gehoor geven: "Kom uit haar, mijn volk
"(Openbaring 18: 4)." {Mar 173}

UIT ZIJN HAND ONTKOMEN:
Jeremia 44:30
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30

Alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal Farao Hofra, den koning van Egypte, geven in de hand
zijner vijanden, en in de hand dergenen, die zijn ziel zoeken, gelijk als Ik Zedekia, den koning van
Juda, gegeven heb in de hand van Nebukadrezar, den koning van Babel, zijn vijand, en die zijn
ziel zocht.

Genesis 16:6-9
6
En Abram zeide tot Sarai: Zie uw dienstmaagd is in uw hand; doe haar, wat goed is in uw
ogen. En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht. 7 En de Engel des HEEREN
vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op den weg van Sur. 8 En hij zeide:
Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij heengaan? En zij zeide: Ik
ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai! 9 Toen zeide de Engel des HEEREN tot
haar: Keer weder tot uw vrouw, en verneder u onder haar handen.
Job 1:12
12
En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek
uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.
“Satan zal de mensen verleiden door twee grote dwalingen: de onsterfelijkheid van de ziel en
de Zondagsheiliging. Terwijl de eerste dwaling de grondslag is van het spiritisme, brengt de tweede
een vriendschapsband tot stand met Rome. De protestanten van de Verenigde Staten zullen de
eersten zijn om het spiritisme over de kloof de hand te reiken. Ze zullen zich over de afgrond buigen
om de handen ineen te slaan met de macht van Rome. Onder invloed van dit drievoudig verbond zal
Amerika in het voetspoor van Rome lopen en de gewetensvrijheid aan banden leggen. {GC 588.1}
Volgens Rooms-katholieke schrijvers blijkt het gezag van de Rooms-katholieke kerk uit 'de
verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar Protestanten nu mee akkoord
gaan;... want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft feestdagen
in te stellen en het niet-vieren daarvan als zonde te beschouwen'. (Henry Tuberville, An
Abridgement of the Christian Doctrine, p. 58).
Is de verandering van de sabbat dan niet het teken, het merkteken van het gezag van
de Rooms-katholieke kerk - 'het merkteken van het beest’? {GC 448.1}

EDOM, MOAB EN AMMON:
Genesis 25:30
30
En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben
moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom.
Genesis 36:8
8
Derhalve woonde Ezau op het gebergte Seir. Ezau is Edom."
2 Kronieken 25:20
20
Doch Amazia hoorde niet, want het was van God, opdat Hij hen in hun hand gave, overmits
zij de goden der Edomieten gezocht hadden.
Genesis 26:34-35
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34

Als nu Ezau veertig jaren oud was, nam hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beeri, den
Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, den Hethiet. 35 En deze waren voor Izak en Rebekka
een bitterheid des geestes."

"Immer tot louter uiterlijke en aardse attracties onderworpen, nam Esau twee vrouwen van
de dochter van Heth. Ze waren aanbidders van valse goden, en hun afgoderij was een bitter
verdriet voor Isaak en Rebekka. Esau had één van de voorwaarden geschonden van het
verbond, die huwelijken tussen het uitverkoren volk en de heidenen verbood." {PP 179}
Genesis 19:30-37
30
En Lot toog op uit Zoar, en woonde op den berg, en zijn twee dochters met hem; want hij
vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. 31 Toen
zeide de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is oud, en er is geen man in dit land, om tot ons
in te gaan, naar de wijze der ganse aarde. 32 Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en
bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. 33 En zij gaven dien nacht
haar vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het niet
gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. 34 En het geschiedde des anderen daags, dat de
eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook
dezen nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onzen vader zaad in
het leven behouden. 35 En zij gaven haar vader ook dien nacht wijn te drinken, en de jongste stond
op, en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. 36 En de
twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. 37 En de eerstgeborene baarde een zoon,
en noemde zijn naam Moab; deze is de vader der Moabieten, tot op dezen dag. 38 En de jongste
baarde ook een zoon, en noemde zijn naam Ben-ammi; deze is de vader der kinderen Ammons,
tot op dezen dag.
“Ik zag de toestand van de verschillende kerken sinds de tweede engel hun val had
uitgeroepen. Ze zijn steeds meer en meer corrupter geworden; maar ze dragen de naam volgelingen
van Christus te zijn. Het is onmogelijk om ze te onderscheiden van de wereld. Hun predikanten
nemen hun tekst uit het Woord, maar prediken zachte dingen. Het natuurlijke hart voelt hier geen
bezwaar tegen. Het is uitsluitend de geest en de kracht van de waarheid en de redding van Christus,
dat hatelijk is voor het vleselijke hart. Er is niets in de alledaagse bediening wat de toorn van Satan
opwekt, of de zondaar doet beven, of op het hart en het geweten de angstige realiteit legt van een
spoedig oordeel. Goddeloze mensen zijn over het algemeen tevreden met een vorm [van
religie] zonder echte godsvrucht, en ze zullen een dergelijke religie helpen en ondersteunen.
{1SG 189}
“Van het Babylon van dit moment wordt verklaard, "Haar zonden reiken tot aan de hemel en
God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden." [Openb. 18: 5.] Ze heeft de maat van haar
schuld gevuld en ze staat op het punt om vernietigd te worden. Maar God heeft nog een volk in
Babylon; en vóórdat Zijn oordelen zullen vallen, moeten deze getrouwen worden geroepen,
dat zij "niet deelnemen aan haar zonden en niet ontvangen van haar plagen." Vandaar de beweging,
gesymboliseerd door de engel die neerkomt uit de hemel, de aarde verlichtend met zijn
heerlijkheid, en machtig schreeuwend met een sterke stem, de zonden van Babylon verkondigend.
In verband met zijn boodschap wordt de oproep gehoord, "Gaat uit van haar, mijn volk." En
wanneer deze waarschuwingen samenkomen met de boodschap van de derde engel, zwelt deze aan
tot een luide roep. {4SP 422}
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“Dienaren van God, begiftigd met kracht uit de hoogte, met hun gezichten verlicht, en
glanzend met heilige wijding, gingen uit om de boodschap van de hemel te verkondigen. Zielen, die
verspreid waren in al de verschillende kerken, gaven gehoor aan de oproep, en de dierbaren
werden haastelijk uit de gedoemde kerken gehaald, zoals ook Lot haastig uit Sodom werd
gehaald, vlak vóór haar vernietiging. Gods volk werd versterkt door de voortreffelijke
heerlijkheid, die in rijke overvloedigheid op hen rustte en hen voorbereidde om het uur der
verzoeking te kunnen doorstaan. Ik hoorde overal een veelheid aan stemmen zeggen: 'Hier blijkt de
volharding der heiligen. Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus'. {8T 41}
“In het visioen zag ik twee legers in een verschrikkelijke strijd met elkaar. Eén leger werd
aangevoerd door banieren met daarop de herkenningstekens van de wereld; het andere werd
geleid door de met bloed bevlekte banier van Prins Immanuël. Vaandel na vaandel werd
achtergelaten in het stof als schare na schare uit het leger van de Heer zich aansluit bij de
vijand en stam na stam uit de gelederen van de vijand zich verenigen met het gebodshoudende volk van God. Een engel vliegende in het midden des hemels plaatst de vaandel van
Immanuël in vele handen, terwijl een machtige generaal met luide stem roept: “Stel u op in positie.
Laat hen die loyaal zijn aan de geboden van God en aan het getuigenis van Christus, nu hun positie
innemen. Kom uit het midden van hen, en scheidt u af, en raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u
aannemen, en zal een Vader tot u zijn, en gij zult mij tot zonen en dochters zijn. Laat al die de Heer
ten hulp zullen komen, de Heer helpen tegen de machtigen." {EW 278, 279}
Johannes 10:16
16
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij
zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.

UIT ZIJN HAND ONTKOMEN:
maw-lat' 4422.
een prim. Stam; prop. Glad zijn, dat wil zeggen zijn om te ontsnappen (als bij gladheid) (door impl.);
vrijlaten, redden; spec. jongen te baren, vonken loslaten: -bevrijden (zelf), ontsnappen, neerleggen,
uitspringen, alleen laten, laten gaan, bewaren, redden, x snel, x zeker. - Strongs concordantie
“Beangstigend is het onderwerp waarvoor de wereld zal worden gebracht. De machten der
aarde, die zich verenigen om te strijden tegen de geboden van God, zullen een decreet uitvaardigen
dat niemand kan kopen of verkopen, behalve wie het merkteken van het beest heeft, en ten slotte,
dat wie weigert dit merkteken te ontvangen gedood zal worden. [Openb. 13:15, 17.] Het woord van
God verklaart: "Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn
voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd
ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns. " [Openb. 14: 9, 10] Maar niet één zal de toorn van
God voelen, totdat de waarheid in contact is gebracht met zijn verstand en geweten, en dit heeft
afgewezen. Er zijn velen in de kerken in ons land die nog nooit, zelfs in dit land van licht en
kennis, de gelegenheid hebben gehad om de bijzondere waarheden voor deze tijd horen. De
verplichting van het vierde gebod is nooit voor hen in het juiste licht geplaatst. Jezus leest ieder
hart, en toetst elk motief. Het decreet zal niet blindelings opgelegd worden op het volk. Iedereen zal
voldoende licht ontvangen om een intelligente beslissing te kunnen nemen. De sabbat zal de grote
test van loyaliteit zijn; want het is het punt van de waarheid dat in het bijzonder wordt betwist.
{4SP 422}
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“Wanneer zij die ‘de waarheid niet geloofden, maar een welbehagen hebben gehad in de
ongerechtigheid’ (2 Tessalonicenzen 2:12), worden overgelaten aan een krachtige dwaling en een
leugen geloven, dan zal het licht van de waarheid schijnen over allen wier harten open staan om het
te ontvangen, en al de kinderen van de Heer, die in Babylon verblijven zullen aan de oproep
gehoor geven: ‘Gaat uit van haar, mijn volk’ (Openb. 18: 4). {Mar 173}
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DANIËL 11 VERS 42-43
Dan 11:42-43
42
En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen. 43 En
hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen
van Egypte; en die van Libye, en de Moren zullen in zijn gangen wezen.

HIJ ZAL ZIJN HAND UITSTREKKEN:
•

•
•

De "hand" van het pausdom is de Zondagswet. In het origineel betekent "leggen" uitbreiden.
Daarom moeten we concluderen dat de Zondagswet crisis zal beginnen in Amerika en zich
uit zal breiden tot buiten haar grenzen.
Merk op dat het woord "landen" in dit vers niet is toegevoegd. Derhalve, ongeacht wat
Egypte ook vertegenwoordigt, het omvat vele landen.
Het woord "ontkomen" betekent hier in het Hebreeuws dat deze landen die Egypte vormen
aan het einde van de wereld geen verlossing zullen vinden. Zij zullen niet ontkomen uit de
hand van het pausdom, op soortgelijke wijze als Edom, Moab en Ammon in vers 41 - zullen
zij worden veroverd.

EGYPTE IS DE WERELD:
Exodus 20:1-2
1
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit
Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heeft.
Galaten 4:3
3
Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste
beginselen der wereld.
Kolossenzen 2:8
8
Ziet toe, dat niemand u verderve door filosofie, en ijdel bedrog, naar de overlevering der
mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
Jesaja 19:1
1
De last van Egypte. Ziet, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte
komen; en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van Zijn aangezicht, en het hart der
Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen.
Openbaring 1:7
7
Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
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“Waarom is het zo moeilijk om een zelfverloochenend, nederig leven te leiden? Omdat
belijdende Christenen niet dood zijn voor de wereld. Het is makkelijk leven nadat we dood zijn.
Maar velen verlangen naar de prei en uien van Egypte. Ze hebben een neiging om zich zo veel
mogelijk te kleden en te handelen als de wereld en toch naar de hemel gaan. Zulke mensen
klimmen op langs een andere weg. Zij komen niet binnen door de nauwe poort en de smalle weg.”
{1T 131}
“Velen worden niet sterker, omdat zij God niet op Zijn woord geloven. Zij conformeren zich
aan de wereld. Elke dag zetten zij hun tenten dichter bij Egypte op, terwijl zij zich een dag reis
dichter bij het hemelse Kanaän zouden moeten legeren. We moeten individueel om kracht en
genade vragen uit de hemel, zodat we de verleiding kunnen weerstaan om ons te verenigen met de
wereld.” {Signs of the Times, March 6, 1884, par. 7}
“De plagen die op Egypte vielen toen God op het punt stond Israël te bevrijden, waren van
gelijke aard aan de meer verschrikkelijke en uitgebreidere oordelen die zullen vallen op de wereld,
vlak vóór de definitieve bevrijding van Gods volk. {GC 627-628}
“Eens te meer zal de Here God van Israël Zijn oordeel vellen over de goden van deze wereld,
zoals over de goden van Egypte. {10MR 240}

EERST AMERIKA DAN DE WERELD:
“Als Amerika, het land van de godsdienstvrijheid, zich zal verenigen met de paus in het
forceren van het geweten en de bevolking zal verplichten om de valse sabbat te eren, dan zullen de
mensen in elk land op de wereld worden geleid om haar voorbeeld te volgen. {6T 18}
“Buitenlandse naties zullen het voorbeeld van de Verenigde Staten volgen. Hoewel zij
het voortouw neemt, zal toch dezelfde crisis over onze mensen komen in alle delen van de wereld.
{6T 395}

USA BETROKKEN IN DE DOELEN VAN HET VATICAAN:
"In de laatste paar decennia, te midden van het tumult en de verwoestingen van twee
wereldoorlogen, verscheen de Verenigde Staten van Amerika op een overheersende en
daadkrachtige manier op het podium van de wereldpolitiek.
Vanaf de grote landmassa van Eurazië, wacht Rusland -- het bastion van het communisme,
net zo daadkrachtig in haar strijd voor de opbouw van een nieuwe politieke structuur -- uitdagend
op het tuimelen van het oude patroon van de samenleving, er van overtuigd dat de tijd aan haar
zijde staat.
Op hetzelfde moment is de Katholieke Kerk, schijnbaar in beslag genomen door haar
religieuze taken, koortsachtig bezig met een race voor de ultieme geestelijke verovering van de
wereld.
Maar terwijl de krachtsinspanningen van de U.S.A. en de U.S.S.R., worden gevolgd met
groeiende bezorgdheid, worden die van het Vaticaan zelden onderzocht. Echter, geen enkele
gebeurtenis van enig belang, dat heeft bijgedragen aan de huidige chaotische situatie, heeft
zich voorgedaan zonder dat het Vaticaan hier actief aan deel nam.
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De katholieke bevolking van de wereld -- 400 miljoen -- (nu inmiddels bijna 2 miljard) is
talrijker dan die van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bij elkaar. Wanneer men bedenkt dat de
gecoördineerde inspanningen van deze enorme geestelijke menigte afhankelijk is van de lippen van
één enkele man, zou de onverschilligheid van niet-Katholieke Amerikanen snel omslaan in een
verscherpte aandacht. Zijn interesse zou nog verder toenemen wanneer hij zich ervan bewust
wordt dat de Verenigde Staten nauw zijn betrokken bij de verwezenlijking van zowel de
onmiddellijke als de uiteindelijke doelstellingen van het Vaticaan.
"Deze doelstellingen zijn:
1. De vernietiging van het communisme en van de Sovjet Unie . -- Daniel 11:40
2. De geestelijke verovering van de U.S.A. -- Daniël 11: 41
3. De ultieme Katholisering van de wereld." -- Daniël 11: 42, 43
("Het Vaticaan in Wereld Politiek" (voorwoord Amerikaanse Editie) door Avro Manhattan, 1949.)
Ezechiël 29:17-19
17
Voorts gebeurde het in het zeven en twintigste jaar, in de eerste maand, op den eersten der
maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende: 18 Mensenkind! Nebukadrezar,
de koning van Babel, heeft zijn heir een groten dienst doen dienen tegen Tyrus; alle hoofden zijn
kaal geworden, en alle zijden zijn uitgeplukt; en noch hij, noch zijn heir heeft loon gehad vanwege
Tyrus, voor den dienst, dien hij tegen haar gediend heeft. 19 Daarom, zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal Nebukadrezar, den koning van Babel, Egypteland geven; en hij zal deszelfs
menigte wegvoeren, en deszelfs buit buiten, en deszelfs roof roven, en het zal het loon zijn voor
zijn heir.
Jeremia 46:18-20
18
Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Koning, Wiens Naam is HEERE der heirscharen; hij zal
voorzeker, als Thabor onder de bergen, en als Karmel bij de zee, aankomen! 19 Maakt u gereed om
in gevangenschap te gaan, gij inwoneres, gij dochter van Egypte! want Nof zal ter verwoesting
worden, en zal verbrand worden, dat er niemand in wone. 20 Egypte is een zeer schone vaarze; de
slachter komt, hij komt van het noorden.
Jeremia 25:9
9
Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot
Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de
inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot
een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden.
Jesaja 19:4
4
En Ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over
hen heersen, spreekt de Heere HEERE der heirscharen.
Daniel 8:21-25
21
“Die harige bok nu, is de koning van Griekenland; en de grote hoorn, welke tussen zijn ogen
is, is de eerste koning. 22 Dat er nu vier aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was; vier
koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. 23 Doch op het laatste huns
koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning
staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande; 24 En zijn kracht zal sterk worden, doch
niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en
hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven; 25 En door zijn kloekheid zo zal hij de
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bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij
er velen verderven, en zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken
worden.”

Daniel 11:43
43
En hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste
dingen van Egypte; en die van Libye, en de Moren zullen in zijn gangen wezen.

HEERSEN OVER DE VERBORGEN SCHATTEN DES GOUDS EN DES ZILVERS:
maw-shal ' H4910
Een stamvorm; regeren: - (hebben van , doen hebben van) heerschappij, gouverneur, X inderdaad
regeren, (heerschappij dragen, doen heersen, hebben van heerschappij) heers (-schappij) heerser,
macht hebben.
keh'-sef H3701
Van H3700; zilver (van de bleke kleur); impliciet geld - geld, prijs, zilver (-stuk).

ETHIOPIËRS SYMBOLISEREN DE RIJKE (EERSTE WERELD) LANDEN:
Job 28:19
19
Men kan de Topaas van Morenland [Ethiopië] haar niet gelijk waarderen; en bij het fijn
louter goud kan zij niet geschat worden.
Jesaja 45:14
14
Alzo zegt de HEERE: De arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren [Ethiopiërs]
en der Sabeers, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen, en zij zullen de uwe zijn, zij
zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen; en zij zullen zich voor u buigen, zij zullen u
smeken, zeggende: Gewisselijk, God is in u, en er is anders geen God meer.

LIBIËRS STAAN SYMBOOL VOOR DE ARME (DERDE WERELD) LANDEN:
Loob-bee; H3864
(Daniel 11:43.) gedeelte uit een naam, waarschijnlijk afgeleid van een ongebruikte stam,
betekenende: dorst hebben, of als in een droge regio; waarschijnlijk een Libische, of inwoner van
binnen-Afrika (alleen in meervoud): - Libiers (-s), Libiërs. - Strong's concordantie
•

In het Grieks betekent het woord Lybya : Strong's G3033 Libue {lib-oo'-ay} Libuvh AV Libië (1) 1) Libië betekent "verdrukten of huilen"en is een groot gebied in het noorden
van Afrika, grenzend aan Egypte. In dat gedeelte waar Cyrene de hoofdstad was en daarom
naar Libië Cyrenaica werd genoemd.

Job 34:28
28
Opdat zij veroorzake dat het geroep des armen Hem bereikt, en Hij het geroep der
verdrukten hore.
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Spreuken 22:22
22
Beroof den arme niet, want hij is arm; en verbrijzel den verdrukten niet in de poort.

LIBIË EN ETHIOPIË VERTEGENWOORDIGEN OOK LEGERS:
Jeremia 46:8-9
8
"Egypte trekt op als een stroom, en zijn wateren bewegen zich als de rivieren; en hij zegt: Ik
zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad, en die daarin wonen, verderven. 9 Trekt op,
gij paarden! en raast, gij wagens! en laat de helden uittrekken: de Moren [Ethiopiërs], en de
Puteers [Libiërs], die het schild handelen, en de Lydiers, die den boog handelen en spannen.
Ezechiel 38:5
5
Perzen, Moren [Ethiopiërs], en Puteers [Libiërs]met hen, die altemaal schild en helm voeren;

...ZULLEN IN ZIJN GANGEN WEZEN:
mits âd H4703
Een stap; figuurlijk gezelschap: - gaan, stap, die afkomstig is van het stamwoord:
Strong 'tsa ad’ - H6805; Een stamvorm; ijsberen, dat wil zeggen, regelmatig stappen; (naar boven)
beklimmen; (Samen) marcheren; (naar beneden en oorzakelijk) gooien: - brengen, gaan, marcheren
(via), overheen lopen.
Amos 3:3
3
Zullen twee te samen wandelen, tenzij dat zij overeengekomen zijn?

DE GEHELE WERELD:
Openbaring 13:3
3
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
Openbaring 17:12-13
12
En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet
hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. 13 Dezen
hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
Psalm 83:1-18
1
Een lied, een psalm van Asaf. O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o
God! 2 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op. 3 Zij maken
listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw
verborgenen. 4 Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn;
dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde. 5 Want zij hebben in het hart te zamen
geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; 6 De tenten van Edom[1] en der
Ismaelieten[2], Moab[3] en de Hagarenen[4]; 7 Gebal[5], en Ammon[6], en Amalek[7],
Palestina[8] met de inwoners van Tyrus[9]. 8 Ook heeft zich Assur[10] bij hen gevoegd; zij
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zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela. 9 Doe hun als Midian, als Sisera, als
Jabin aan de beek Kison; 10 Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde. 11
Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna; 12 Die
zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. 13 Mijn God!
maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind. 14 Gelijk het vuur een woud verbrandt, en
gelijk de vlam de bergen aansteekt; 15 Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw
draaiwind. 16 Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken. 17 Laat hen
beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;
18
Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse
aarde.

ex-oo-see'-ah G1849 (Openbaring 17:13)
van 1832 (in de zin van vermogen); voorrecht, dat wil zeggen (onderw.) kracht, capaciteit,
competentie, vrijheid, of (obj.) meesterschap (concr. magistraat, bovenmenselijk, potentaat, blijk
van controle), invloed delegatie: - gezag, rechtspraak, vrijheid, macht, recht, sterkte . - Strong's
concordantie
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DANIEL 11 VERSE 44
Daniel 11:44
“Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal
hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen.”

GERUCHTEN
1 Samuel 11:1
1 "Toen toog Nahas, de Ammoniet, op, en belegerde Jabes in Gilead. En al de mannen van
Jabes zeiden tot Nahas: Maak een verbond met ons, zo zullen wij u dienen.
2 Doch Nahas, de Ammoniet, zeide tot hen: Mits dezen zal ik een verbond met ulieden maken,
dat ik u allen het rechteroog uitsteke; en dat ik deze schande op gans Israel legge.
3 Toen zeiden tot hem de oudsten Jabes: Laat zeven dagen van ons af, dat wij boden zenden in
al de landpalen van Israel; is er dan niemand, die ons verlost, zo zullen wij tot u uitgaan.
4 Als de boden te Gibea-sauls kwamen, zo spraken zij deze woorden voor de oren van het volk.
Toen hief al het volk zijn stem op, en weende.
5 En ziet, Saul kwam achter de runderen uit het veld, en Saul zeide: Wat is den volke, dat zij
wenen? Toen vertelden zij hem de woorden der mannen van Jabes."

VAN HET OOSTEN EN VAN HET NOORDEN
WOORD VAN GOD
Amos 8:11-12
11 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden;
niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des
HEEREN.
12 En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen
omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.

VREDE EN ZALIGHEID
Jesaja 52:7-8
7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den
vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil [zaligheid]
doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.
8 Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen te zamen; want zij zullen
oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal.
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VREDE EN ZALIGHEID IN HET EVANGELIE TE VINDEN
Romeinen 10:15
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk
zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!
Romeinen 1:16
Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
Efeze 1:11-13
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt
hebben.
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte;
Openbaring 14:6-12
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige
Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en
taal, en volk;
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns
oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der
wateren gemaakt heeft.
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote
stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest
aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en
voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en
nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het
geloof van Jezus.

2E WEDERKOMST VAN CHRISTUS, VERWOESTING

VAN BABYLON

Mattheüs 24:27
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de
toekomst van den Zoon des mensen wezen.
Openbaring 16:12
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En de zesde engel goot zijn fiool [schaal] uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon
[uit het oosten] komen zullen.

HET OORDEEL OVER HET ADVENTISME, TWEE KLASSEN, VERZEGELING
Ezechiël 9:1-6
1 Daarna riep Hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: Doet de opzieners der stad
naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand.
2 En ziet, zes mannen kwamen van den weg der Hoge poort, die gekeerd is naar het
noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand; en een man in het midden van
hen was met linnen bekleed, en een schrijvers-inktkoker was aan zijn lenden; en zij kwamen in,
en stonden bij het koperen altaar.
3 En de heerlijkheid des Gods van Israel hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot den
dorpel van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die de schrijversinktkoker aan zijn lenden had.
4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van
Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen
over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.
5 Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat,
ulieder oog verschone niet, en spaart niet!
6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar
genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint bij Mijn heiligdom. En zij
begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.

DE VERZEGELING
Openbaring 7:1-3
1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden
der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.
2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon [uit het oosten],
hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen,
welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
“De boeken van Daniel en Openbaring zijn één. Eén is een profetie, de ander een
openbaring; Eén een verzegeld boek, de ander een geopend boek. Johannes hoorde de
geheimenissen die de donderslagen verkondigden“. {19MR 320.2}

KONING VAN HET NOORDEN
Jeremia 6:16:22
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16 Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch
de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij
zullen daarin niet wandelen.
17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin;
maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.
18 Daarom hoort, gij heidenen! en verneem, o gij vergadering! wat onder hen is.
19 Hoor toe, gij aarde! Zie, Ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner
gedachten; want zij merken niet op Mijn woorden, en Mijn wet verwerpen zij.
20 Waartoe zal dan de wierook voor Mij uit Scheba komen, en de beste kalmus uit verren
lande? Uw brandofferen zijn Mij niet behagelijk, en uw slachtofferen zijn Mij niet zoet.
21 Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen; en daaraan zullen
zich stoten te zamen vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, en zullen omkomen.
22 Zo zegt de HEERE: Ziet, er komt een volk uit het land van het noorden, en een
grote natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde.

Jesaja 10:5-6
Wee den Assyrier, die de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand!
Isa 10:6 Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het
volk Mijner verbolgenheid; opdat hij den roof rove, en plundere de plundering, en stelle het ter
vertreding, gelijk het slijk der straten.

GELINKT AAN DE DERDE ENGELENBOODSCHAP IS DE GEZONDHEIDSBOODSCHAP VAN
DE GEZONDHEIDSHERVORMING:
Malachi 4:2
Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal
genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
Jesaja 58:6-8
6 Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij
ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?
7 Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis
brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?
8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk
uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des
HEEREN zal uw achtertocht wezen.
“10 December, 1871, Opnieuw werd mij getoond dat de gezondheidshervorming een
onderdeel is van het grote werk, wat een volk moet voorbereiden voor de wederkomst van
de Heer. Het is net zo nauw verbonden met de 3e Engelenboodschap, als dat de hand met het
lichaam is verbonden. De wet van de 10-Geboden is niet serieus genomen door de mensheid;
maar de Heer zou niet komen om de overtreders van die wet te straffen, zonder ze eerst een
waarschuwingsboodschap te geven. De derde engel verkondigt die boodschap. Als de mens
gehoorzaam was geweest aan de wet van de tien geboden, en in hun leven de principes van die
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voorschriften hadden toegepast, dan zou de vloek van ziektes die nu de wereld overspoelen niet
bestaan.” {Counsels on Diets and Foods 69}
“Christus, de grote Medische Missionaris, is ons voorbeeld. Van Hem staat geschreven dat Hij
‘rond trok door geheel Galilea en hen onderwees in hun synagogen, en het Evangelie predikte van
het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.’ " Matthew 04:23. Hij genas de
zieken en predikte het evangelie. In Zijn bediening, werden genezing en onderwijzing nauw met
elkaar verbonden. Vandaag de dag dienen ze niet te worden gescheiden.” {Counsels on Health 395}

“HEM VERSCHRIKKEN”:
baw-hal' H926
Een stamvorm; innerlijk beven (of trillen), dat wil zeggen, (figuurlijk) zijn (oorzakelijk te doen)
(plotseling) gealarmeerd of geagiteerd; impliciet angstigvallig haasten: - verschrikt worden
(maken) (bang, verbaasd, ontzet, haastelijk), (zijn, worden, te maken) haast (-en, -ig, -elijk), (geven)
spoed (-ig), uitdrijven, lastigvallen, kwellen.

DAAROM ZAL HIJ UITTREKKEN MET GROTE GRIMMIGHEID:
“Ik zag dat de heilige Sabbat, de scheidingswand tussen het ware Israël van God en
ongelovigen is, en zal zijn; en dat de Sabbat de grote kwestie is die de harten van Gods geliefde- en
wachtende heiligen zal verenigen. Ik zag dat God kinderen had die de Sabbat niet zien en niet
houden. Ze hebben echter niet het licht ervan verworpen. En bij het begin van de tijd van
benauwdheid, werden we vervuld met de Heilige Geest en gingen we uit en verkondigden de Sabbat
nog nadrukkelijker."
“Deze visie werd gegeven in 1847 toen nog maar heel weinig van de Advent broeders de
Sabbat observeerden, en van hen veronderstelden maar weinigen dat de naleving ervan belangrijk
genoeg was om een lijn te trekken tussen het volk van God en ongelovigen. Nu begint de vervulling
van die visie gezien te worden. "De aanvang van die tijd van benauwdheid", die hier genoemd
wordt, verwijst niet naar het tijdstip waarop de plagen zullen worden uitgestort, maar naar een
korte periode vlak voordat ze zullen worden uitgestort, terwijl Christus in het heiligdom is. Op dat
moment, terwijl het heilswerk sluit, zullen de problemen over de aarde komen, en de volken zullen
boos zijn, maar in toom gehouden worden om te voorkomen dat het werk van de derde engel wordt
belemmerd. Op dat moment zal de "late regen", of de verfrissing van voor het aangezicht van de
Heer komen, om kracht te geven aan de luide stem van de derde engel en om de heiligen voor te
bereiden om te kunnen staan in de periode wanneer de zeven laatste plagen worden uitgestort.”
{Eerste Geschriften, pp.85, 86}
“De twee legermachten zullen onderscheidend en apart van elkaar staan, en dit onderscheid
zal zo duidelijk zijn, dat velen die overtuigd zullen worden van de waarheid, zich zullen scharen aan
de kant van Gods gebods-houdende volk. Waneer dit grote werk zal plaatsvinden in de strijd,
voorafgaand aan het laatste grote conflict, zullen velen gevangen genomen worden en zullen
velen vluchten voor hun leven uit de steden en velen zullen als martelaren sterven voor
Christus wanneer zij zullen staan voor de waarheid.” {Maranatha p.199}
“Een valse sabbat zal worden voorgelegd om wettelijk bekrachtigd te worden, en hiermee de
naleving van de sabbat af te dwingen die God niet heeft opgelegd aan de mens. De vervolgingen van
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Protestanten door het katholicisme, waardoor de religie van Jezus Christus bijna was uitgeroeid, zal
meer dan geëvenaard worden, wanneer het Protestantisme en het Pausdom zullen samenkomen.”
{Selected Messages Book 3, pg.387}

CHRISTUS VERKLAART HET EINDE VANAF HET BEGIN
Jesaja 46:9-10
9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er
is niet gelijk Ik;
10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet
geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
Mattheüs 2:1-16
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning
Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het
Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd [verontrust], en geheel
Jeruzalem, met hem.
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van
hen, waar de Christus zou geboren worden.
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den
profeet:
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd,
wanneer de ster verschenen was;
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat
Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en
Datzelve aanbidde.
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten
gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten
zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.
13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom,
zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar,
totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en
vertrok naar Egypte;
15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere
gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
16 Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer
toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die
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binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en
daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.

“Spoedig hoorden we de stem van God, gelijk vele wateren, die ons de dag en het uur van
Jezus' komst gaf. De levende heiligen, 144.000 in getal, herkenden en begrepen de stem, terwijl
de goddelozen dachten dat het donder en een aardbeving was. Toen God de tijd sprak, stortte Hij
over ons de Heilige Geest uit en onze gezichten begon te stralen en te schitteren met de glorie van
God, zoals het aangezicht van Mozes deed toen hij van de berg Sinaï kwam.” {Testimonies for the
Church Vol. 1, 59: }
“Satan is een ijverige student van de Bijbel. Hij weet dat zijn tijd kort is, en hij zoekt op elk
punt om het werk van de Heer op deze aarde tegen te werken. Het is onmogelijk om enig idee te
geven van de ervaringen van het volk van God, dat levend zal zijn op de aarde, wanneer de
hemelse heerlijkheid en een herhaling van de vervolgingen uit het verleden zullen worden
vermengd. Zij zullen wandelen in het licht dat voortkomt uit de troon van God. Door middel van de
engelen zal er een constante communicatie zijn tussen hemel en aarde. En satan, omringd door
kwade engelen en bewerende dat hij God is, zal allerlei wonderen verrichten om, indien mogelijk,
de uitverkorenen te misleiden. Gods volk zal hun veiligheid niet vinden in het doen van wonderen,
want Satan zal de wonderen vervalsen die zullen worden gedaan. Gods gelouterd en beproefd volk
zal zijn kracht vinden in het teken waarvan gesproken wordt in Exodus 31: 12-18. Zij moeten staan
op het levende woord: ‘Het staat geschreven.’ Dit is de enige basis waarop zij veilig kunnen staan.
Zij die hun verbond met God verbroken hebben zullen in die dagen zonder God en zonder hoop
zijn.” {CCH 39.5}
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DANIËL 11 VERS 45; 12 VERS 1
Wanneer God de mensen waarschuwingen zendt die zó belangrijk zijn dat ze worden
verkondigd door heilige engelen die “in het midden des hemels" vliegen, verwacht Hij van iedereen
met gezond verstand dat hij ook aandacht zal schenken aan die boodschap. De vreselijke oordelen
die zijn uitgesproken over de aanbidding van het beest en zijn beeld (Openbaring 14:9-11)
zouden de mensen moeten aansporen tot een grondig onderzoek van de profetieën om te
weten te komen wat het merkteken van het beest is en hoe ze aan het ontvangen van dat
merkteken kunnen ontkomen. Maar de grote massa wil de waarheid niet horen en luistert liever
naar fabels. De apostel Paulus heeft over de laatste dagen gezegd: “Want er zal een tijd zijn,
wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen " (2 Timotheüs 4:3). Die tijd is nu volledig
aangebroken. De meeste mensen willen de Bijbelse waarheid niet, omdat ze indruist tegen het
zondige, hart dat de wereld lief heeft; Satan zorgt voor de misleidingen waar ze zó van houden. {GC
595-596}
Dan 11:45
45
En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen
sieraads; en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.

TENTEN VERBONDEN MET HET HEILIGDOM (KERK/RELIGIEUS SYMBOOL):
Exo 25:8-9
8
En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. 9 Naar al wat Ik
u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal,
even alzo zult gijlieden dat maken.
Num 4:16
16
Het opzicht nu van Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, zal zijn over de olie des
luchters, en het reukwerk der welriekende specerijen, en het gedurig spijsoffer, en de
zalfolie; het opzicht des gansen tabernakels, en alles wat daarin is, aan het heiligdom en aan zijn
gereedschap.

PALEIS EEN SYMBOOL VOOR STAAT:
Dan 4:4, 29-30
4
Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende, 29 Want op het
einde van twaalf maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, 30 Sprak de
koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door
de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid!
1 Koningen 21:1
1
Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een Jizreeliet, een wijngaard had, die te
Jizreel was, bij het paleis van Achab, den koning van Samaria.
Orders of decreten en wetten uitgegeven vanuit het paleis:
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Esther 3:15
15
De lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings, en de wet werd
uitgegeven in den burg Susan. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan
was verward.

DE ZEEËN:
Openbaring 17:15
15
En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen,
en natiën, en tongen.
Jesaja 17:12-14
12
Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het
geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! 13 De natiën zullen wel
ruisen, gelijk grote wateren ruisen; doch Hij zal hem schelden, zo zal hij verre wegvlieden, ja, hij
zal gejaagd worden, als het kaf der bergen van den wind, en gelijk een kloot van den wervelwind. 14
Ten tijde des avonds, ziet, zo is er verschrikking, eer het morgen is, is hij er niet meer. Dit is het
deel dergenen, die ons beroven, en het lot dergenen, die ons plunderen.

DE BERG DES HEILIGEN SIERAADS:
Daniël 9:16
16
O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd
worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer
vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom ons
zijn.
Psalm 48:1-2
1
Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. De HEERE is groot en zeer te prijzen, in
de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid. 2 Schoon van gelegenheid, een vreugde
der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
Zacharia 8:1-3
1
Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende: 2 Alzo zegt de
HEERE der heirscharen: Ik heb geijverd over Sion met een groten ijver; ja, met grote
grimmigheid heb Ik over haar geijverd. 3 Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en
Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad
der waarheid, en de berg des HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid.
Joël 2:1
1
Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners
des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
Joël 3:16-17
16
En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde
beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen
Israels zijn. 17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den
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berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer
door haar doorgaan.

Jesaja 2:1-3
1
Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 2 En het zal
geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op
den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle
heidenen toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den
berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en
dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit
Jeruzalem.
1 Timotheüs 3:15
15
Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren,
hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

HET SIERRAADLAND EN DE BERG DES HEILIGEN SIERAADS ZIJN NIET HETZELFDE:
Jeremia 17:3
3
Ik zal Mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, mitsgaders
uw hoogten, om de zonde in al uw landpalen.

HET ORIGINELE WOORD VOOR “VELD” IS:
sadeh {saw-deh'} or saday {saw-dah'-ee} H7740
from an unused root meaning to spread out; 1) field, land 1a) cultivated field 1b) of home of wild
beasts 1c) plain (opposed to mountain) 1d) land (opposed to sea)

TUSSEN DE ZEEËN EN DE BERG DES HEILIGEN SIERAADS :
Daniel 11:45 (Amplified Bible):
45
And he shall pitch his palatial tents between the seas and the glorious holy Mount [Zion]; yet
he shall come to his end with none to help him.
Daniël 11:45
45
En hij zal de paleistenten planten tussen de zeeen en de heerlijke heilige berg (Sion); en hij
zal tot zijn einde komen, met niemand om te hem te helpen.
Daniel 11:45 (New King James Version):
45
And he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious holy mountain;
yet he shall come to his end, and no one will help him.
Daniël 11:45
45
En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën en de heerlijke heilige berg; en hij
zal tot zijn einde komen, en niemand zal hem helpen.

Blz. | 41

Openbaring 16:13-16
13
En ik zag uit den mond des draaks [UN], en uit den mond van het beest [Rome], en uit den
mond des valsen profeets [USA], drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; 14 Want het zijn
geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele
wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods. 15 Ziet, Ik
kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en
men zijn schaamte niet zie. 16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws
genaamd wordt Armageddon.

WAAR ZAL ARMAGEDDON PLAATS VINDEN? BINNEN OF BUITEN DE KERK?
2 Kronieken 35:20-24
20
Na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op, om te
krijgen tegen Karchemis, aan den Frath; en Josia toog uit hem tegemoet. 21 Toen zond hij boden
tot hem, zeggende: Wat heb ik met u te doen, gij, koning van Juda? Wat u aangaat, ik ben heden
tegen u niet, maar tegen een huis, dat oorlog voert tegen mij; en God heeft gezegd, dat ik mij
haasten zou; houd u af van God, Die met mij is, opdat Hij u niet verderve. 22 Doch Josia keerde
zijn aangezicht niet van hem; maar hij verstelde zich, om tegen hem te strijden, en hoorde niet
naar de woorden van Necho uit den mond van God; maar hij kwam om te strijden in het dal
Megiddo. 23 En de schutters schoten den koning Josia. Toen zeide de koning tot zijn knechten:
Voert mij weg, want ik ben zeer gewond. 24 En zijn knechten namen hem weg van den wagen, en
voerden hem op den tweeden wagen, dien hij had, en brachten hem te Jeruzalem; en hij
stierf, en werd begraven in de graven zijner vaderen; en gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw
over Josia.
Jesaja 10:24-27, 32-34
24
Daarom zegt de Heere HEERE der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te Sion
woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u zal opheffen, naar de
wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de
gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want de HEERE der heirscharen zal tegen
hem een gesel verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn
staf over de zee was, denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals;
en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil.
32
Nog een dag blijft hij te Nob; hij zal er zijn hand bewegen tegen den berg der
dochter van Sion, den heuvel van Jeruzalem. 33 Doch ziet, de Heere HEERE der
heirscharen zal met geweld de takken afkappen, en die hoog van gestalte zijn, zullen
nedergehouwen worden; en de verhevenen zullen vernederd worden. 34 En Hij zal met ijzer de
verwarde struiken des wouds omhouwen; en de Libanon zal vallen door den Heerlijke.
Richteren 5:19-22
19
De koningen kwamen, zij streden; toen streden de koningen van Kanaan, te Thaanach aan de
wateren van Megiddo; zij brachten geen gewin des zilvers daarvan. 20 Van den hemel streden zij,
de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. 21 De beek Kison wentelde hen weg, de
beek Kedumin, de beek Kison; vertreed, o mijn ziel! de sterken. 22 Toen werden de paardenhoeven
verpletterd, van het rennen, het rennen zijner machtigen.
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DE GEESTELIJKE STRIJD TUSSEN ELIA EN DE BAÄLPROFETEN EINDIGT MET DE
VERNIETIGING VAN DE VALSE PROFETEN IN DE RIVIER KISON:
1 Koningen 18:38-40
38
Toen viel het vuur de HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en
dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was. 39 Als nu het ganse volk dat zag, zo
vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God! 40 En
Elia zeide tot hen: Grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkome. En zij grepen ze; en
Elia voerde hen af naar de beek Kison, en slachtte hen aldaar.
Joël 2:20
20
En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een
dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn
stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.
Satan dringt zich altijd tussen de ziel van de mens en God. . . . Deze les met betrekking tot
Petrus moet grondig bestudeerd worden. {CC 312.2}
Petrus verlangde niet het kruis te zien in het werk van Christus. De indruk die zijn
woorden zouden maken waren direct tegen datgene wat Christus verlangde aan het verstand te
brengen van Zijn volgelingen, en de Verlosser werd aangezet de meest ernstige terechtwijzing te
geven die ooit van Zijn lippen zijn gekomen. . . . {CC 312.3}
Satan probeerde Jesus te ontmoedigen, en Hem van Zijn missie af te keren; en Petrus, in
zijn blinde liefde, gaf stem aan de verleiding. De prins van het kwaad was de auteur van de
gedachte. Zijn opstokerij zat achter de impulsieve oproep. . . . Hij probeerde om Petrus’ blik te
vestigen op de aardse heerlijkheid, zodat hij niet het kruis zou zien, waarvan Jezus verlangde dat
Petrus zijn ogen erop zou richten. En door Petrus, drukte Satan de verleiding weer op Jezus. Maar
de Verlosser luisterde er niet naar; Zijn gedachten gingen uit naar Zijn discipel. Satan had zichzelf
tussen Petrus en zijn Meester opgesteld, zodat het hart van de discipel niet aangeraakt zou
worden bij het zien van Christus’ vernedering voor hem. De woorden die Christus sprak waren niet
tot Petrus gericht, maar tegen degene die hem van zijn Verlosser probeerde scheiden. " Ga weg
achter Mij, satanas!" Sta niet langer tussen mij en Mijn dwalende dienaar. Laat mij met Petrus van
aangezicht tot aangezicht komen zodat Ik het geheimenis van Mijn liefde aan hem openbaar. {CC
312.4}
"De gehele wereld," zei Hij, "is Gods grote wijngaard. De steden en dorpen zijn een deel van
deze wijngaard. Deze moeten bewerkt worden. Satan probeert zichzelf ertussen te krijgen en de
werkers te ontmoedigen, om zo te voorkomen dat zij de boodschap van licht en waarschuwing
verkondigen in zowel de meer prominente als ook de meer afgelegen gebieden. Wanhopige
pogingen worden gedaan om de mensen van de waarheid af te keren naar leugens. Hemelse
engelen zijn opgedragen om te helpen in de inspanningen van Gods aangewezen boodschappers op
aarde. Predikanten moeten bemoedigen en een onwankelbaar geloof en hoop behouden, zoals
Christus dat deed, hun levende Hoofd. Zij moeten hun hart nederig en berouwvol houden voor
God." {7T 34.2}
“Het is Satans werk om zijn drogredenen en leugens er tussen te plaatsen, om mensen ertoe
te brengen eerder een leugen te geloven dan het woord van God, wat de waarheid is. Dat is hetgeen
wat mensen leidt tot hooghartige zonden. Satan is altijd aan het werk om de leer van Christus Zijn
kruis uit onze gedachten te houden; want dit is de tegenwerkende macht waardoor zonde word
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verwijderd en de mens teruggebracht wordt in zijn getrouwheid aan de wet van God. {RH,
September 29, 1891 par. 3}

HET OPSTAAN VAN MICHAEL:
Daniël 12:1
1
En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als
het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is,
tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt
geschreven te zijn in het boek.
Handelingen 7:55
55
Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de
heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.
“De zeventig weken, of 490 jaren, die speciaal voor het Joodse volk waren bepaald, eindigden,
zoals we hebben gezien in 34 na Chr. In die tijd, door de handelingen van het Joodse Sanhedrin,
bezegelde het volk zijn verwerping van het evangelie door het martelaarschap van Stefanus en de
vervolging van Christus Zijn volgelingen. Toen werd de verlossingsboodschap, die nu niet meer was
beperkt tot het uitverkoren volk, aan de hele wereld gebracht. De discipelen moesten vanwege de
vervolgingen in Jeruzalem, de stad verlaten. „Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door,
en verkondigden het Woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus."
Petrus, goddelijk geleid, opende het evangelie aan de hoofdman uit Caesaréa, de godvrezende
Comelius. En de vurige Paulus, gewonnen tot het geloof van Christus, was opgedragen om het goede
nieuws „ver weg, naar de heidenen" brengen. (Handelingen 8:4,5; 22:21) {GC 328.1}
Jesaja 3:13
13
De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te richten.
Psalm 35:1-8
1
Een psalm van David. Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders. 2 Grijp
het schild en de rondas, en sta op tot mijn hulp. 3 En breng de spies voort, en sluit den weg toe,
mijn vervolgers tegemoet; zeg tot mijn ziel: Ik ben uw Heil. 4 Laat hen beschaamd en te schande
worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden, die kwaad
tegen mij bedenken. 5 Laat hen worden als kaf voor den wind, en de Engel des HEEREN drijve
hen weg. 6 Hun weg zij duister en gans slibberig; en de Engel des HEEREN vervolge hen. 7 Want
zij hebben zonder oorzaak de groeve van hun net voor mij verborgen; zij hebben zonder oorzaak
gegraven voor mijn ziel. 8 De verwoesting overkome hem, dat hij het niet wete, en zijn
net, dat hij verborgen heeft, vange hemzelven; hij valle daarin met verwoesting.
Jesaja 66:16
16
Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de
verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.
Jeremia 25:31
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Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de
volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard
overgegeven, spreekt de HEERE.

Ezechiël 38:14-23
14
Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij het, te
dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? 15 Gij zult dan komen uit uw
plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen
rijden, een grote vergadering, en een machtig heir; 16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël,
als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal
Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun
ogen zal geheiligd worden. 17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in verleden
dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen
geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen? 18 Maar het zal geschieden te
dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat
Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen. 19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur
Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! 20 Zodat
van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte
des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den
aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen
nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen. 21 Want Ik zal het zwaard over hem
roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn
broeder zijn. 22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een
overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn
benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn. 23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij
heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE
ben.

MICHAEL STAAT OP = TIJD DER BENAUWDHEID / SLUITING VAN DE GENADEDEUR:
“En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat,
als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is,
tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt
geschreven te zijn in het boek.” (Dan 12:1) Wanneer deze tijd van benauwdheid komt, is over
ieders lot beslist; er is geen genadetijd meer, geen genade voor de onboetvaardige. Het zegel
van de levende God is aan Zijn volk gegeven. Dit kleine overblijfsel, niet in staat zichzelf te
verdedigen in het dodelijke conflict met de aardse machten die worden aangevoerd door de
legerscharen van de draak, hebben God als hun verdediging. Het decreet is uitgevaardigd door het
hoogste aardse gezag dat zij het beest moeten aanbidden en zijn merkteken zullen ontvangen op
straffe van vervolging en de dood. Moge god Zijn volk nu helpen want wat kunne zij in zo’n vreselijk
conflict doen zonder zijn bijstand! {5T 212-213}

HET SLUITEN VAN DE GENADETIJD EN DE JACOBS-BENAUWDHEID
“Op de 5e januari 1849 waren wij, bij het begin van de Heilige Sabbat, met broeder Beldens
gezin te Rockey Hill, Connecticut, samengekomen om te bidden, toen de Heilige Geest over ons
kwam. Ik werd in een gezicht opgenomen naar het heilige der heiligen, waar ik Jezus zag, nog steeds
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voor Israël pleitende. Op de zoom van Zijn kleed was een schelletje en een granaatappel. Toen zag
ik dat Jezus het allerheilige niet zou verlaten, totdat ieder geval beslist was, hetzij voor de
zaligheid of voor het verderf en dat de toorn Gods niet kon komen over de mensen, totdat
Jezus Zijn werk in het heilige der heiligen volbracht, Zijn priesterlijk kleed afgelegd en de
klederen der wraak aangetrokken had. Dan zal Jezus niet meer tussen de Vader en de mens
blijven staan en God zal niet langer zwijgen, maar Zijn toorn uitgieten over degenen, die Zijn
waarheid hebben verworpen. Ik zag dat de toorn van de volken, de toorn van God en de tijd om de
doden te oordelen, afzonderlijke en van elkander verschillende gebeurtenissen waren, de ene op de
andere volgende en ook dat Michaël nog niet was opgestaan en dat de tijd der benauwdheid, als er
niet geweest is, nog niet was aangebroken. De volken begonnen nu toornig te worden, maar
wanneer onze Hoge Priester Zijn werk in het heiligdom geëindigd heeft, dan zal Hij opstaan, de
klederen der wraak aantrekken en dan zullen de zeven laatste plagen uitgegoten worden.”
“En ik zag, dat de vier engelen de vier winden zouden houden, totdat Jezus’ werk in het
heiligdom volbracht was en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen
verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen; zij dachten, dat wij de oordelen Gods over hen
gebracht hadden en dat, indien zij de aarde van ons verlossen konden, de plagen weggenomen
zouden worden. Er ging een bevel uit, dat de heiligen gedood moesten worden, hetgeen hen
dag en nacht om uitkomst deed roepen. Dit was de tijd van benauwdheid voor Jacob.” {EW 36-37}

HET SLUITEN VAN DE GENADETIJD GEVOLGD DOOR DE TWEEDE KOMST:
“Wanneer het onderzoekend oordeel is afgesloten, zal over het lot van allen „ten leven of ten
dode" zijn beslist. Korte tijd voordat Christus op de wolken des hemels verschijnt, zal ook de
genadetijd afgelopen zijn. Christus zegt in de Openbaring over die tijd: „Die onrecht doet, dat hij
nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog
gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en
Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn" (Openbaring 22:11,12).
{GC 490}
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MARCO BARRIOS –
Reformlijnen
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DE HERVORMING T.T.V. HET BEGIN VAN HET OUDE ISRAËL
HET EINDE VAN LETTERLIJK ISRAËL VERKLAARD DOOR HET BEGIN – “GELIJK MIJ”
“En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welken de hemel
moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den
mond van al Zijn heilige profeten van [alle] eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De
Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in
alles, wat Hij tot u spreken zal.” (Handelingen 3:20-22)

DUISTERNIS
“Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog
verloren, en waren ze afgeweken van Zijn geboden.” Patriarchen en Profeten blz.225-226 {PP 258}

A. TIJD VAN HET EINDE
“Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het
hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. Doch
Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote
have.” Genesis 15:13-14

EEN TOENAME IN KENNIS
“Toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao’s dochter, en het werd haar
ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.”
Exodus 2:10

“God had de gebeden van de moeder gehoord; haar geloof was beloond. Met diepe
dankbaarheid nam ze haar nu veilige en gelukkige taak op zich. Vol geloof maakte ze gebruik van
de gelegenheid die ze had om haar kind de kennis van God bij te brengen. Vol vertrouwen
had ze het gevoel dat hij gespaard was voor een belangrijk werk. Ze wist dat ze hem spoedig
weer zou moeten afstaan aan zijn koninklijke pleegmoeder, waar hij omringd zou zijn door
invloeden die hem gemakkelijk van God zouden kunnen afvoeren. Dit alles maakte dat ze vlijtiger
en zorgvuldiger was in haar onderricht dan het geval was met de anderen kinderen. Ze trachtte zijn
geest te vullen met vrees voor God en liefde voor waarheid en recht, en bad ernstig dat hij bewaard
zou blijven voor alle verderfelijke invloeden. Ze toonde hem de dwaasheid en de zonde van
afgoderij en al jong leerde ze hem zijn knieën te buigen en te bidden tot de levende God, Die alleen
kon horen en helpen bij alle gebeurtenissen. …
De oudsten van Israël kregen door middel van engelen te horen dat de tijd voor hun
bevrijding naderde en dat Mozes de man was die door God voor dit doel gebruikt zou
worden. Ook de engelen onderrichten Mozes, dat Jehova hem uitverkoren had om de banden
van zijn volk te verbreken. Daar hij veronderstelde dat ze door middel van wapengeweld hun
vrijheid zouden verkrijgen en dat hij het Hebreeuwse leger zou moeten aanvoeren tegen de legers
van Egypte, zorgde hij, met dit doel voor ogen, dat hij zijn gevoelens de baas bleef, uit vrees dat hij
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door zijn genegenheid voor zijn stiefmoeder of door Farao niet vrij zou zijn de wil van God te
volbrengen.” (Patriarchen en Profeten blz.213-214) {PP 243-245}

DE BOODSCHAP WORDT OPENBAAR GEMAAKT
Veertig jaar van voorbereiding
“God plaatste Mozes van het luxieuze koninklijke hof, waar iedere wens werd vervuld, naar
een meer besloten school. Hier kon de Heer gemeenschap met Mozes hebben, en hem onderwijzen
zodat hij een kennis van het harde leven, de beproevingen en de moeilijkheden van de wildernis
kon verkrijgen.” {YI December 13, 1900}
De brandende braamstruik
“En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een
braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet
verteerd. En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het
braambos niet verbrandt. Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo
riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie,
[hier] ben ik! En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want
de plaats, waarop gij staat, is heilig land. Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de
God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want
hij vreesde God aan te zien. En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns
volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun
smarten bekend. Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der
Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land,
vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaanieten, en der Hethieten, en der
Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei der
kinderen Israëls is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de verdrukking, waarmede de
Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn
volk (de kinderen Israëls) uit Egypte voert.” (Exodus 3:2-10)

BEKRACHTIGING WANNEER EEN

GODDELIJK TEKEN NEDERDAALT

“En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem
te doden. Toen nam Zippora een stenen [mes] en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die
voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom! En Hij liet van hem af. Toen
zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege de besnijdenis.” (Exodus 4:24-26)

Besnijdenis symbool voor de doop
Kolossenzen 2:11-12
“Hij had nagelaten te voldoen aan de voorwaarden waarop zijn kinderen aanspraak konden
maken op de zegeningen van Gods verbond met Israël; en zulk een veronachtzaming door de leider
die door God was verkoren, kon slechts de kracht van Gods geboden bij het volk verzwakken.
Zippora, die vreesde dat haar echtgenoot gedood zou worden, voltrok zelf de handeling, en daarop
stond de engel Mozes toe zijn reis te vervolgen. Tijdens zijn zending naar Farao bevond Mozes zich
in groot gevaar; zijn leven kon slechts gespaard worden door de bescherming van heilige engelen.
Maar als hij een bij hem bekende verplichting zou nalaten, zou hij niet veilig zijn; want hij
zou dan geen bescherming van Gods engelen kunnen ontvangen.” Patriarchen en profeten
blz.223-224 {PP 255}
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B. DE EERSTE BOODSCHAP: EEN HERVORMING
“Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog
verloren, en waren ze afgeweken van Zijn geboden. De Sabbat werd niet langer gevierd, en de eisen
van hun opzichters maakten het vieren ervan schijnbaar onmogelijk. Maar Mozes had zijn volk
laten zien dat gehoorzaamheid aan God de eerste voorwaarde was om bevrijd te worden; en het
streven om het vieren van de Sabbat te herstellen was de verdrukkers opgevallen.” (Patriarchen en
Profeten blz.225-226) {PP 258}

DE VIJAND BIEDT TEGENSTAND
“Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven, tot het maken der tichelstenen, als
gisteren [en] eergisteren; laat hen zelven heengaan, en stro voor zichzelven verzamelen. En het
getal der tichelstenen, die zij gisteren [en] eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen; gij
zult daarvan niet verminderen; want zij gaan ledig; daarom roepen zij, zeggende: Laat ons gaan,
laat ons onzen God offeren!” (Exodus 5:7-8)

VERWERPING VAN DE WAARHEID
“Want een iegelijk wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aarons staf verslond
hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE
gesproken had.” (Exodus 7:12-13)
Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de
waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. (2
Timotheus 3:8)

C. THE SECOND MESSAGE
EEN MANIFESTATIE VAN GODS MACHT - DE 10 PLAGEN
“Het was Gods hand, en geen menselijke invloed of macht die Mozes en Aäron bezaten, waardoor
de wonderen voor Farao werden gedaan. Deze tekenen en wonderen waren bedoeld om Farao te
overtuigen dat de grote IK BEN Mozes had gezonden, en dat het de plicht van de koning was om
Israël te laten gaan om de levende God te dienen.” (Patriarchen en Profeten, 229-230) {PP 264}

D. DE DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL – DE 10E PLAAG
"Verder zeide Mozes: Zo heeft de HEERE gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door
het midden van Egypte; En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's
eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd, die achter
den molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse
Egypteland, desgelijke nooit geweest is, en desgelijke niet meer wezen zal.” (Exodus 11:4-6)

“Het oordeel waarvoor Egypte was gewaarschuwd, zou ten slotte voltrokken worden. God is
lankmoedig en rijk in barmhartigheid. Hij heeft tedere zorg voor de wezens die naar Zijn beeld
geschapen zijn. Als het verlies van hun oogst en hun kudden en kleinvee Egypte tot bekering had
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gebracht, zouden de kinderen niet gedood zijn; maar het volk had hardnekkig Gods bevel
weerstaan, en nu zou de laatste slag vallen.” (Patriarchen en Profeten blz.239) {PP 273}

TWEE KLASSEN VAN AANBIDDERS GEOPENBAARD
"De HEERE dan had tot Mozes gesproken: Farao zal naar ulieden niet horen, opdat Mijn
wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen
gedaan voor Farao's aangezicht; doch de HEERE verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen
Israels uit zijn land niet trekken liet.” (Exodus 11:9-10)

EEN TELEURSTELLING
"Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israels hun ogen op, en ziet, de
Egyptenaars togen achter hen; en zij vreesden zeer; toen riepen de kinderen Israels tot den
HEERE. En zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven
waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan,
dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord, dat wij in Egypte tot u spraken,
zeggende: Houd af van ons, en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het ware ons beter geweest
de Egyptenaren te dienen, dan in deze woestijn te sterven.” (Exodus 14:10-12)

“Het verenigde licht uit vroegere eeuwen schijnt op ons. Het verslag van de vergeetachtigheid
van Israël is voor ons als verduidelijking bewaard gebleven. God heeft in deze tijd Zijn hand
uitgestrekt om een volk tot Zich te brengen uit elke natie, geslacht en taal. In deze Adventbeweging
heeft God voor Zijn erfdeel gewerkt, net zo als Hij werkte voor de Israëlieten in het uitleiden uit
Egypte. Bij de grote teleurstelling in 1844 werd het geloof van Zijn volk getest, zoals bij de
Hebreeërs aan de Rode zee. Als de Adventisten in de vroegere dagen meer vertrouwd hadden op
de leidende hand van God Die met hen was geweest in hun voorgaande ervaring, dan hadden ze de
redding van God gezien. Als iedereen die in het werk van 1844 eendrachtig had samengewerkt, de
derde engelen boodschap had ontvangen en deze in de kracht van de Heilige Geest had verkondigd,
dan had de Heere met hun inspanningen machtig kunnen werken. Een stroom van licht zou de
wereld hebben overstroomd. Jaren geleden zouden de inwoners van de wereld gewaarschuwd
kunnen zijn, het afsluitende werk had voltooid kunnen zijn, en Christus zou gekomen zijn voor de
verlossing van Zijn volk.” {8T 115-116}

EEN WERK; VERZAMELEN VAN MANNA EN HET HOUDEN VAN DE SABBAT
“Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten
mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die
in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander
weinig. Doch als zij het met de gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en
dien, die weinig verzameld had, ontbrak niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij eten mocht.
En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen.” (Exodus 16:16-19)

E. EEN TERUGVAL; ZE LUISTERDEN NIET
“Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot den
morgen. Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes zeer toornig op hen.
Zij nu verzamelden het allen morgen, een iegelijk naar dat hij eten mocht; want als de zon heet
werd, zo versmolt het. En het geschiedde op den zesden dag, dat zij dubbel brood verzamelden,
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twee gomers voor een; en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes.
Hij dan zeide tot hen: Dit is het, dat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige Sabbat
des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt dat, en ziedt, wat gij zieden zoudt; en al wat over blijft, legt
het op voor u in bewaring tot den morgen. En zij legden het op tot den morgen, gelijk als Mozes
geboden had; en het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes: Eet dat heden, want het
is heden de Sabbat des HEEREN; gij zult het heden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het
verzamelen; doch op den zevenden dag is het Sabbat, op denzelven zal het niet zijn. En het
geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te verzamelen; doch zij
vonden niet. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te houden Mijn geboden en
Mijn wetten?“ (Exodus 16:20-28)

F. DE VIERDE BOODSCHAP
1) Een hervorming
“En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze
woorden, die de HEERE hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al
wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot
den HEERE. En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het
volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de
HEERE de woorden des volks verkondigd. Ook zeide de HEERE tot Mozes: Ga tot het volk, en
heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen, En bereid zijn tegen den derden dag;
want op den derden dag zal de HEERE voor de ogen van al het volk afkomen, op den berg Sinaï.”
(Exodus 19:7-11)
2) Gerechtigheid
“Nooit sinds de schepping van de mens had men zulk een manifestatie van goddelijke macht
aanschouwd als bij de verkondiging van de wet van de Sinaï. “De aarde daverde, ook dropen de
hemelen voor Gods aanschijn; zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël.” Psalm
68:9. Te midden van de meest ontzagwekkende uitingen van de krachten der natuur werd Gods
stem, als een bazuin, vanuit de wolk gehoord. De berg beefde van de voet tot de top, en het leger
van Israël lag bevend van schrik met het gelaat op de grond, Hij Wiens stem toen de aarde deed
schudden, heeft gezegd: “nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel.”
Hebreeën 12:26. De Schrift zegt: “De Heere zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de
woning Zijner heiligheid”, “dat hemel en aarde beven zullen” Jeremia 25:30; Joël 3:16. Op die grote
dag zullen de hemelen wegwijken “als een boek, dat toegerold wordt” Openbaring 6:14. En elke berg
en elk eiland zal uit zijn plaats bewogen worden. “De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een
dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal
zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.” Jesaja 24:20. “Daarom zullen alle handen
slap worden, en aller mensenhart zal versmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën
zullen hen aangrijpen, … Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken,” zegt de Heere, “en over de
goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal hun hoogmoed der stouten doen ophouden, en de
hovaardigheid der tirannen zal Ik vernederen.” Jesaja 13: 7, 8, 11” (Patriarchen en Profeten blz.305)
{PP 340}
3) Het oordeel
"Zo bleef Mozes staan in de poort des legers, en zeide: Wie den HEERE toebehoort, kome tot
mij! Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen: Alzo zegt de
HEERE, de God van Israel: Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder,
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van poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn
naaste! En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op dien
dag, drie duizend man.” (Exodus 32:26-28)

“Zij die dit verschrikkelijke oordeelswerk volvoerden, handelden op Gods bevel, door het
vonnis van de Koning des hemels te voltrekken. Men moet voorzichtig zijn als men in menselijke
kortzichtigheid zijn medemens oordeelt en veroordeelt; maar als God opdracht geeft om Zijn
oordeel over het onrecht te voltrekken, moet men Hem gehoorzamen. Zij die deze pijnlijke daad
verrichtten, openbaren op deze wijze hun afschuw jegens opstand en afgoderij, en wijdden zich
dientengevolge met nog meer overgave aan het dienen van de ware God. De Heere eerde hun trouw
door een bijzondere onderscheiding aan de stam Levi te betonen.” (Patriarchen en Profeten blz.287)
{PP 324}
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DE HERVORMINGSBEWEGING VAN JOH. DE DOPER EN CHRISTUS
DUISTERNIS
Mattheus 4:16; Johannes 1:4,5; Lukas 1:79.
“Vóór de dagen van Christus op aarde, vroeg men tevergeefs; “Wat is waarheid?” Duisternis
bedekte de aarde, en diepe duisternis de volken. Zelfs Judea was door duisternis bedekt,
hoewel Gods stem tot hen sprak door Zijn orakelen. Gods waarheden waren door het bijgeloof en
tradities van belijdende uitleggers tot zwijgen gebracht, en strijd, jaloezie en vooroordelen
scheidden de belijdende kinderen van God. Toen werd er een Leraar van God gestuurd, zelfs Hij die
de Weg, de Waarheid en het Leven was.” {Fundamentals of Christian Education p.238-239}
“Toen de Joden van God afdwaalden, verzwakte hun geloof, en was er bijna geen hoop meer
die de toekomst verlichtte. De woorden van de profeten werden niet begrepen. Voor de
meerderheid van de mensen was de dood een verschrikkelijk geheim; daarachter lag onzekerheid
en droefgeestigheid. Het was niet alleen het geschrei van de moeders van Bethlehem, maar de kreet
vanuit het hart der mensheid die door de eeuwen heen naar de profeet werd overgedragen - de
stem die in Rama werd gehoord, "geween en veel geklaag: Rachel wenend om haar kinderen, weigert
zich te laten troosten omdat zij niet meer zijn". (Matth.2:18) "In het land en schaduw des doods"
(Matth.4:16) zaten de mensen ongetroost terneer. Met verlangende blikken zagen ze uit naar de
komst van de Verlosser, als de duisternis verdreven en het geheim van de toekomst
geopenbaard zou worden.” {DA 32}

DE VERBORGENHEID DER ONGERECHTIGHEID
In de dagen van Christus werd de stad of het dorp waar niet voor het godsdienstig onderwijs
aan jongeren werd gezorgd, beschouwd als staande onder de vloek van God. Het onderwijs was
echter formeel geworden. Traditie had voor een groot deel de Schriften verdrongen. Het
juiste onderwijs zou de jeugd ertoe brengen, God te "zoeken, of zij Hem al tastende vinden
mochten." (Hand.17:27). Maar de Joodse leraars gaven hun aandacht aan ceremoniële zaken. De
geest werd overladen met leerstof die waardeloos was voor de leerling en die in de hogere
school der hemelse hoven niet zou worden erkend. De ervaring die door het persoonlijk
aanvaarden van Gods Woord wordt verkregen, kreeg geen plaats in het opvoedingswerk.
Volkomen in beslag, genomen door de routine van de uiterlijke dingen vonden de leerlingen geen
rustige uren meer om God te zoeken. Zij hoorden Zijn stem niet tot hun hart spreken. In hun zoeken
naar kennis wendden zij zich af van de Bron van wijsheid. De belangrijkste dingen in de dienst van
God werden verwaarloosd. De beginselen van de wet werden verdoezeld. Datgene wat als de beste
opvoeding werd beschouwd, werd de grootste belemmering voor werkelijke ontwikkeling. Door
het onderwijs van de rabbi's werden de capaciteiten van de jeugd onderdrukt. Hun geest werd
bekrompen en eng.” {DA 69.3}

Blz. | 54

A. DE TIJD VAN HET EINDE
Jesaja 7:14; Mattheus 1:21-23; Micha 5:1

EEN VERMEERDERING VAN KENNIS IN GOD'S PROFETISCHE WOORD
De Herders
Simeon
Anna

– Lukas 2:8-11
– Lukas 2: 25-26
– Lukas 2:36

De Wijzen uit het Oosten

– Mattheus 2:1-2

“Het licht van God schijnt steeds in de duisternis van het heidendom. Wanneer deze magiërs
de sterrenhemel bestudeerden en het geheim trachtten te peilen van hun lichte paden,
aanschouwden ze de heerlijkheid van de Schepper. Op zoek naar helderder kennis, wendden zij
zich tot de Hebreeuwse geschriften. In hun eigen land werden profetische geschriften die de
komst van een goddelijke leraar voorspelden, verzameld. Bileam behoorde tot de magiërs, hoewel
hij eenmaal een profeet van God was; geleid door de Heilige Geest had hij de voorspoed van Israël
en de verschijning van de Messias voorzegd, en zijn profetieën waren door de overlevering van
eeuw tot eeuw bewaard gebleven. Maar in het Oude Testament werd de komst van de Heiland
duidelijker geopenbaard. De magiërs hoorden met vreugde, dat Zijn komst nabij was, en dat de
hele wereld met een kennis van de heerlijkheid des Heren zou worden vervuld.” {DA 59.3}
“Ook Anna, een profetes, kwam binnen en bevestigde het getuigenis van Simeon aangaande
Christus. Terwijl Simeon sprak, werd haar gezicht verlicht met de heerlijkheid Gods, en ze uitte de
dank die ze in haar hart voelde, omdat haar was toegestaan Christus de Here te aanschouwen. Deze
nederige aanbidders hadden niet tevergeefs de profetie bestudeerd. ” {DA 55.4}
Jezus groeide in wijsheid en genade – Lukas 2:40-47

DE BOODSCHAP WORDT OPENBAAR
Johannes de Doper
De boodschapper die de weg bereidt – Maleachi 3:1
“Hij is de Elia, die komen zou.”
– Mattheus 11:13-14
Stem in de wildernis
– Lukas 3:3-4
Het koninkrijk der hemelen is nabij
En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, En zeggende:
Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van
denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de
woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! En dezelve Johannes had zijn
kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen
en wilde honig. Mattheus 3:1-4
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BEKRACHTIGING VAN DE BOODSCHAP
En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er
een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn
welbehagen! Lukas 3:22

Een Goddelijk teken daalt neer
– Mattheus 3:13-17;
Een teken dat herkend zal moeten worden – Johannes 1:29-34;
Essentieel om te verstaan
En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en
de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze
macht gegeven? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk
indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe. De doop
van Johannes, van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij
zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit den hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij
hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen: zo vrezen wij de schare; want zij
houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet.
En Hij zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik dit doe.” Mattheus 21:23-27
Een test
“Zij, die het getuigenis van Johannes verwierpen, hadden geen profijt van hetgeen
Jezus leerde. Hun weerstaan van de boodschap, die Zijn komst voorspelde, plaatste hen dáár, waar
zij niet gemakkelijk het zeer sterke getuigenis konden aannemen, dat Hij de Messias was. Satan
dreef hen, die de boodschap van Johannes verwierpen, aan om nog verder te gaan en Christus te
verwerpen en te kruisigen. Door dit te doen, plaatsten zij zich, waar zij de zegen niet konden
ontvangen op de Pinksterdag, die hun de weg naar het hemelse heiligdom gewezen zou hebben.
{EW 259}

B. DE EERSTE BOODSCHAP: HERVORMING
Een hervormingsboodschap
Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan;
En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Mattheus 3:5-6
“Het werk van Johannes was het ontmaskeren van het karakter van het werk der
Farizeeën, door hun tradities en dwalingen in hun ware licht voor Gods volk te plaatsen.” {RH April
3, 1894, par. 4}
“Duizenden werden ertoe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen,
en dienstknechten van God werden verwekt in de geest en kracht van Elia, om de boodschap te
verkondigen. Evenals Johannes, de voorloper van Jezus, voelden degenen, die deze plechtige
boodschap verkondigden, zich verplicht om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, en de
mensen op te roepen om vruchten voort te brengen der bekering waardig. Hun getuigenis was
berekend om de kerken op te wekken en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om het ware
karakter van de kerken bloot te leggen. Toen de plechtige waarschuwing gegeven werd om te
ontvluchten aan de komende toorn, ontvingen velen, die leden van kerken waren, de helende
boodschap; ze zagen hun overtredingen in, en met bittere tranen van berouw en grote zielsangst
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verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de geest van God op hen rustte, hielpen zij om de
boodschap te doen horen: “Vreest God, en geeft Hem de heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is
gekomen.” Eerste Geschriften blz.277-278 (220-221) {EW 233}

WERELDWIJD IN DE TIJD VAN CHRISTUS
“Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de
Jordaan;” Mattheus 3:5

HET FUNDAMENT GELEGD
Jezus, het fundament
Jezus, de Hoeksteen

– 1 Korinthe 3:11
– Jesaja 28:16

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

– Johannes 1:37-50

Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de
uiterste Hoeksteen. Efeze 2:20

EEN TOENAME IN ACTIVITEIT VAN DE VIJAND – JOHANNES VERWORPEN
De geestelijke leiders
“En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van
Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?” Johannes 1:19
“Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij
adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?” Matt. 3:7

De politieke leiders
“Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volke het Evangelie. Maar
als Herodes, de viervorst van hem bestraft werd, om Herodias' wil, de vrouw van Filippus, zijn
broeder, en over alle boze stukken, die Herodes deed, Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar
toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.” Lukas 3:18-20
“En als de dochter [Salome] van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en
dengenen, die mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij
ook wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook
tot de helft mijns koninkrijks! En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: Wat zal ik eisen? En
die zeide: Het hoofd van Johannes den Doper. En zij, terstond met haast ingaande tot den koning,
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heeft het geeist, zeggende: Ik wil, dat gij mij nu terstond, in een schotel, geeft het hoofd van
Johannes den Doper.” Markus 6:22-25
En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den
zuurdesem van Herodes. Markus 8:15

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

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

DE UITSTELTIJD (WACHTEN)
Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea, en onthield Zich aldaar met
hen, en doopte. Johannes 3:22
En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods;
opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde. Jezus nu had Martha, en haar zuster, en
Lazarus lief. Als Hij dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de
plaats, waar Hij was. Johannes 11:4-6

“Met het uitstellen om tot Lazarus te komen, had Christus een genadige bedoeling voor
hen die Hem niet hadden aangenomen. Hij vertoefde, opdat Hij door Lazarus uit de dood op te
wekken, aan Zijn hardnekkige, ongelovige volk nog een bewijs zou geven, dat Hij inderdaad "de
opstanding en het leven" (Joh.11:25) is. Hij was er afkerig van om alle hoop voor het volk, de arme,
dwalende schapen van het huis Israëls, op te geven. Hij was hevig ontroerd over hun
onboetvaardigheid. In Zijn genade was het Zijn bedoeling, hun nog één bewijs te geven, dat Hij de
Hersteller was, Degene Die alleen leven en onsterfelijkheid aan het licht kon brengen. Dit moest een
bewijs zijn dat niet door de priesters verkeerd kon worden verklaard. Dit was de reden van Zijn
toeven, vóórdat Hij naar Bethanië ging. Dit bekronende wonder, de opwekking van Lazarus, zou het
zegel Gods op Zijn werk zetten en op Zijn aanspraak op goddelijkheid.” {DA 529}
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EEN MANIFESTATIE VAN GODS KRACHT
“Het handelen van Christus in de opwekking van Lazarus, was het bekronende werk van Zijn
leven.” {Youth Instructor, May 25, 1899}
Door het opwekken van Lazarus werden vele tot geloof in Jezus gebracht. Het was Gods plan
dat Lazarus zou sterven en in het graf gelegd zou worden voordat de Heiland zou aankomen. De
opwekking van Lazarus was het bekronende wonder van Christus, en waardoor velen God
verheerlijkten. {Manuscript Releases, volume 21, 111}
“Dit bekronende wonder, de opwekking van Lazarus, zou het zegel Gods op Zijn werk zetten
en op Zijn aanspraak op goddelijkheid.” {Desire of Ages, 529}
“Het machtige wonder dat plaatsvond bij het graf van Lazarus deed de haat van de Farizeën
tegen Jezus alleen maar toenemen. Deze demonstratie van Goddelijke kracht, wat een overduidelijk
bewijs was dat Hij de Zoon van God was, was voldoende om iedere geest te overtuigen die geleid
wordt door een redelijk en verlicht geweten. {Spirit of Prophecy, volume 2, 367}

DE INTOCHT IN JERUZALEM
“De tijd waarin de intocht van Christus in Jeruzalem plaatsvond was het meeste geliefde
seizoen van het jaar. De Olijfberg was bekleed met groen, en het struikgewas was schoon van
aanzicht door hun variatie in gebladerte. Uit de regio's rondom Jeruzalem waren vele mensen
gekomen tot het feest met een ernstig verlangen om Jezus te zien. Het bekronende wonder van de
Heiland, in het uit de dode opwekken van Lazarus, had een wonderlijk effect op de mensen gehad,
en een grote en enthousiaste menigte was tot de plaats gekomen waar Jezus verbleef.” {YI, February
21, 1901}
“De middernachtsroep werd niet zozeer door argumenten gedragen, hoewel de Schrift
duidelijk en logisch was. Er ging echter een onweerstaanbare kracht vanuit die de ziel tot beroering
bracht. Er was geen twijfel, geen onzekerheid. Tijdens de gebeurtenis van de triomfantelijke
intocht van Christus in Jeruzalem stroomden de mensen, die uit alle delen van het land gekomen
waren voor het feest, naar de Olijfberg, en toen zij zich bij de menigte aansloten die Jezus volgden,
ontvingen zij de inspiratie van dat uur en stemden in met de aanzwellende roep: “Hosanna, is Hij,
die komt in de naam des Heeren!” Mattheüs 21:9. Op dezelfde wijze voelden de ongelovigen die zich
aansloten bij de samengekomen Adventisten – deels uit nieuwsgierigheid, deels uit spot – de
overtuigende kracht die de boodschap begeleidde: “Zie, de Bruidegom komt!”. {4SP 250-251}

LEVEN OF DOOD
“Ik werd terugverwezen naar de verkondiging van de eerste komst van Christus. Johannes
werd gezonden in de geest en de kracht van Elia om de weg voor Jezus te bereiden. Zij, die het
getuigenis van Johannes verwierpen, trokken geen nut uit hetgeen Jezus leerde. Hun weerstand van
de boodschap, die Zijn komst voorspelde, plaatste hen daar, waar zij niet gemakkelijk het zeer
sterke getuigenis, dat Hij de Messias was, konden aannemen. Satan dreef hen, die de boodschap van
Johannes verwierpen aan, om nog verder te gaan, en Christus te verwerpen en te kruisigen. Door
zulks te doen, plaatsten zij zich, waar zij de zegen niet konden ontvangen op de pinksterdag, die
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hun de weg naar het hemelse heiligdom gewezen zou hebben. Het scheuren van het voorhangsel
van de tempel toonde aan, dat de joodse offeranden en instellingen niet langer aangenomen zouden
worden, en de Heilige Geest, welke op de pinksterdag nederdaalde, trok de aandacht van de
discipelen af van het aardse heiligdom en vestigde die op het hemelse, waar Jezus ingegaan was met
Zijn eigen bloed, om over Zijn discipelen het heil, verkregen door de verzoening, welke Hij
volbracht had, uit te storten.
Maar de joden werden in volslagen duisternis gelaten, zij verloren al het licht, dat zij over het
verlossingsplan hadden kunnen hebben, en vertrouwden nog op hun nutteloze brandoffers en
offeranden. Het hemelse heiligdom had de plaats ingenomen, maar zij begrepen niets van de
verandering. Daarom konden zij geen voordeel trekken uit het middelaarswerk van Christus in de
heilige plaats.
Velen zien met afschuw neder op hetgeen de joden deden door Christus te verwerpen en te
kruisigen; en wanneer zij het verhaal van Zijn schandelijke mishandeling lezen, denken zij dat zij
Hem liefhebben, en Hem niet zouden hebben verloochend, gelijk Petrus deed, of gekruisigd, gelijk
de joden deden. Maar God, Die in het hart van een iegelijk ziet, heeft die liefde tot Jezus, welke zij
voorgeven te voelen, op de proef gesteld. De gehele hemel zag met de diepste belangstelling toe om
te zien, wat de ontvangst van de boodschap van de eerste engel zou zijn. Maar velen, die voorgaven
Jezus lief te hebben, en die de tranen stortten, als zij het verhaal van het kruis lazen, spotten over de
goede tijding van Zijn komst. In plaats van de boodschap met blijdschap aan te nemen, verklaarden
zij dat het een dwaling was. Zij haatten degenen, die Zijn verschijning liefhadden, en zetten hen uit
de kerken. Zij, die de eerste boodschap verwierpen, konden geen nut trekken uit de tweede; ook
werden zij niet gebaat door het middernachtelijk geroep, dat hen had moeten voorbereiden om met
Jezus door het geloof het Heilige der heiligen van het hemels heiligdom binnen te gaan. Door de
twee eerste boodschappen te verwerpen, hadden zij hun verstand zo zeer verduisterd, dat zij geen
licht konden zien in de boodschap van de derde engel, die de weg tot het Heilige der heiligen
aantoont. Ik zag dat, evenals de joden Jezus kruisigden, de naam-kerken deze boodschappen
gekruisigd hadden, en dat zij daarom de weg niet kennen, die tot het Heilige der heiligen voert, en
geen nut kunnen trekken uit de tussenkomst van Jezus aldaar. Evenals de joden, die hun vergeefse
brandoffers offerden, offeren zij hun vergeefse gebeden op, en zenden die op naar het vertrek, dat
Jezus verlaten heeft; en satan neemt, verheugd over de dwaling, een godsdienstig karakter aan, en
vestigt de aandacht van deze belijdende christenen op zichzelf, en werkt met zijn macht, zijn
tekenen en wonderen der leugen, om hen in zijn valstrik te verstrikken.” (Eerste Geschriften
blz.311-313 (245-247)) {EW 259-261}

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

D. DE DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL
“Vijfhonderd jaar daarvoor had God bij monde van Zacharia verklaard: “Verheug u zeer, gij
dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een
Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.” Zacharia 9:9 Als de
discipelen hadden beseft dat Christus op weg was naar Zijn veroordeling en Zijn dood, hadden ze
deze profetie niet in vervulling kunnen laten gaan.
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Ook Miller en zijn medewerkers hebben de profetie in vervulling laten gaan en hebben een
boodschap verkondigd die op Gods bevel aan de wereld moest worden gebracht. Ze hadden deze
boodschap echter niet kunnen verkondigen als ze de profetieën die de teleurstelling voorzegden
volledig hadden begrepen en als ze hadden beseft dat er nog een andere boodschap in deze
profetieën besloten lag die nog voor Christus’ wederkomst aan alle volken moest worden gebracht.
De boodschap van de eerste en tweede engel zijn op het juiste ogenblik verkondigd en
hebben het door God beoogde doel bereikt.” (De Grote Strijd blz. 378 (348)) {GC 405}

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

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

F. EEN TERUGVAL
En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten
niet, dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij
antwoordden Hem: Neen. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip,
en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte
der vissen. Johannes 21:4-6

G. DE VIERDE BOODSCHAP; DE HEILIGE GEEST
EEN HERHALING VAN DE TWEEDE BOODSCHAP
1)
2)
3)

Zonde
de eerste boodschap
Gerechtigheid de tweede boodschap
Oordeel
de derde boodschap

een hervormingsboodschap
manifestatie van Gods macht
oordeel

ZONDE, GERECHTIGHEID EN OORDEEL
“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de
Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen
zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van
zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij
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zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.” Johannes
16:7-11

A) Een herhaling van hervorming in de tijd van Christus
“Zou het niet goed voor u zijn, de Heere te zoeken zoals de discipelen deden vóór Pinksteren?
Na de hemelvaart van Christus verzamelden de discipelen zich – mannen met verschillende
talenten en bekwaamheden – in een bovenkamer, om te bidden voor de gave van de Heilige Geest.
In deze ruimte “waren allen eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken” Handelingen 1:14.
Ze deden een grondig werk van bezinning en belijdenis van hun eigen zonden. Er was geen drang
om andermans zonden te bekennen. Alle onenigheid en vervreemding werden uit de weg
geruimd; ze waren volledig met elkaar in harmonie, en voor tien dagen eendrachtiglijk in
gebed, ten einde van deze tijd “werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:4 {Manuscript Release bd.5 p.368}
B) Een herhaling van opwekking in de tijd van Christus
“En als de dag van het Pinkster [feest] vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En
er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind,
en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van
vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en
begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:1-4
C) Een herhaling van het oordeel in de tijd van Christus
“Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de
heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter [hand] Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen
geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter [hand] Gods. Maar zij, roepende met grote
stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; En wierpen hem ter stad uit, en
stenigden [hem]; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd
Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En
vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij
dat gezegd had, ontsliep hij.” Handelingen 7:55-60
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DE HERVORMINGSBEWEGING VAN DE MILLERIETEN
DUISTERNIS
“De geschiedenis van Gods volk tijdens de donkere eeuwen die op de heerschappij van
Rome volgden, is in de hemel opgetekend. Er is echter niet veel van terug te vinden in de historische
documenten van de mens. Er zijn maar weinig sporen van hun bestaan. Alleen in de
beschuldigingen van hun vervolgers kan men enkele aanwijzingen vinden. Rome wilde namelijk elk
spoor dat wees op de verwerping van haar leer en van haar bevelen uitwissen. Ze probeerde alles
wat ketters was, zowel mensen als geschriften, te vernietigen. Twijfel of vragen over het gezag van
de pauselijke dogma’s waren al voldoende om rijk en arm, hoog- en laaggeplaatsten van het leven te
beroven. Rome probeerde ook elk bewijs van haar wreedheid tegenover andersdenkenden te
vernietigen. Boeken en geschriften waarin zulke onderwerpen werden behandeld, werden op bevel
van pauselijke concilies verbrand. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst waren er maar weinig
boeken en door hun vorm konden ze minder goed bewaard worden. Daardoor was er weinig dat de
rooms-katholieken kon beletten hun plannen ten uitvoer te brengen.” (De Grote Strijd blz.56) {GC
61}

A. DE TIJD VAN HET EINDE
“En gij, Daniël, sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde! Velen
zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En Hij zeide: ‘Ga henen,
Daniël! Want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.” Daniël
12:4,9

DE VERVULLING VAN EEN PROFETIE
“Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al
die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze
verbrijzelen. Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en
een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen
vernederen. En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der
hoge [plaatsen] verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in
deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en
verdoende, tot het einde toe.” Daniël 7:23-26

EEN PROFETIE WORDT ONTZEGELD
“En gij, Daniël, sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het
einde! Velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En Hij zeide:
‘Ga henen, Daniël! Want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het
einde. Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het
einde der dagen.” Daniël 12:4,9,13
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“Daniël staat in zijn lot, sinds het zegel weggenomen werd en het licht van de waarheid op
zijn visioenen schijnt. Hij staat in zijn lot, zijn getuigenis gevend dat aan het einde der dagen
zou worden verstaan.” {Sermons and Talks vol.1, p.225-226}

DE EERSTE ENGELBOODSCHAP KOMT IN DE GESCHIEDENIS
“Daniël stond in zijn lot om zijn getuigenis te geven, dat verzegeld was geweest tot de tijd
van het einde, toen de eerste engelboodschap aan de wereld verkondigd moest worden.” {TM 115}

EEN VERMEERDERING VAN KENNIS: IJVERIG ONDERZOEK IN HET WOORD VAN GOD
“En gij, Daniël! Sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen
zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.” Daniël 12:4

“De profetieën schetsen de opeenvolging van gebeurtenissen die reiken tot het begin van het
oordeel. Dit geldt vooral voor het boek Daniël. Toch moest Daniël op Gods bevel zijn profetieën die
betrekking hebben op ‘het laatste der dagen’ verborgen houden en verzegelen ‘tot de tijd van het
einde’. Over de tijd van het einde zegt de profeet Daniël: “velen zullen onderzoek doen, en de kennis
zal vermeerderen.”
“De apostel Paulus heeft de eerste christengemeenten ervoor gewaarschuwd dat ze de
wederkomst van Christus niet in zijn dagen hoefden te verwachten. Hij zegt: “Dat niemand u
verleidde op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat
geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;” 2 Thessalonicenzen 2:3. Pas na de grote
afval en de lange heerschappij van de ‘mens der zonde, de zoon des verderfs’ mochten de
christenen de komst van de Heiland verwachten. De ‘mens der zonde’, die ook ‘het geheimenis der
wetteloosheid’ en de ‘zoon des verderfs’ en ‘tegenstander’ wordt genoemd, is het pausdom, dat
volgens de profetie gedurende 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode kwam een eind in 1798.
De wederkomst van Christus kon dus niet voor die tijd plaatsvinden. Paulus bestrijkt met zijn
waarschuwing de hele periode van de christelijke bedeling tot het jaar 1798. Pas na die tijd zou de
boodschap van Christus’ wederkomst worden verkondigd.
“Deze boodschap is in de eeuwen daarvoor nooit verkondigd. Zoals wij hebben gelezen, heeft
Paulus haar niet gepredikt. Hij wees zijn broeders op het feit dat de wederkomst pas in een ver
verwijderde toekomst zou plaatsvinden. De hervormers hebben het niet gedaan. Maarten Luther
meende dat het oordeel ongeveer driehonderd jaar na zijn tijd zou plaatsvinden. Maar sinds 1798
is het boek Daniël ontzegeld, de kennis over de profetieën vermeerderd en hebben velen de
plechtige boodschap dat het oordeel nabij is, verkondigd.
“De Adventbeweging is zoals de hervorming van de zestiende eeuw tegelijkertijd in
verschillende christelijke landen ontstaan. Zowel in Europa als in Amerika werden mannen van
geloof en gebed ertoe aangezet de profetieën te onderzoeken en toen zij het geïnspireerde Woord
bestudeerden, vonden zij daarin het overtuigende bewijs dat ‘het einde aller dingen’ nabij was. In
verschillende landen waren er op zichzelf staande groepen christenen die alleen door het
onderzoek van de Bijbel tot het geloof kwamen dat de wederkomst van Christus nabij was.” (De
Grote Strijd blz.332-333 (306-307)) {GC 356-357}
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EEN REINIGINGSPROCES IN GANG GEZET
“En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen
zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd
van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de
goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar
de verstandigen zullen het verstaan.” Daniël 12:4, 9-10

B. DE BOODSCHAP KRIJGT VORM
“Hij had de Bijbel twee jaar lang bestudeerd toen hij in 1818 tot de belangrijke conclusie
kwam dat Christus over ongeveer vijfentwintig jaar zou terugkomen om zijn volk te verlossen. Hij
zei: „Het spreekt vanzelf dat ik blij was om dit heerlijke vooruitzicht. Het is begrijpelijk dat ik er ook
vurig naar verlangde te mogen delen in de vreugde van de verlosten. De Bijbel was voor mij nu een
nieuw boek. Het was een genot voor mijn geest. Alles wat vroeger onbegrijpelijk, onduidelijk of
duister scheen, was verdreven door het heldere licht dat nu uit zijn heilige bladzijden
straalde. De waarheid schitterde met buitengewone pracht! Alle tegenstrijdigheden en
ongerijmdheden die ik vroeger had ontdekt, waren verdwenen, hoewel ik niet zou durven
beweren dat ik alles volledig had begrepen. Toch scheen er zoveel licht uit de bijbel om mijn geest,
die vroeger verduisterd was, te verlichten, zodat ik de Bijbel echt met plezier bestudeerde. Ik had
dat vroeger niet voor mogelijk gehouden" (Bliss, pp. 76,77). (De Grote Strijd blz.284) {GC 329.2}
“In 1833, twee jaar na het begin van Millers openbare verkondiging van de spoedige
wederkomst van Christus, verschenen de laatste tekenen die volgens Jezus aan Zijn komst zouden
voorafgaan. Jezus had gezegd: “De sterren zullen van de hemel vallen” (Mattheüs 24:29). In
Openbaring verklaarde Johannes toen hij in visioen de gebeurtenissen zag die “de dag des Heeren”
aankondigden: “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen
afwerpt, als hij van een harde wind geschud wordt.” Deze profetie werd op indrukwekkende wijze
vervuld door de grote sterrenregen van 13 november 1833, de grootste en mooiste in de
geschiedenis.” (De Grote Strijd blz.312 (287)) {GC 333}

HERVORMER: WILLIAM MILLER
“De aanstichter van alle kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap
tegen te werken, maar wilde ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de waarheid van
de Schrift in het hart van zijn toehoorders griffen. Hij veroordeelde hun zonden en verstoorde hun
zelfvoldaanheid. Zijn duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen
zijn boodschap was een aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn
vijanden hadden het plan beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden, maar er
waren heilige engelen in de menigte. Eén van hen nam de gedaante van een man aan, leidde deze
boodschapper van God, weg uit het gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet
voltooid en satan en zijn medewerkers konden hun plan niet ten uitvoer brengen.” (De Grote Strijd
blz.315 (291)) {GC 336}
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EEN HERVORMINGSBOODSCHAP
“Duizenden werden ertoe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen,
en dienstknechten van God werden verwekt in de geest en kracht van Elia, om de boodschap te
verkondigen. Evenals Johannes, de voorloper van Jezus, voelden degenen die deze plechtige
boodschap verkondigden, zich verplicht om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, en de
mensen op te roepen om vruchten voort te brengen der bekering waardig. Hun getuigenis was
erop gericht om de kerken op te wekken en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om
het karakter van de kerken bloot te leggen. Toen de plechtige waarschuwing gegeven werd om
te ontvlieden aan de toekomende toorn, ontvingen velen, die leden van kerken waren, de helende
boodschap; zij zagen hun overtredingen in, en met bittere tranen van berouw en grote zielsangst
verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de geest van God op hen rustte, hielpen zij om de
boodschap te doen horen: “Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid; want de ure Zijns oordeels is
gekomen.” Openbaring 14:7”. (Eerste Geschriften blz.277-278 (220-221)) {EW 233}

EERSTE ENGELENBOODSCHAP BEKRACHTIGD WANNEER ENGEL NEDERDAALT
“En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een
wolk; en een regenboog was boven [zijn] hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten
waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette
zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.” (Openbaring 10:1-2)

EEN WERELDWIJDE BOODSCHAP
“De boodschap van Openbaring 14, die verkondigt dat de ure van Gods oordeel is gekomen,
wordt in de tijd van het einde gegeven; en de engel van Openbaring 10 wordt afgebeeld met één
voet op de aarde en met de andere voet op de zee, duidende dat de boodschap in verre landen
gebracht zal worden en de oceaan zal oversteken en de eilanden in de zee de laatste
waarschuwingsboodschap voor onze wereld zullen horen.” {2SM 108}
“De positie van de engel, met de ene voet op de zee en de andere op de aarde, duidt de
verbreiding aan van de verkondiging van de boodschap. Deze zal de grote zeeën oversteken en
zal verkondigd worden in andere landen, ja, aan de gehele wereld. Het begrijpen van de
waarheid en de blijde aanvaarding van de boodschap wordt voorgesteld door het eten van het
boekje. De waarheid met betrekking tot de tijd van de wederkomst van onze Heer was voor ons een
kostbare boodschap.” (EGW-Bijbelcommentaar blz.662) {7BC 971}
“De Adventbeweging van 1840-44 was een luisterrijke uiting van Gods kracht. De boodschap
van de eerste engel werd gebracht naar elke zendingspost ter wereld.” (De Grote Strijd blz.564565 (525)) {GC 611}
“En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee,
en den linker op de aarde.” Openbaring 10:2

EEN BOODSCHAP M.B.T. TIJD
“Johannes ziet hoe het boekje ontsloten wordt. Dan hebben de profetieën van Daniël hun
juiste plaats in de boodschappen van de drie engelen, die aan de wereld gegeven zullen worden.
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Het ontzegelen van het boekje was de boodschap met betrekking tot tijd.” (EGWBijbelcommentaar blz.662) {7BC 971}
“In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok. In 1838
had Josiah Litch, één van de belangrijkste verkondigers van de wederkomst van Christus een werk
gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk
voorzegde. Volgens zijn berekeningen zou deze macht ‘in de loop van de maand augustus 1840’ ten
val worden gebracht. Enkele dagen voor de vervulling schreef hij: ‘Als wij ervan uitgaan dat de
eerste periode van 150 jaar precies is uitgekomen voor Deacozes met toestemming van de Turken
de troon besteeg en dat de 391 jaar en 15 dagen begonnen aan het einde van de eerste periode, dan
moeten deze eindigen op 11 augustus 1840. Op die dag zal de Ottomaanse macht in Constantinopel
ten val komen. Ik geloof dat dit inderdaad het geval zal blijken te zijn.
“Op het aangeduide tijdstip aanvaardde Turkije door bemiddeling van zijn ambassadeurs de
bescherming van de Europese mogendheden en kwam het onder controle van christelijke landen.
De voorspelling was nauwkeurig uitgekomen. Toen dit bekend werd, kwamen zeer veel mensen
tot de overtuiging dat de beginselen die Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de
profetieën juist waren. Dit was een zeer grote steun voor de Adventbeweging. Knappe en
invloedrijke mannen sloten zich bij Miller aan en hielpen hem bij de verkondiging en publicatie van
zijn opvattingen. Het werk maakte grote vorderingen tussen 1840 en 1844.” (De Grote Strijd
blz.313-314 (289)) {GC 334-335}
“Iedere vraag die satan in gedachten kan doen opkomen om twijfel te zaaien met betrekking
tot de grote geschiedenis van de bewegingen van Gods volk, zal zijn duivelse majesteit behagen en
is een belediging voor God. De berichten van de spoedige wederkomst van Christus met macht
en grote heerlijkheid is waarheid, en in 1840 werd zij door vele stemmen verkondigd.” {9MR 134}

HET FUNDAMENT EN HET PLATFORM WERD GELEGD
“Studenten der profetie kwamen tot de conclusie dat de tijd van het einde aanstaande was. In
het boek Daniël lazen zij: “Tot 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd
worden.”
“Er vanuit gaande dat de aarde het heiligdom voorstelde, verstonden zij dat de reiniging,
voorspeld in Daniël 8:14, de reiniging van de aarde voorstelde door vuur uit de hemel bij de
wederkomst van Christus. Door de Schriften te onderzoeken naar verder licht en deze profetische
periode met de verslagen van geschiedschrijvers te vergelijken, leerden zij dat de 2300 avonden en
morgens tot het jaar 1844 reikte.
“Dit was het fundament van de grote Adventbeweging van 1844. Het vallen van de
sterren in het jaar 1833 gaf de verkondiging van de spoedige wederkomst van Christus extra
kracht. Door het werk van William Miller, en vele anderen in Amerika, door 700 predikers in
Engeland, door Bengel en anderen in Duitsland, door Gaussen en zijn aanhangers in Frankrijk en
Zwitserland, door vele predikers in Scandinavië, door een bekeerde Jezuïet in Zuid-Amerika en
door Joseph Wolff in vele Aziatische en Afrikaanse landen, werd de Adventboodschap naar een
groot deel van de bewoonbare wereld gebracht.” {The Southern Watchman, 24 januari 1905}
“De waarschuwing heeft geklonken: Er mag niets toegelaten worden dat het fundament van
het geloof verstoord, waarop wij bouwden sinds de boodschap in 1842, 1843 en 1844 kwam. Ik
was in deze boodschap en altijd, sinds ik mijn stem in de wereld heb laten klinken, was ik het licht
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trouw, dat de Heere ons gegeven heeft. Wij zijn niet van plan om onze voeten van het platform af te
halen, want ze zijn daar geplaatst toen we de Heer dag in dag uit smeekte in ernstig gebed,
zoekende naar licht. Denkt u dat ik het licht dat ik van God ontvangen heb kan opgeven? Het is als
de Rots der Eeuwen. Het heeft mij geleid vanaf de tijd dat het gegeven werd.” {Review and Herald
14 april 1903}

DE ACTIVITEIT VAN DE VIJAND
“In juni 1842 hield William Miller zijn tweede reeks van studies in de Casco Street kerk in
Portland (Maine) … Op een paar uitzonderingen na, sloten de verschillende denominaties de
deuren van hun kerken voor William Miller.” {1T 21}

SCHRIJF HET GEZICHT, EN MAAK HET DUIDELIJK
Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in
mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de HEERE,
en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt.
Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en
niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet
achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door
zijn geloof leven. Habakuk 2:1-4

DE KAART VAN 1843
“Al in 1842 had de opdracht “Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin
leze die voorbijloopt” Charles Fitch op de gedachte gebracht een profetische kaart te tekenen
waarop de gezichten van Daniël en de Openbaring in beeld worden gebracht. De publicatie van deze
kaart werd beschouwd als een vervulling van het bevel door Habakuk gegeven. Maar niemand had
toen gemerkt dat ook de schijnbare vertraging in de vervulling van het gezicht – “zo Hij vertoefd” –
in dezelfde profetie was aangeduid. Na de teleurstelling kreeg deze uitspraak een bijzondere
betekenis: “Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het op het einde
voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoefd, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal
niet achterblijven. … maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” Habakuk 2:3,4b
“Een gedeelte van de profetie van Ezechiël was ook een bron van troost en kracht voor de
gelovigen: “Wederom geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: Mensenkind, wat is dit
voor een spreekwoord, [dat] gijlieden hebt in het land Israëls, zeggende: de dagen zullen verlengd
worden, en al het gezicht zal vergaan? Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: --- De dagen
zijn nabij gekomen, en het woord van ieder gezicht. --- Want Ik ben de HEERE, Ik zal spreken; het
woord, [de] [tijd] zal niet meer uitgesteld worden; ---“Mensenkind, zie, die van het huis Israëls zeggen:
Het gezicht dat hij ziet, is voor vele dagen, en hij profeteert van tijden, die verre zijn. Daarom zeg tot
hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen Mijner woorden zullen meer uitgesteld worden; het woord,
hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE.” Ezechiël 12:21-25,2728” (De Grote Strijd blz.367-368 (337-338)) {GC 392}
“Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder de leiding van de hand des Heere was
gemaakt, en dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren zoals Hij ze hebben wilde;
dat Zijn hand erover was, en dat die een fout in sommige van de cijfers verborg, zodat niemand die
zien kon, totdat Zijn hand weggenomen werd.” (Eerste Geschriften blz.80 (72)) {EW 74}
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“Het werd door de lektoren en de publicaties van de “Tweede Advent” eenstemmig
bevestigd, dat, wanneer men stond op “HET OORSPRONKELIJKE GELOOF”, de uitgave van de
kaart een vervulling van Habakuk 2:2-3 betekende. Als de kaart een thema van de profetie was
(en wie dat tegenspreekt, verlaat het oorspronkelijke geloof), dan heeft dat tot gevolg, dat het
jaar 457 v.Chr. het uitgangspunt van de 2300 dagen is (Daniël 8:14). Het was noodzakelijk dat eerst
1843 als tijd werd gepubliceerd, zodat de tijdsvoorspelling kon “vertoeven“ (Habakuk 2:3), of dat er
een tijd van “vertoeven” kon zijn, waarin de groep maagden sluimerden en sliepen gedurende de
grote gebeurtenis aller tijden, kort voordat ze door de middernachtsroep (Mattheüs 25:6) wakker
gemaakt werden.” {JW, SARH Volume 1 nr.2}
“In mei 1842 werd een Generale Conferentie in Boston, Massachutes, bijeengeroepen. Bij de
opening van deze vergadering presenteerde de broeders Charles Fitch en Appollos Hale van
Haverhill de grafische afbeelding van Daniël en Johannes, die zij op doek hadden geschilderd
inclusief de profetische getallen en de vervulling ervan verklaard. Terwijl broeder Fitch de kaart
voor de conferentie uitlegde zei hij, dat hij bij de bestudering van deze profetieën bedacht had dat
het goed zou zijn als hij zo iets als deze kaart kon publiceren, het zou het onderwerp gemakkelijker
maken en het hem eenvoudiger maken het aan zijn toehoorders uit te leggen. Hier kwam meer
licht op onze weg. Deze broeders hebben gedaan, wat de Heere 2468 jaar voordien aan Habakuk
in zijn visioen had laten zien, waar Hij zei: “Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat
daarin leze die voorbijloopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn.” (Habakuk 2:2-3a) …
Na enige discussie over het thema werd unaniem besloten dat er 300 exemplaren van deze kaart
zouden worden gedrukt, wat kort daarop ook gebeurde. Deze werden de 1843 kaarten genoemd.
Het was een zeer betekenisvolle conferentie.” {The Autobiography of Joseph Bates p.263}
“Onze geschiedenis laat zien, dat honderden met behulp van dezelfde chronologische
kaarten onderwijs gaven zoals William Miller deed, en ze waren allen eensgezind. Het was de
overeenstemming in de boodschap, iedereen hetzelfde thema, namelijk de wederkomst van Jezus
op een bepaalde tijd, 1844.” {Joseph Bates, Early SDA Pamphlets p.17}

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP KOMT IN DE GESCHIEDENIS
DE UITSTELTIJD; (DE

TIJD VAN VERTOEVEN),

Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen,
en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet
achterblijven. Habakuk 2:3

“We hebben reeds laten zien dat de uitsteltijd voor de bruidegom in de profetische perioden
zes maanden bedroeg, beginnend op 19 april tot aan 22 oktober 1844.” {Joseph Bates, Second
Advent Waymakrs and High Heaps, 72}
“Een andere machtige engel kreeg bevel om naar de aarde af te dalen. Jezus gaf hem een
geschrift in zijn hand, en toen hij op de aarde kwam, riep hij: “Zij is gevallen, zij is gevallen,
Babylon!” Toen zag ik de teleurgestelden wederom hun ogen naar de hemel opslaan, met geloof
en hoop uitziende naar de verschijning des Heren. Velen schenen in een toestand van stompheid te
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verkeren, alsof zij in slaap waren; toch kon ik de sporen van diepe droefheid op hun aangezichten
zien. De teleurgestelden leerden uit de Schriften dat zij in de tijd van vertoeven verkeerden,
en dat zij met geduld de vervulling van het gezicht moesten verbeiden. Hetzelfde getuigenis, dab er
hen toe geleid had om in 1843 naar de komst des Heren uit te zien, bracht er hen toe om Hem in
1844 te verwachten. Toch zag ik dat de meesten niet die geestdrift hadden, welke hun geloof in het
jaar 1843 kenmerkte. Hun teleurstelling had hun geloof verflauwd.” {EW 247}

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP WORDT VERKONDIGD
“De eerste en tweede boodschappen werden in 1843 en 1844 verkondigd, en wij
bevinden ons nu onder de verkondiging van de derde; maar alle drie de boodschappen dienen nog
steeds verkondigd te worden. Het is net zo essentieel nu als ooit te voren, dat ze herhaald worden
aan diegenen die naar waarheid zoeken. Met pen en stem dienen wij deze boodschappen te
verkondigen, hun volgorde aan te tonen en de uitlegging van de profetieën die ons naar de derde
engelboodschap leiden te laten zien. Er kan geen derde engelboodschap worden verkondigd zonder
de eerste en de tweede. Deze boodschappen dienen wij aan de wereld door middel van publicaties
en lezingen bekend te maken; in de lijn van de profetische geschiedenis de gebeurtenissen te laten
zien, die reeds hebben plaatsgevonden en die nog zullen plaatsvinden.” {2SM 104-105}

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP KRIJGT KRACHT; DE MIDDERNACHTSROEP
“Kort voor het einde van de boodschap van de tweede engel zag ik een groot licht uit de
hemel op Gods volk schijnen. De stralen van dit licht schenen zo helder als de zon. Toen hoorde ik
de stemmen van engelen uitroepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!”
Dit was het middernachtelijk geroep, dat kracht moest bijzetten aan de boodschap van
de tweede engel. Er werden engelen uit de hemel gezonden om de ontmoedigde heiligen op te
wekken, en hen voor te bereiden op het grote werk, dat hun te doen stond. De meest begaafde
mannen waren niet de eersten om deze boodschap aan te nemen. Er werden engelen gezonden tot
de eenvoudige, toegewijde mensen, welke zij drongen om de kreet (roep) aan te heffen: “Ziet, de
Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” (Eerste Geschriften blz.283-284 (225)) {EW 238}
“Jezus gaf bevel aan andere engelen om snel te vliegen en het kwijnende geloof van Zijn
volk weer op te wekken en te sterken, en hen voor te bereiden om de boodschap van de tweede
engel te verstaan, zowel als de balangrijke gebeurtenis, welke spoedig in de hemel plaats zou
hebben. Ik zag deze engelen grote kracht en veel licht ontvangen van Jezus, en snel naar de aarde
vliegen om hun opdracht te vervullen en de tweede engel in zijn werk bij te staan. Een groot
licht bescheen Gods volk, toen de engelen riepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem
tegemoet!” Toen zag ik die teleurgestelden opstaan, en in overeenstemming met de tweede engel
aankondigen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Het licht, dat van de engelen
uitging, drong overal door de duisternis heen. Satan en zijn engelen trachtten te verhinderen dat dit
licht zich verspreidde, en de uitwerking hebben zou, waarvoor het bedoeld was. Zij twistten met de
engelen des hemels, zeggende, dat God de mensen bedrogen had, en dat zij met al hun licht en
kracht de wereld toch niet zouden kunnen laten geloven, dat Christus aan het komen was. Maar
niettegenstaande Satan hun de weg trachtte af te sluiten, en de aandacht van de mensen van het
licht af te trekken, zetten Gods engelen hun werk voort.” (Eerste Geschriften, blz.235) {EW 248}
“In de zomer van 1844 – halverwege de tijd die men aanvankelijk had bepaald als het einde van de
2300 avonden en morgens en de herfst van hetzelfde jaar tot waar men later meende dat die
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periode reikte – werd de boodschap verkondigd met de woorden van de Schrift: “Ziet, de Bruidegom
komt!” (De Grote Strijd blz.373 (343)) {GC 398}

DE HEILIGE GEEST WORDT UITGESTORT
“De beweging verspreidde zich als een vloedgolf over het land. Ze drong door van stad tot
stad, van dorp tot dorp en bereikte zelfs de verst afgelegen plaatsen totdat het volk van God, dat in
afwachting leefde, helemaal wakker was. Het fanatisme verdween door deze verkondiging als
sneeuw voor de zon. De gelovigen werden bevrijd van hun twijfel en onzekerheid en ze kregen
weer hoop en moed. Het werk bleef gespaard van de uitersten die altijd voorkomen wanneer
de mens zich opwindt, maar niet tegelijkertijd wordt beheerst door de invloed van het
Woord en de Geest van God. De gelovigen kwamen tot inkeer zoals de Israëlieten na de
vermaning van Gods dienstknechten. Deze beweging had dezelfde kenmerken als Gods werk door
de eeuwen heen. Er was weinig extatische vreugde, maar men deed aan een grondig
gewetensonderzoek, men beleed zijn schuld en rekende af met de wereld. De enige zorg van de
gelovigen was hun voorbereiding om Christus te ontmoeten. Er werd met volharding gebeden en
men wijdde zich onvoorwaardelijk aan God.” (De Grote Strijd blz.374-375 (344-345)) {GC 400-401}

EEN MANIFESTATIE VAN GODS MACHT
“De middernachtsroep werd niet zozeer door logische argumenten gedragen, hoewel de
Schrift duidelijk was en logisch, als wel door een onweerstaanbare kracht, die de zielen raakte.
Er was geen twijfel, geen onzekerheid. Bij de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem
stroomden de mensen, die uit alle delen van het land gekomen waren voor het paasfeest, naar de
Olijfberg, en toen zij zich bij de menigte aansloten die Jezus volgden, sprong de geïnspireerde vonk
van dat moment op hen over en zij stemden in met de aanzwellende roep: “Hosanna, is Hij, die komt
in de naam des Heeren!” Mattheüs 21:9. Op dezelfde wijze voelden de samengekomen adventisten –
deels uit nieuwsgierigheid, deels uit spot – de overtuigende macht, die de boodschap
begeleidde: “Zie, de Bruidegom komt!”. {Spirit of Prophecy, vol. 4 p.250-251}

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP GING IN DE VERENIGDE STATEN IN VERVULLING
“De boodschap van de tweede engel van Openbaring 14 werd voor het eerst in de zomer van
1844 verkondigd en was toen in het bijzonder van toepassing in de kerken van de Verenigde
Staten, waar de waarschuwing voor het oordeel op zeer grote schaal was verkondigd, maar door de
mensen was verworpen en waar de afval in de kerken het snelst was geweest.” (De Grote Strijd
blz.365 (335)) {GC 389}

DE TEMPELBOUW IS VOLTOOID
“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven
oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij,
zult Gij dien in drie dagen oprichten?” (Johannes 2:19-20)
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D. DE 3E ENGELENBOODSCHAP KOMT IN DE GESCHIEDENIS
“En hij zeide tot mij: Tot 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd
worden.” Daniël 8:14

DE TIJD VAN VERZAMELING
“Op 23 september toonde de Heer mij, dat Hij voor de tweede maal Zijn hand had uitgestrekt
om het overblijfsel van Zijn volk te verzamelen, en dat de pogingen verdubbeld moesten worden in
deze tijd van inzameling. In de tijd van de verstrooiing was Israël geslagen en gewond geworden;
maar thans in de tijd van toevergadering zal God Zijn volk helen en verbinden. Gedurende de
verstrooiing hadden de pogingen, die gedaan werden om de waarheid te verspreiden, slechts
weinig gevolg, en werkten weinig of niets uit; maar in de toevergadering, wanneer God Zijn hand
heeft uitgestrekt om Zijn volk te verzamelen, zullen de pogingen om de waarheid te verspreiden de
gewenste uitwerking hebben. Allen moeten verenigd en ijverig zijn in het werk. Ik zag dat het
verkeerd was wanneer iemand naar de verstrooiing verwees, om voorbeelden aan te geven, die
thans in de toevergadering onze handelingen moeten beheersen; want als God nu niet meer voor
ons deed dan Hij toen gedaan heeft, zou Israël nimmer ingezameld worden.
“Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder leiding van de hand des Heeren gemaakt was, en
dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, gelijk Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand
er over was, en dat die een fout in sommige van de cijfers verborg, zodat niemand die zien kon,
totdat Zijn hand weggenomen werd.” (Eerste Geschriften blz. 80 (72)) {EW 74}

DE DEUR SLUIT
“En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de
Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand
opent: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die
sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet
verloochend.” Openbaring 3:7-8
“Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met
Hem in de bruiloft, en de deur werd gesloten.” Mattheüs 25:10

EEN VERBOND IS GESLOTEN
“De komst van Christus tot het Heilige der heiligen als onze Hogepriester om het heiligdom in
rechte staat te herstellen, zoals beschreven in Daniël 8:14; de komst van de Mensenzoon tot de
Oude van dagen, beschreven in Daniël 7:13; en “de komst van de Heere tot Zijn tempel” door
Maleachi voorzegd, zijn drie beschrijvingen van dezelfde gebeurtenis. Deze gebeurtenis wordt
overigens ook beschreven door de komst van de Bruidegom op het bruiloftsfeest in de gelijkenis
door Christus beschreven van de tien maagden in Mattheüs 25.” (De Grote Strijd blz.398 (366)) {EW
426}

TWEE GROEPEN GEOPENBAARD
“Ik zag de Vader van de troon opstaan en in een vurige wagen het Heilige der heiligen binnen
het voorhangsel binnengaan en Zich nederzetten. Toen stond Jezus op van de troon, en de meesten
Blz. | 72

van degenen, die zich neergebogen hadden, stonden met Hem op. Ik zag geen enkele straal van licht
van Jezus uitgaan naar de onverschillige menigte, nadat Hij opgestaan was, en zij werden in
volslagen duisternis gelaten. Degenen, die opgestaan waren, toen Jezus het deed, hielden hun ogen
op hem gevestigd, terwijl Hij de troon verliet en hen een kleine afstand voortleidde. Toen hief Hij
Zijn rechter arm omhoog, en wij hoorden Zijn lieflijke stem zeggen: “Wacht hier; Ik ga naar Mijn
Vader om het Koninkrijk te ontvangen; houdt uw klederen vlekkeloos, en binnen korte tijd zal Ik
van de bruiloft wederkeren en u tot Mij nemen.” Toen kwam er een wolkenwagen met wielen als
vlammen vuurs, door engelen omringd, tot waar Jezus was. Hij stapte in de wagen, en werd naar het
Heilige der heiligen gevoerd, waar de Vader zat. Toen aanschouwde ik Jezus, de grote Hogepriester,
voor de Vader staande. Aan de zoom van Zijn kleed was een schelletje en een granaatappel. Zij, die
met Jezus opgestaan waren, zonden hun geloof op tot Hem in het Heilige der heiligen, en baden:
‘Mijn Vader, geef ons Uw Geest.’ Dan blies Jezus de Heilige Geest op hen. In die adem was licht,
kracht en veel liefde, blijdschap en vrede.
“Ik keerde mij om, om te zien naar het gezelschap, dat nog steeds voor de troon neergebogen
was; zij wisten niet dat Jezus die verlaten had. Satan verscheen bij de troon om te trachten het werk
van God voort te zetten. Ik zag hen opzien naar de troon, en bidden: ‘Vader, geef ons Uw Geest.’
Satan blies toen een onheilige invloed op hen; en er was licht en veel kracht in, maar geen zoete
liefde, blijdschap en vrede. Het was satans plan om hen te blijvend te bedriegen, en Gods kinderen
af te trekken en te verleiden.” (Eerste Geschriften blz. 56 (52)) {EW 55}

EEN TELEURSTELLING
“Zoals de eerste discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers de volledige draagwijdte
van de boodschap die zij brachten niet. Door enkele dwalingen die reeds lang gemeengoed waren
geworden in de gemeente, konden zij een belangrijk punt in de profetie niet juist interpreteren.
Hoewel ze de boodschap verkondigden die God hun had toevertrouwd, zouden zij door hun eigen
verkeerde interpretatie worden teleurgesteld.” (De Grote Strijd blz.328-329 (302)) {GC 351-352}

E. EEN WERK
“De Sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: “Alzo zegt de
HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn
gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens, [die] zulks doet, en des mensen
kind, [dat] daaraan vasthoudt; die den Sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand
bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen,
en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den Sabbat houdt,
dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot Mijn
heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen
aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.”
(Jesaja 56:1-2; 6-7).
“De woorden zijn van toepassing op de periode van de christelijke bedeling, zoals de context
laat zien: “De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer
vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.” (vs.8). De heidenen zouden door de
verkondiging van het evangelie ‘bijeengebracht worden’ en een zegen wordt uitgesproken
over hen die vervolgens de Sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van kracht
na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus, tot de tijd wanneer Gods boodschappers
het evangelie aan alle volken zullen verkondigen.” (De Grote Strijd blz.419 (387)) {GC 451}
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F. EEN TERUGVAL
“En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en
waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt,
noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik
zal u uit Mijn mond spuwen.” Openbaring 3:14-16

DE VIERDE BOODSCHAP
“En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de
aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtiglijk met een grote stem,
zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der
duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en
hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en
de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn
geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende:
Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van
haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn [de ene op de andere] gevolgd tot den hemel
toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden
vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij
geschonken heeft, schenkt haar dubbel.” Openbaring 18:1-6

EEN HERHALING VAN DE TWEEDE BOODSCHAP
A)
B)
C)

Zonde:
de eerste boodschap
Gerechtigheid: de tweede boodschap
Oordeel:
de derde boodschap

een hervormingsboodschap
manifestatie van Gods macht
oordeel

ZONDE, GERECHTIGHEID EN OORDEEL
“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de
Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen
zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde,
omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult
Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.” Johannes
16:7-11
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DE HERVORMING VAN DE 144.000
DUISTERNIS
De verstrooiing
'De mensen begonnen te komen, in de aanvang weinig in getal, maar toenemende tot er een
menigte was. In het begin toen zij in het kistje keken, verwonderden zij zich, en juichten van
blijdschap. Maar toen de toeschouwers toenamen, begon iedereen moeite te maken met de juwelen,
en ze uit het kistje te nemen en op de tafel rond te verstrooiien.
'Ik begon te denken, dat de eigenaar het kistje en de juwelen weer van mij terug zou eisen; en
dat, indien ik toeliet, dat ze vertrooid werden, ik ze nimmer weer op hun plaats in het kistje zou
kunnen krijgen, gelijk ze geweest waren; en ik voelde dat ik de verantwoordelijkheid ervan nooit
zou kunnen dragen, want die zou zeer groot zijn. Toen begon ik te pleiten met de mensen, dat ze ze
niet zouden aanraken, en ook niet uit het kistje zouden nemen; maar hoe meer ik pleitte, des te
meer strooiden zij ze rond;—en nu schenen zij ze zelfs door de gehele kamer te verstrooiien, en
op de vloer en op ieder meubelstuk in de kamer.
'Toen zag ik, dat onder de echte juwelen en geldstukken, die zij verstrooid hadden, er een
ontelbaar aantal onechte juwelen en nagemaakte geldstukken was. Ik was zeer vertoornd over hun
laag gedrag en ondankbaarheid, en bestrafte hen erover en verweet het hun; maar hoe meer ik
bestrafte, des te meer verspreidden zij de onechte juwelen en nagemaakte geldstukken onder de
echte.
'Toen werd ik bitter in mijn gemoed, en begon mijn lichaamskracht te gebruiken om hen uit
de kamer te duwen; maar terwijl ik er een uitstootte, kwamen er drie anderen binnen, en brachten
vuil, en houtkrullen en zand, en allerlei rommel in, totdat elk echte juweel, diamant, en geldstuk er
mede bedekt was, en ze niet langer te onderscheiden waren. Zij braken mijn kistje ook stuk, en
strooiden de stukken rond in het vuil. Ik dacht dat niemand acht sloeg op mijn verdriet of mijn
toorn. Ik werd gans en al hopeloos en moedeloos, en zat neder en weende.
'Terwijl ik op die wijze weende en over mijn groot verlies en mijn verantwoordelijkheid
treurde, gedacht ik aan God, en bad ernstig tot Hem, om mij hulp te zenden. {EW 81-83}
Verwoest
Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten,
en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten,
en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten.
Waakt op, gij dronkenen! en weent,
en huilt, alle gij wijnzuipers!
om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden.
Joel 1:4-5

Ellendig
Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat
gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Openbaring 3:17
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Veranderd Geloof
“De vijand der zielen heeft getracht te doen veronderstellen dat een grote reformatie onder
de Zevende-dags Adventisten nodig is, en dat deze reformatie zou bestaan uit het opgeven van de
doctrines welke staan als pilaren van ons geloof, en door zich in te laten in een proces van
reorganisatie. Als deze reformatie zou plaatsvinden, wat is dan het resultaat? De beginselen van
waarheid die God in Zijn wijsheid aan Zijn laatste gemeente heeft gegeven, zullen worden
verworpen. Ons geloof zal veranderd worden. De fundamentele principes die het werk van de
laatste vijftig jaar hebben gedragen, zullen als dwaling worden beschouwd. Een nieuwe
organisatie zal gevestigd worden. Boeken van een nieuwe orde zullen worden geschreven. Een
systeem van intellectuele filosofie zal worden geïntroduceerd. De oprichters van dit systeem
zullen de steden ingaan, en een geweldig mooi werk verrichten. Uiteraard zal de sabbat licht geacht
worden, en tevens de God die de sabbat creëerde. Niets wordt toegestaan in de weg van deze
nieuwe beweging te staan. De leiders zullen onderwijzen dat deugd beter is dan ondeugd, maar
door God daarin te verwijderen, zullen ze zich volledig van menselijke kracht afhankelijk maken,
hetwelk, zonder God, nutteloos is. Hun fundament zou op zand gebouwd worden, zodat storm
en noodweer de structuur volledig zal wegvagen. {1SM 204-205}

A. DE TIJD VAN HET EINDE
DE HERHALING VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE MILLERIETEN
“Ik word vaak op de gelijkenis van de 10 maagden gewezen, waarvan er 5 wijs en 5 dwaas
waren. Deze gelijkenis heeft zich reeds vervuld en zal zich nogmaals tot op de letter vervullen, want
het heeft een bijzondere toepassing voor deze tijd; en precies zoals de boodschap van de 3e engel al
vervuld is, zal ze nog verder tegenwoordige waarheid zijn, tot het eind van de tijd.
“De toestand van de gemeente voorgesteld door de dwaze maagden, wordt ook wel de
toestand van Laodicea genoemd” {RH 19. August 1890, par. 3}

1989
“En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en
de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele
schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.” Daniel 11:40

De val van de koning van het Zuiden
− De koning van het Zuiden = Atheisme / Sovjet Unie
− De koning van het Noorden = het Pausdom (beginnend vanaf Daniël 11:31)
− De val van de Sovjet Unie was het resultaat van een samenwerking tussen het Vaticaan en
de VS. ( Zie hiervoor tevens de boeken: Malachi Martin, The Keys of this Blood, 1990; en Carl
Bernstein, Marco Politi, His Holiness, 1996)

VERVULLING VAN PROFETIE
−

Daniel 11: 40-45
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ONTZEGELING VAN PROFETIE
−

Daniel 12:4,9

“Zoals de boodschap van Christus' eerste komst het koninkrijk van Zijn genade aankondigde,
zo kondigt de boodschap van Zijn tweede komst het koninkrijk van Zijn heerlijkheid aan. En de
tweede boodschap is evenals de eerste gebaseerd op de profetieën. De woorden die de engel
tot Daniel sprak met betrekking tot de laatste dagen, moesten begrepen worden in de tijd van het
einde. “Velen "in die dagen" zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen." (Dan.12:4)
"De goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de
verstandigen zullen het verstaan." (Dan.12:10) …
“We zijn nu gekomen in de tijd die door de Schriften voorzegd is. Het einde der tijden is
gekomen, de visioenen van de profeten zijn ontzegeld, en hun ernstige waarschuwingen wijzen
ons erop dat komst des Heren in heerlijkheid nabij is. Desire of Ages, 234–235.

AANKOMST EERSTE ENGELENBOODSCHAP
“Daniel stond in zijn lot om zijn getuigenis te geven welke was verzegend tot de tijd van het
einde, wanneer de eerste engelenboodschap verkondigd zal worden tot de wereld.” {Testimonies to
Ministers, 115}

TOENAME VAN KENNIS
−

Over de activiteiten van het Pausdom

Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der
dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. Daniel 10:14

B. BOODSCHAP GEFORMALISEERD
TIJD VAN HET EINDE MAGAZINE
−
−
−
−

De 'Time of the End Magazine' werd in 1996 gepubliseerd.
Daniel 11:40-45 werd gevestigd als de sleutel die de Bijbel en de Geest der Profetie
ontzegeld.
De interpretatie van deze verzen was gebaseerd op de “Proof text Method” (Bewijs tekst
methode)
Deze verzen plaatsen de laatste profetische gebeurtenissen in de huidige generatie

DE BOODSCHAPPER
Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn
tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij
lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. Maleachi 3:1
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DE BOODSCHAP VAN HERVORMING
“Duizenden werden er toe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen,
en dienstknechten van God werden verwekt in de de geest en kracht van Elija, om de boodschap te
verkondigen. Evenals Johannes, de voorloper van Jezus, voelden degenen, die deze plechtlge
boodschap verkonnigen, zich verplicht om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, en de
mensen op te roapen om vruchten voort te brengen der bekering waardig. Hun getuigenis was
berekend om de kerken op te wekken en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om Let ware
karakter van de kerken bloot te leggen. En toen de plechtige waarschuwing gegeven werd om te
ontvlieden aan de toekomende toorn, ontvingen velen, die leden van kerken waren, de helende
boodschap; zij zagen hun overtredingen in, en met bittere tranen van berouw en grore zielsangst
verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de Ge st van God op hen rustta, hielpen zij om de
kreet te doen horen: “VreestGod, en geeft Hem heerlikheid; want de ure Zijns oordeels is gekomen.”
{Early Writings, 233}

EERSTE ENGELENBOODSCHAP BEKRACHTIGD – GODDELIJK SYMBOOL DAALT NEER
En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk;
en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als
pilaren van vuur. Openbaring 10:1-2

WERELDWIJD
−
−
−

De 'Tijd van het Einde' Magazine is vertaald in meer dan 10 (?) talen vertaald;
De boodschappers in deze beweging werken op ieder continent van de wereld;
In meer dan 40 landen zijn er inmiddels groepen en ministries actief

GEEN BOODSCHAP VAN TIJD
“De meeste adventisten verwierpen de waarheid in verband met het heiligdom en met Gods
wet. Velen verloren ook hun vertrouwen in de Adventbeweging en namen verkeerde en
tegenstrijdige standpunten in over de profetieën in verband met deze beweging. Sommigen hebben
ook de fout gemaakt om nog verschillende keren een datum vast te stellen voor de wederkomst van
Christus. Het licht dat toen op het onderwerp van het heiligdom scheen, had hun moeten duidelijk
maken dat geen enkele profetische periode reikt tot aan de wederkomst en dat de juiste tijd van die
gebeurtenis nergens is voorzegd. Maar ze keerden zich af van het licht en bepaalden de ene datum
na de anderen en werden even vaak teleurgesteld.” {GC 456.1}
“En velen doen, vandaag de dag in 1897, hetzelfde, omdat ze geen ervaring hebben gehad in
de testende boodschappen die verstaan worden in de eerste, tweede en derde
engelenboodschappen. Er zijn mannen die de Schriften onderzoeken voor bewijzen dat deze
boodschappen nog in de toekomst liggen. Zij vergaderen de waarheden van deze boodschappen,
maar zij slagen er niet in deze een juiste plaats in de profetische geschiedenis te geven. Daarom zijn
zij ingevaar de mensen te misleiden met betrekking tot het plaatsen van de boodschappen. Zij zien
en begrijpen de tijd van het einde niet, of wanneer de boodschappen te plaatsen. De dag des
Heeren komt met grote stappen dichterbij, maar de veronderstelde wijzen en grote mannen hebben
hun mond vol over 'hoger onderwijs'. Zij kennen de tekenen van Christus komst niet, of van het
einde der wereld.” Evangelism, 613
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“Het bijzondere licht dat Johannes kreeg en dat tot uiting kwam in de zeven donderslagen,
was de schildering van gebeurtenissen, die zich zouden afspelen tijdens de boodschappen van de
beide eerste engelen. Het was voor de mensen het beste om deze dingen niet te weten, want hun
geloof moest beproefd worden. In opdracht van God moesten wondere en nieuwe waarheden
verkondigd worden.
“De boodschappen van de eerste en de tweede engel moesten worden verkondigd, maar er
werd geen verder licht gegeven eer deze boodschappen hun bijzonder werk hadden gedaan. Dit
wordt voorgesteld door de engel, die met één voet op de zee staat, terwijl Hij onder het uiten van
een plechtige eed verkondigde dat er geen tijd meer zou zijn.
“Deze tijd, die de engel onder het uiten van een plechtige eed aankondigt, is niet het einde van
deze wereldgeschiedenis, of van de genadetijd, maar van de profetische tijd, die aan de
wederkomst van onze Here zou voorafgaan. Dat wil zeggen dat de mensen geen andere
boodschap over een vastgestelde tijd zullen krijgen. Na deze tijdsperiode, die van 1842 tot
1844 zou duren, is er geen bepaalde profetische tijd meer aangegeven. De langste tijdrekening reikt
tot de herfst van 1844. {The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, 971.}
“Keer op keer ben ik gewaarschuwd voor het bepalen van tijd (Eng: “time setting”). Er zal
nooit meer een boodschap voor mensen zijn afkomstig van God die op tijd gebaseerd zal zijn.
Wij dienen de bepaalde tijd voor, de uitstorting van de Heilige Geest, dan wel de wederkomst van
Christus, niet te weten.” Selected Messages, book 1, 188.

HET FUNDAMENT EN PLAFORM GEVESTIGD
−
−
−

Keer terug naar de fundamenten welke gelegd zijn door de Millerieten (het startpunt van de
ketting der waarheid, the charts, de Weeën, de regels van interpretatie)
Keer terug naar de 'Proof Text Method' (Bewijs tekst methode)
Het verstaan van de Profetische lijnen van Hervorming

ACTIVITEIT VAN DE VIJAND
−
−

−
−

De strijd van het BRI tegen de correcte interpretatie van Daniel 11:40-45
De strijd van theologen binnen het Adventisme tegen het belang van de charts, de uitleg van
het 'gedurig' volgens de Milleriten, de 2520 profetie, het herhalen van de geschiedenis, de
profetische rol van Islam, het belang van 9/11, etc..
De strijd van onafhankelijke ministries tegen “geen publieke evangelisatie voor de
Zondagswet” en de sluiting van de genadedeur voor Adventisten bij de Zondagswet.
Jeremia 6:16

“Mij werden drie stappen getoond,—de boodschappen van de eerste, de tweeds en de derde
engel. … God had hen van stap tot stap voortgeleid, totdat Hij ze geplaatst had op een vaste,
onbeweeglijk platform. Sommigen stapten van het platform af om het fundament te onderzoeken,
en beweerden dat het verkeerd gelegd was geworden. Maar ik zag dat bijna allen die vastberaden
op het plaform stonden, degenen, die er van af gestapt waren, vermanende om hun klachten te
staken, daar God de Bouwmeester was, en zij tegen Hem streden. … ” {EW 258.3}
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−

Jesaja 46:9

“Laat niemand trachten de fundamenten van ons geloof te verwoesten – de fundamenten die
aan het begin van ons werk onder gebed en studie van het woord en door openbaring zijn gelegd.
Op deze fundamenten hebben we de laatste vijftig jaren gebouwd. Mannen mogen dan
veronderstellen een nieuwe weg gevonden te hebben en een sterker fundament te kunnen leggen
dan datgene dat reeds gelegd is. Maar dit is een grote misleiding. Want niemand kan een ander
fundament leggen, dan hetgeen gelegd is. {8T 297.1}

DE CHARTS
−
−
−

De profetische kaarten van 1843 en 1850 worden opnieuw ontdekt
De profetische boodschap op deze kaarten zijn gebruikt om de fundamenten van ons geloof
opnieuw te vestigen
Ze zijn inmiddels vertaald in vele talen

“De waarschuwing heeft geklonken: Er mag niets toegelaten worden dat het fundament van
het geloof verstoord, waarop wij bouwden sinds de boodschap in 1842, 1843 en 1844 kwam. Ik was
in deze boodschap en altijd, sinds ik mijn stem in de wereld heb laten klinken, was ik het licht
trouw, dat de Heere ons gegeven heeft. Wij zijn niet van plan om onze voeten van het platform af te
halen, want ze zijn daar geplaatst toen we de Heer dag in dag uit smeekten in ernstig gebed,
zoekende naar licht. Denkt u dat ik het licht dat ik van God ontvangen heb kan opgeven? Het is als
de Rots der eeuwen. Het heeft mij geleid vanaf de tijd dat het gegeven werd.” (General Conference
Bulletin, April 6, 1903)

C. DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP - AANKOMST
DE ENGEL VAN OPENBARING 18
11 SEPTEMBER 2001
De engel van Openbaring 18 daalneer; Wereldwijde boodschap
En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en
de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. Openbaring 18:1
En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het
grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle
onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den
wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met
haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer
weelde.” Openbaring 18:2-3
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“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 Here zal opstaan om de aarde vreselijk te schudden. Dan zullen de woorden in
Openbaring 18:1-3 vervuld zijn.' Het hele 18de 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, behalve 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 Here, 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}

“Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.
(Hebr. 10:37)
De Laatste Crisis
“Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande tekenen der tijden
verkondigen dat de komst van Christus zeer nabij is. …
“De handlangers van de boze verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich
voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig grote veranderingen voltrekken en
de laatste gebeurtenissen zullen snelle gebeurtenissen zijn. …
“Toen ik op een keer in New York was, kreeg ik in een nachtelijk visioen te zien hoe
gebouwen verdieping na verdieping oprezen ten hemel. Van deze gebouwen werd gegarandeerd
dat ze brandvrij waren en ze werden opgetrokken ter verheerlijking van hun eigenaars en bouwers.
Hoger en steeds hoger rezen deze gebouwen …
“Het toneel dat vervolgens aan mijn geest voorbijging was een brandalarm. Mensen keken
naar die grote gebouwen die verondersteld werden brandvrij te zijn en zeiden: "Ze zijn
volkomen veilig." Maar die gebouwen werden door het vuur vernietigd als waren ze van pek
gemaakt. De brandweer kon niets doen om de algehele vernietiging te voorkomen. De
brandweermannen konden de spuiten niet laten werken.
“Geen aardse macht kan de hand van God weerhouden. Geen materiaal kan gebruikt worden
bij het optrekken van gebouwen dat ze voor vernietiging zal bewaren wanneer Gods bestemde tijd
komt om de mensen te vergelden vanwege hun minachting voor Zijn wet en vanwege hun
zelfzuchtige eerzucht.
“Maar wie leest de waarschuwingen die gegeven worden door de snel in vervulling
gaande tekenen der tijden? … heden gaat de wereld haastig haar eeuwige ondergang tegemoet,
absoluut onverschillig tegenover de waarschuwende stem Gods.
“De wereld is vol onrust door de oorlogsgeest. De profetie van het elfde hoofdstuk van
Daniël is bijna tot haar gehele vervulling gekomen. Spoedig zullen de tonelen der benauwdheid
waarvan in de profetieën gesproken wordt, plaats vinden. [Jesaja 24:1-8 geciteerd]
“Ach die dag! want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de
Almachtige... Joel 1:15 [ vs.16-18,12 geciteerd]
“Mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij, mijn ziel, hoort het geluid der
bazuin en het krijgsgeschrei. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen, want het ganse land is verwoest.”
(Jeremia 4:19,20) {9T 11-15}
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“Er zijn perioden, die keerpunten zijn in de geschiedenis van de naties en van de kerk. In de
voorzienigheid van God, zal, als de verschillende crisissen plaatsvinden, het licht voor die tijd
gegeven worden. Als het aangenomen wordt is er geestelijke groei, als het afgewezen wordt,
volgen geestelijke ondergang en schipbreuk. De Heer heeft in Zijn woord het agressieve werk van
het evangelie geopend, zoals het in het verleden plaatsgevonden heeft, en in de toekomst zal
plaatsvinden, zelfs tot aan het sluitende conflict toe, wanneer Satanische machten hun laatste
wonderlijke handelingen zullen uitvoeren. Daaruit begrijpen we dat de machten nu reeds aan het
werk zijn die de laatste grote strijd tussen goed en kwaad zullen inluiden – tussen satan, de prins
der duisternis, en Christus, de Prins des Levens. Maar de aanstaande overwinning door de hen die
God liefhebben en vrezen is zo zeker als dat Zijn troon is gevestigd in de hemelen.” (Bible Echo,
August 26, 1895)

ISLAM BETEUGELD
−
−
−

Openbaring 7:1
Genesis 16:12
Ezechiel 37:9-11

“Engelen houden de vier winden tegen, weergegeven als een toornig paard, dat probeert los
te breken en over de gehele wereld te snellen, om op zijn weg vernietiging en dood te brengen.
“Zullen we slapen op het randje van de eeuwige wereld? Zullen we afgestompt, koud en
levenloos zijn? O, dat we toch in onze kerken de Geest en de adem van God geblazen in de mensen
mogen hebben, dat ze op mogen staan en leven.
“We moeten nu opstaan en schijnen, want ons licht is gekomen en de glorie van de Heer is
over ons opgegaan. We hebben geen tijd om over onszelf te praten, geen tijd meer om te zijn als de
gevoelige plant, die niet kan worden aangeraakt zonder zich terug te trekken, … alle ontmoedigende
invloeden worden onder controle gehouden door ongeziene engelen, totdat iedereen, … aan zijn
voorhoofd is verzegeld. {20MR 216-217}

VIERDE ENGEL GESYMBOLISEERD DOOR DE EERSTE ENGEL
“Mij werd de belangstellig getoond, welke de gehele hemel bewezen had in het werk, dat op
aarde had plaats gehad. Jezus gaf een machtige engel last om neder te dalen naar de aarde, en de
aardbewoners te waarschuwen zich voor te bereiden op Zijn wederkomst. Toen de engel de
tegenwoordigheid van Jezus in de hemel verliet, ging er een uitermate helder en heerlik licht vóór
hem uit. Mij werd gezegd dat zijn zending was om de aarde te verlichten met zijn heerlikheid, en de
mens te waarschuwen voor de komende toorn Gods. … Ofschoon het allen bescheen, kwamen
sommigen slechts onder de invloed ervan, maar nanmen het niet van harte aan. Velen werden met
grote toorn vervuld. Predikanten en leken sloten zich aan bij de slechte mensen, en weerstonden
volhardend het licht dat van de machtige engel uitging. Maar allen, die het aannamen, onttrokken
zich aan de wereld, en sloten zich nauw aaneen. {EW 245.2}
“De engel die deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel zal de
hele wereld met zijn heerlijkheid verlichten. Gods Woord voorzegt een wereldwijd werk met
buitengewone kracht. De Adventbeweging van 1840-44 was een luisterrijke uiting van Gods kracht.
De boodschap van de eerste engel werd gebracht naar elke zendingspost ter wereld en in sommige
landen was er de grootste godsdienstige belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende
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eeuw. Dit alles zal echter worden overtroffen door de grote opwekkingsbeweging ontstaan door de
verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap van de derde engel.” (Great Controversy,
611)

EEN TWEE-VOUDIGE UITSTORTING
−

2x in de Vroege Regen, dus 2x in Late Regen.

“Dit werk zal veel gemeen hebben met dat van Pinksteren. Zoals „de vroege regen" werd
gegeven door de uitstorting van de Heilige Geest aan het begin van de evangelieverkondiging om
het kostbare zaad te doen ontkiemen, zal „de late regen" worden gegeven aan het einde van de
evangelieverkondiging om de oogst te doen rijpen. "Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen
Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de
late regen, die het land besproeit" (Hosea 6:3). „En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de
HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u
nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen" (Joel 2:23). „En het zal zijn in de laatste
dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees." „En het zal zijn, dat al wie de
naam des Heren aanroept, behouden zal worden" (Handelingen 2:17,21). {GC 611.2}
1e stap: Johannes 20:19-24
2e stap: Handelingen 2:1-4

DE TIJD VAN VERTOEVEN (VERTRAGING)
En ik vergaderde hen aan de rivier, gaande naar Ahava, en wij legerden ons aldaar drie dagen;
toen lette ik op het volk en de priesteren, en vond aldaar geen van de kinderen van Levi. Ezra
8:15

Mensenkind, wat is dit voor een spreekwoord, dat gijlieden hebt in het land Israels,
zeggende: de dagen zullen verlengd worden, en al het gezicht zal vergaan? Daarom zeg tot
hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal dit spreekwoord doen ophouden, dat zij het niet meer
ten spreekwoord gebruiken zullen in Israel. Maar spreek tot hen: De dagen zijn nabij
gekomen, en het woord van ieder gezicht. Want geen ijdel gezicht zal er meer wezen, noch
vleiende waarzegging, in het midden van het huis Israels. Want Ik ben de HEERE, Ik zal
spreken; het woord, dat Ik zal spreken, zal gedaan worden, de tijd zal niet meer uitgesteld
worden; want in uw dagen, o wederspannig huis, zal Ik een woord spreken, en hetzelve doen,
spreekt de Heere HEERE. Ezechiel 12:22-25
Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.
Hebr. 10:37

“Een andere machtige engel kreeg bevel om naar de aarde af te dalen. Jezus gaf hem een
geschrift in zijn hand, en toen hij op de aarde kwam, riep hij: “Zij is gevallen, zij is gevallen,
Babylon!” Toen zag ik de teleurgestelden wederom hun ogen naar de hemel opslaan, met geloof
en hoop uitziende naar de verschijning des Heren. Velen schenen in een toestand van stompheid te
verkeren, alsof zij in slaap waren; toch kon ik de sporen van diepe droefheid op hun aangezichten
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zien. De teleurgestelden leerden uit de Schriften dat zij in de tijd van “vertoeven”
verkeerden, en dat zij met geduld de vervulling van het gezicht moesten verbeiden. Hetzelfde
getuigenis, dab er hen toe geleid had om in 1843 naar de komst des Heren uit te zien, bracht er hen
toe om Hem in 1844 te verwachten. Toch zag ik dat de meesten niet die geestdrift hadden, welke
hun geloof in het jaar 1843 kenmerkte. Hun teleurstelling had hun geloof verflauwd.” {EW 247}

DE EERSTE TELLEURSTELLING
En ik vergaderde hen aan de rivier, gaande naar Ahava, en wij legerden ons aldaar drie dagen;
toen lette ik op het volk en de priesteren, en vond aldaar geen van de kinderen van Levi. Ezra
8:15

“Ezra had verwacht dat een groot aantal naar Jeruzalem zou terugkeren, maar het getal dat
aan de oproep gehoor gaf, was teleurstellend klein. Velen die huizen en landerijen hadden
verkregen, hadden geen lust deze bezittingen op te offeren. Ze hielden van gemak en comfort en
waren tevreden met de plaats waar ze woonden. Hun voorbeeld bleek een hinderpaal voor
anderen, die onder andere omstandigheden bereid zouden zijn geweest het lot te delen van hen die
in geloof vooruit zagen.” {PK 612.2}
−
−

Op de eerste dag van de eerste maand slechts een klein aantal verliet Babylon
Er waren geen Levieten onder hen die vertrokken

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP BEKRACHTIGD
De Middernachtelijke Roep
“Jezus gaf bevel aan andere engelen om snel te vliegen en het kwijnende geloof van Zijn volk
weer op te wekken en te sterken, en hen voor te bereiden om de boodschap van de tweede engel te
verstaan, zowel als de balangrijke gebeurtenis, welke spoedig in de hemel plaats zou hebben. Ik zag
deze engelen grote kracht en veel licht ontvangen van Jezus, en snel naar de aarde vliegen om hun
opdracht te vervullen en de tweede engel in zijn werk bij te staan. Een groot licht bescheen Gods
volk, toen de engelen riepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Toen zag ik die
teleurgestelden opstaan, en in overeenstemming met de tweede engel aankondigen: “Ziet, de
Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Het licht, dat van de engelen uitging, drong overal door de
duisternis heen. Satan en zijn engelen trachtten te verhinderen dat dit licht zich verspreidde, en de
uitwerking hebben zou, waarvoor het bedoeld was. Zij twistten met de engelen des hemels,
zeggende, dat God de mensen bedrogen had, en dat zij met al hun licht en kracht de wereid toch niet
zouden kunnen laten geloven, dat Christus aan het komen was. Maar niettegenstaande Satan hun de
weg trachtte af te sluiten, en de aandacht van de mensen van bet licht af te trekken, zetten Gods
engelen hun werk voort.” {EW, 248}
−
−
−
−

De Middernachtsroep in de Millerieten geschiedenis werd verkondigd op 15 Augustus 1844
Deze datum is equivalent voor de 1e dag van de 1e maand op de Bijbelse Kalender
Zodoende zijn alle getuigenissen uit de Bijbel in relatie met deze dag een licht voor de
gebeurtenissen die plaatsvinden op deze mijlpaal.
Deze gebeurtenissen zullen zich herhalen in onze geschiedenis. Een aantal zaken op rij:
− er zal een profetie worden gegeven door (iemand in) deze beweging
− er zal vervolging plaatsvinden
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−
−
−
−
−
−

er zal een zekere zondagswet komen
deze beweging zal geleidelijk onder de aandacht van de wereld komen
God zal in een verbondsrelatie ingaan met zijn overwinnelijke gemeente
Islam zal opnieuw toeslaan, en dit keer twee keer zo sterk als 9/11
God zal “de priester” van de 144.000 bevestigen
de genadetijd voor de “priester” van het Adventisme sluit

MANIFESTATIE VAN DE KRACHT VAN GOD
“De middernachtsroep werd niet zozeer door argumenten gedragen, hoewel de Schrift
duidelijk en logisch was. Er ging echter een onweerstaanbare kracht vanuit die de ziel tot beroering
bracht. Er was geen twijfel, geen onzekerheid. {4SP 250-251}

BOUW TEMPEL AFGEROND
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven
oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult
Gij dien in drie dagen oprichten? Johannes 2:19-20
Op den dag der eerste maand, te weten op den eersten der maand, zult gij den tabernakel, de
tent der samenkomst, oprichten. Exodus 40:1

BOODSCHAPPEN SAMENGEVOEGD
“De drie engelen van Openbaring 14 worden voorgesteld als vliegende in het midden des
hemels, als een symbool van het werk van hen die de boodschap van de eerste, tweede en derde
engel verkondigen. Deze zijn met elkander Verbonden. … Satan is voortdurend bezig een
schaduw over deze boodschappen te werpen, zodat het volk Gods hun belangrijkheid, hun tijd en
plaats niet helder meer onderscheidt; maar zij leven en zullen hun kracht uitoefenen op ons
godsdienstig be-leven zolang de tijd nog duurt.” {6T 17.4}
“God heeft de boodschappen van Openbaring 14 hun plaats in de volgorde van profetieën
gegeven. Hun werk zal niet stoppen tot aan het einde van de wereldgeschiedenis. De eerste en
tweede engelenboodschap zijn nog steeds waar voor deze tijd, en dienen parallel te lopen met
hetgeen dat volgt. De derde engel verkondigd zijn waarschuwing met een luide stem. “Na deze
dingen” zegt Johannes, “Ik zag een andere engel afkomen van de hemel met grote macht, en de aarde
werd verlicht van zijn heerlijkheid.” In dit licht, is het licht van alle drie de engelen
samengevoegd.” {1888 804.3}
“De Heer staat op het punt de wereld te straffen voor haar ongerechtigheid. Hij staat op het
punt de religieuze organisaties te straffen voor het verwerpen van het licht en de waarheid dat
hen gegeven is. De krachtige boodschap, de eerste, tweede en derde engelenboodschap
samengevoegd, zal aan de wereld moeten worden gegeven. Dit moet de last van ons werk zijn.”
{KC 105.3}
“Zo wordt de inhoud van de tweede engelenboodschap opnieuw tot de wereld gegeven door
die andere engel die de gehele aarde verlicht met zijn heerlijkheid. Deze boodschappen vloeien
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samen in één, om voor de mensen te komen in de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis. De
gehele wereld zal getest worden, en allen die in de duisternis van dwaling met betrekking tot de
sabbat van het vieerde gebod zijn geweest, zullen de laatste boodschap van genade die aan de
mensheid moet worden gegeven, verstaan” {2SM 116.2}
“De eerste en tweede engelenboodschap worden verenigd en compleet gemaakt in de
derde...” {RH, October 31, 1899 par. 8}

D. DE DERDE ENGELENBOODSCHAP - AANKOMST
En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest
aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook
drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns
toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En
de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het
beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Openbaring
14:9-11

EEN VERZAMELING
Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in
de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar
Israel, uw vader. Ruben! gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de
voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte! Genesis 49:1-3

−

De 12 zonen van Jakob symboliseren de 12 stammen van Israël / 144.000

En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de
vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal
des groten Gods; Openbaring 19:17
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk
Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles
tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; In Hem, in
Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het
voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; Opdat wij zouden zijn tot
prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. Efeze 1:9-12

CLOSED DOOR
[Laodicea] Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur
opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die
overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben
gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Openbaring 3:20-21
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Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem
in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Mattheus 25:10

En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere
gruwelen zien dan deze. En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des
HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen
het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel
des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten
voor de zon. Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht
bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met
geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de
wijnranken aan hun neus. Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet
verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen,
nochtans zal Ik hen niet horen. Ezechiel 8:15-18

EEN VERBOND BEVESTIGD
De „komst van Christus tot het heilige der heiligen” als onze Hogepriester om „het heiligdom
in rechte staat te herstellen” (Daniël 8:14), de komst van de mensenzoon tot de Oude van dagen
(Daniël 7:13) en „de komst van de Here tot zijn tempel”, door Maleachi voorzegd, zijn drie
beschrijvingen van dezelfde gebeurtenis. Deze gebeurtenis wordt trouwens ook beschreven door
de komst van de bruidegom op het bruiloftsfeest in de gelijkenis van de tien maagden. (Matteüs 25).
{GC 426}

TWEE GROEPEN GEÖPENBNBAARD
“Ik zag dat de naam kerk en naam-Adventisten, net als Judas, ons zouden verraden bij de
Katholieken, om hun invloed tegen de waarheid te verkrijgen. De heiligen zullen dan een
verborgen volk zijn, weinig bekend bij de Katholieken; maar de kerken en naam-Adventisten die
van ons geloof en gebruiken weten (want zij haten ons vanwege de sabbat, omdat ze deze niet
weerleggen kunnen) zullen de heiligen verraden en hen bij de Katholieken aangeven als degene die
de instellingen voor het volk verwerpen; dat is, dat zij de sabbat houden en de zondag verwerpen.”
{SpM 1.5}

TELLEURSTELLING
En hij zal komen in het land des sieraads [VS], en vele landen [dit wordt staat niet in de
originele tekst] zullen ter nedergeworpen worden; doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en
Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons. Daniel 11:41

−

De velen ter nedergeworpen: zijn Zevende-dags Adventisten waarvan de genadetijd sluit bij
de Zondagswet

Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar
genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen
van de oude mannen, die voor het huis waren. En Hij zeide tot hen: Verontreinigt het huis, en
vervult de voorhoven met verslagenen; gaat henen uit. En zij gingen henen uit, en zij sloegen in de
stad. Ezechiel 9:6-7
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E. WERK
“De Sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: “Alzo zegt de
HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn
gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens, [die] zulks doet, en des mensen
kind, [dat] daaraan vasthoudt; die den Sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand
bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen,
en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den Sabbat houdt,
dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot Mijn
heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen
aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.”
(Jesaja 56:1-2; 6-7).
“De woorden zijn van toepassing op de periode van de christelijke bedeling, zoals de context
laat zien: “De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer
vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.” (vs.8). De heidenen zouden door de
verkondiging van het evangelie ‘bijeengebracht worden’ en een zegen wordt uitgesproken over hen
die vervolgens de Sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van kracht na de
kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus, tot de tijd wanneer Gods boodschappers het
evangelie aan alle volken zullen verkondigen.” (De Grote Strijd blz.419 (387)) {GC 451}
En het zal geschieden in het laatste der dagen,
dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen,
en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen,
en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.
En vele volken zullen heengaan en zeggen:
Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN,
tot het huis van den God Jakobs,
opdat Hij ons lere van Zijn wegen,
en dat wij wandelen in Zijn paden;
want uit Sion zal de wet uitgaan,
en des HEEREN woord uit Jeruzalem. Jesaja 2:2-3

“Zevende-Dags Adventisten zijn door God verkoren als een apart volk, afgescheiden van de
wereld. Door de grote Klover der waarheid heeft Hij hen uitgehouwen uit de steengroeve der
wereld en in contact gebracht met Zichzelf. Hij heeft hen aangesteld tot Zijn vertegenwoordigers en
hen geroepen tot Zijn gezanten in het laatste werk der verlossing. Zij hebben de opdracht, de
grootste schatten der waarheid ooit aan sterfelijke wezens toevertrouwd, de plechtigste en
vreselijkste waarschuwingen ooit door God aan de mens gezonden, aan de wereld te brengen; en in
de vervulling van dit werk behoren onze uitgeverijen tot de doelmatigste middelen.
“De boeken en geschriften van deze uitgeverijen moeten een volk voorbereiden om God te
ontmoeten. {7T 138–139}
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Verbondslijnen
HET EEUWIGE EVANGELIE - GENESIS 3:15
“De boodschap verkondigd door de engel die in het midden der hemel vloog, is het eeuwige
evangelie, het zelfde evangelie dat in Eden werd verkondigd, toen God tegen het serpent zei: ‘En Ik
zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve
zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.’” Selected Messages, book 2, 106
EEN PROFETIE
“De zelfde geest die Christus ter dood bracht, leidt de goddelozen ertoe om Zijn volgelingen te
vernietigen. Dit alles is voorafschaduwd in die eerste profetie: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u
en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad’. En dit zal voort duren tot het einde der
tijden.” The Great Controversy, 507
HET EVANGELIE
"De eerste evangelische preek werd gepredikt in Eden, toen God tot het serpent zei: 'Ik zal
vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad zei; dit zal u de kop
vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.'” Youth Instructor, 22 februari 1900.
HET KEERPUNT VAN JUDAS
“Ondanks het onderwijs van de Heiland zelve, was Judas voortdurend het idee aan het
promoten dat Christus zou regeren als koning in Jeruzalem. Bij het voeden van de vijfduizend
probeerde hij dit te bewerkstelligen. . . . Judas was de eerste om te profiteren van het enthousiasme
dat teweeg werd gebracht door het wonder van de broden. Hij was het die het project op touw zette
om Christus met geweld te nemen en Hem tot koning te maken. Zijn verwachtingen waren hoog.
Zijn teleurstelling was bitter.“
"De toespraak van Christus in de synagoge met betrekking tot het brood des levens was het
keerpunt in de geschiedenis van Judas. Hij hoorde de woorden, ‘Tenzij dat gij het vlees van de
Zoon des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf.' ” Johannes 6:53…
"Vanaf die tijd uitte hij twijfels die de discipelen in de war brachten. Hij bracht controverses
en misleidende sentimenten, waarbij hij de argumenten herhaalde die de Schriftgeleerden en
Farizeeën tegen de uitspraken van Christus brachten. Alle kleine en grote problemen,
kruisingen en de moeilijkheden en de schijnbare belemmeringen die de vooruitgang van het
evangelie belemmerden, interpreteerde Judas als bewijs tegen de waarheidsgetrouwheid
ervan. Hij toonde teksten uit de Schrift die geen verband hielden met de waarheden die Christus
presenteerde. Deze teksten, gescheiden van hun context, verbijsterde de discipelen en vergrootte
de ontmoediging die constant op hen drukte. Doch dit alles werd gedaan door Judas op zo een
manier dat het leek alsof hij heel consciëntieus was. En terwijl de discipelen op zoek waren naar
bewijs om de woorden van de Grote Leraar te bevestigen, Leidde Judas hen bijna onmerkbaar op
een ander spoor. Aldus, op een zeer religieuze en ogenschijnlijk wijze manier, presenteerde
hij de zaken in een ander licht dan zoals Jezus hen dat had gegeven, en verbond aan Zijn
woorden een betekenis zoals Hij dat niet had overgebracht. Zijn suggesties wekte voortdurend
een ambitieus verlangen op naar de wereldse belangen, en daarmee dus de discipelen afkeerde van
de belangrijke zaken die ze hadden moeten onderzoeken. De onenigheid over de vraag welke van
hen de grootste zou moeten zijn, werd over het algemeen door Judas veroorzaakt.”

Blz. | 90

"Toen Jezus de voorwaarde van het discipelschap aan de rijke jongeling presenteerde, was
Judas misnoegd. Hij dacht dat er een vergissing was gemaakt. Als mensen zoals deze heerser
verbonden zouden kunnen worden met de gelovigen, zouden ze de zaak van Christus helpen
ondersteunen. Als uitsluitend Judas raadgever zou zijn, dacht hij, kon hij veel plannen ter
bevordering van de kleine kerk suggereren. Zijn principes en methodes zouden enigszins
afwijken van Christus, maar in deze zaken achtte hij zichzelf wijzer dan Christus.”
"In alles wat Christus zei tegen Zijn discipelen, was er altijd wel iets, waar Judas het in zijn
hart niet mee eens was. Onder zijn invloed deed het zuurdesem van onvrede snel zijn werk. De
discipelen zagen niet de werkelijke bron die hier achter zat; maar Jezus zag dat Satan zijn attributen
overbracht aan Judas, en daarmee een weg opende om de andere discipelen te beïnvloeden. Een
jaar voor het verraad verklaarde Christus: 'Heb ik niet jullie twaalf uitverkoren?' En zei Hij: 'En één
van jullie is een duivel?' ” Johannes 6:70
"Maar Judas toonde geen openlijk verzet, noch leek hij de lessen van de Heiland in twijfel te
trekken. Hij toonde zijn beklag niet, tot het moment van het feest in het huis van Simon. Toen
Maria de voeten van de Heiland zalfde, manifesteerde Judas zijn hebzuchtig karakter. Op het
verwijt van Jezus leek zijn geest tot gal te veranderen. Gekrenkte trots en een verlangen naar wraak
braken de barrières, maar de hebzucht, waar hij zolang aan had toegegeven, hield hem onder
controle. Dit zal de ervaring van een ieder zijn, die volhardt in het aanmodderen met zonde.
De aspecten van verdorvenheid die niet weerstaan en overwonnen worden, beantwoorden de
verleidingen van Satan, en de ziel wordt gevangen genomen naar zijn wil.”
"Maar Judas was nog niet volledig verhard. Zelfs nadat hij zich twee keer had
voorgenomen om de Heiland te verraden, was er nog gelegenheid tot berouw. Bij het Pascha
avondmaal bewees Jezus Zijn goddelijkheid door de onthulling van het doel van de verrader. Teder
had Hij Judas opgenomen in de bediening van de discipelen. Maar dit laatste liefdevolle gebaar bleef
onbeantwoord. Toen was de zaak van Judas beslist, en de voeten, die Jezus nog had gewassen
gingen uit om het werk van de verrader te doen.”
"Judas redeneerde dat als Jezus gekruisigd moest worden, deze gebeurtenis hoe dan ook zou
plaatsvinden. Zijn eigen handelen in het verraden van de Heiland zou het eindresultaat niet
veranderen. Als Jezus niet hoorde te sterven, zou Hij gedwongen zijn om Zichzelf te bevrijden. In
beide gevallen zou Judas door zijn verraad er iets voor terugkrijgen. Hij veronderstelde dat hij een
goede deal had gesloten in het verraden van zijn Heer.”
"Judas geloofde echter niet dat Christus zich zou laten arresteren. Door Hem te verraden, was
het zijn bedoeling om Hem een lesje te leren. Hij was van plan om een rol te spelen waardoor de
Heiland hem voortaan met zorgvuldig respect zou behandelen. Maar Judas wist niet dat hij Christus
aan de dood zou overleveren. Hoe vaak, als de Heiland in gelijkenissen sprak, gingen de
Schriftgeleerden en Farizeeën zichzelf te buiten vanwege de treffende vergelijkingen ! Hoe vaak
hadden ze het vonnis over zichzelf uitgeroepen ! Vaak als de waarheid tot hun hart werd gesproken,
werden ze vervuld met woede, en raapte ze stenen op om naar Hem te werpen; maar keer op keer
ontsnapte Hij aan hen. Omdat hij al aan zoveel hinderlagen was ontsnapt, dacht Judas, zou Hij
Zichzelf, zeker nu, niet gevangen laten nemen.”
"Judas besloot de proef op de som te nemen. Als Jezus echt de Messias was, dan zouden de
mensen, voor wie Hij zo veel had gedaan, zich om Hem heen scharen en Hem tot koning uit roepen.
Dit zou voor altijd bij velen de onzekerheid wegnemen. Judas zou alle eer ontvangen dat hij de
koning op de troon van David zou hebben geplaatst. En deze daad zou hem de eerste positie
veiligstellen, naast Christus, in het nieuwe koninkrijk.”
"De valse discipel speelde zijn aandeel in het verraden van Jezus. In de tuin, toen hij tegen de
leiders van de bende zei: "Die ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem' (Mattheüs 26:48), geloofde hij
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ten volste dat Christus uit hun handen zou ontsnappen. En als ze hem dan zouden beschuldigen, zou
hij zeggen: Heb ik niet gezegd dat jullie hem moesten vasthouden?” “
"Judas aanschouwde de ontvoerders van Christus, handelend op zijn woorden, toen ze Hem
stevig vast bonden. In verbazing zag hij dat de Heiland Zichzelf liet wegvoeren. Angstvallig volgde
hij Hem vanuit de tuin naar het verhoor door de joodse leiders. Bij iedere beweging keek hij of Hij
Zijn vijanden zou verrassen, door voor hen te verschijnen als de Zoon van God, en al hun
samenzweringen en al hun macht zou wegvagen. Maar naarmate uur na uur voorbij ging, en Jezus
zich onderwierp aan alle mishandelingen, overkwam de verrader een verschrikkelijke angst dat hij
zijn Meester aan de dood had verkocht.”
"Toen het verhoor ten einde liep, kon Judas de marteling van zijn schuldig geweten niet
langer verdragen. Plotseling klonk een schorre stem door de zaal, die een angstige schok door
alle harten liet gaan: Hij is onschuldig; spaar Hem, O Kajafas!’”
"Het lange postuur van Judas probeerde zich nu door de geschrokken menigte heen te
drukken. Zijn gezicht was bleek en verwilderd, en grote druppels zweet stonden op zijn voorhoofd.
Zich haastend naar de troon van het oordeel, wierp hij de zilveren penningen neer voor de
hogepriester, welke de prijs voor het verraad van zijn Heer was geweest. Stevig greep hij de mantel
van Kajafas vast en smeekte hij hem Jezus los te laten, en verklaarde dat Hij niets gedaan had dat de
dood waardig was. Boos schudde Kajafas hem van zich af, maar was toch even in de war en wist
niet wat te zeggen. Het verraad van de priesters werd nu geopenbaard. Het was duidelijk dat ze de
discipel hadden omgekocht om hun Meester te verraden.”
“ ‘Ik heb gezondigd ', riep Judas opnieuw, ‘in dat ik onschuldig bloed heb verraden’. Maar de
Hogepriester die zijn zelfbeheersing inmiddels herwonnen had, antwoordde met minachting: 'Wat
gaat ons dat aan? Gij moogt toezien’ Mattheüs 27: 4. De priesters waren bereid om Judas als hun
instrument te gebruiken; maar zij verachtten zijn laagheid. Toen hij bij hen kwam om te biechten,
wezen zij hem af.”
"Judas nu wierp zichzelf aan de voeten van Jezus en erkende dat Hij de Zoon van God was, en
smeekte Hem om Zichzelf te bevrijden. De Heiland vermaande Zijn verrader niet. Hij wist dat Judas
zich niet oprecht bekeerde; zijn bekentenis kwam voort vanuit zijn schuldig geweten en door een
overweldigend gevoel van veroordeling en in anticipatie van het oordeel, maar hij voelde geen diep,
hartverscheurend verdriet dat hij de smetteloze Zoon van God had verraden, en de Heilige Israëls
had ontkend. Toch sprak Jezus geen woord van veroordeling. Hij keek medelijdend naar Judas, en
zeide: ‘Voor dit uur kwam ik in de wereld’.”
"Een gemompel van verbazing ging door de verzamelde menigte. Met verwondering zagen zij
de verdraagzaamheid van Christus richting Zijn verrader. Opnieuw kwam over hen de overtuiging
dat deze man meer dan sterfelijk was. Maar als Hij de Zoon van God was, vroegen ze zich af,
waarom bevrijdde hij zich dan niet van zijn ketenen om zodoende te triomferen over Zijn
beschuldigers ?”
"Judas zag dat zijn smeekbeden vergeefs waren, en hij haastte zich uit de zaal en riep: ‘Het is
te laat! Het is te laat!’ Hij vond dat hij niet kon blijven leven om Jezus gekruisigd te zien worden, en
in wanhoop ging hij naar buiten en verhing zich.”
"Later diezelfde dag, op de weg van de hal van Pilatus naar Golgotha, was er een
onderbreking van het geschreeuw en gejoel van de boze menigte die Jezus leidde naar de plaats van
de kruisiging. Toen ze langs een afgelegen plek kwamen, zagen ze aan de voet van een afgestorven
boom, het lichaam van Judas. Het was een uitermate walgelijk gezicht. Zijn gewicht had het touw
waarmee hij zich aan de boom had opgehangen gebroken. In het vallen was zijn lichaam
afschuwelijk verminkt geraakt, en honden waren het nu aan het verslinden. Zijn stoffelijke resten
werden onmiddellijk begraven uit het zicht; maar er was nu minder bespotting onder de menigte,
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en menig bleek gelaat onthulde de innerlijke gedachten. Vergelding leek reeds degenen te bezoeken
die schuldig waren aan het bloed van Jezus." The Desire of Ages, 718-722.
EERSTE TEST VERWORPEN
"De blik die Jezus wierp op de zelfzuchtige Judas overtuigde hem ervan dat de Meester zijn
huichelarij door had, en zijn laag en verachtelijk karakter doorzag. Dit was de meest directe
berisping van Judas dan hij tot dan toe had ontvangen. Hij was getergd en dus werd er een deur
geopend, waardoor satan zijn gedachten kon controleren. In plaats van zich te bekeren, zinde hij
op wraak. Getroffen door de openbaarmaking van zijn zonde, en gedreven tot waanzin omdat zijn
overtreding nu bekend was, stond hij op van de tafel, en ging naar het paleis van de
hogepriester, waar hij de samengekomen raad aantrof. Hij was doordrongen van de geest van
Satan, en handelde als iemand verstoken van de rede. De beloning beloofd voor het verraad van zijn
Meester was dertig zilverlingen; en voor een bedrag veel minder dan de doos met zalf, verkocht hij
de Verlosser.”
"In geest en in werken zijn velen gelijk Judas." Youth Instructor, 12 juli 1900.
DE TWEEDE TEST
"Voor het Pascha had Judas nog een tweede keer een ontmoeting met de priesters en
Schriftgeleerden, en had de deal gesloten om Jezus in hun handen te leveren… Judas was nu
beledigd door de handeling van Christus in het wassen van de voeten van zijn discipelen. Als Jezus
zichzelf zo kon verlagen, dacht hij, kon hij niet Israëls koning zijn. Alle hoop op wereldse eer in een
aards koninkrijk was vernietigd. Judas was ervan overtuigd dat er niets te winnen viel door het
volgen van Christus. Nadat hij Hem Zichzelf zo zag vernederen, zoals hij het opvatte, werd hij
gesterkt in zijn doel om Hem te verloochenen, en verklaarde zichzelf als zijnde misleid. Hij was
bezeten door een demon, en hij besloot om het werk dat hij had ingestemd om te doen in het
verraden van zijn Heer, te voltooien." The Desire of Ages, 645.
DE LAATSTE BESLISSING
"In alle verbazing en verbijstering bij de blootstelling van zijn doel, verliet Judas haastig de
zaal. ‘Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het snel. . . . Hij dan, na het brood ontvangen te
hebben, ging terstond uit, en het was nacht'. Het was nacht voor de verrader toen hij zich van
Christus afwendde in de duisternis.”
"Totdat deze stap was genomen, had Judas nog de mogelijkheid om tot berouw te komen.
Maar toen hij de nabijheid van zijn Heer en zijn mede-discipelen verliet, had hij het laatste besluit
gemaakt. Hij was nu de grens gepasseerd.”
"Wonderlijk was de verdraagzaamheid van Jezus in Zijn omgang met deze verleidde ziel.
Niets dat gedaan kon worden om Judas te redden was nagelaten. Nadat hij twee keer had
voorgenomen zijn Heer te verraden, gaf Jezus hem nog steeds gelegenheid tot berouw. Door
de geheime bedoelingen van het hart van de verrader uit te lezen, toonde Christus aan Judas het
laatste overtuigende bewijs van Zijn goddelijkheid. Dit was voor de valse discipel de laatste
oproep tot bekering. Geen enkel beroep dat het goddelijk-menselijk hart van Christus had kunnen
doen, werd achtergehouden. De golven van genade, teruggeslagen door hardnekkige trots, keerde
terug in een nog sterkere stroom van beteugelende liefde. Maar hoewel verrast en verontrust over
de ontdekking van zijn schuld, werd Judas alleen maar meer vastberaden. Hij verliet het heilig
avondmaal om het werk van verraad te voltooien.“
"In het uitspreken van de wee over Judas, had Christus ook een barmhartige bedoeling
richting zijn discipelen. Hij gaf hen aldus het bekronend bewijs van Zijn Messiasschap. 'Ik zeg u,
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eer het geschiedt,' zei hij, 'dat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt, dat IK BEN’.
Indien Jezus had gezwegen, in schijnbare onwetendheid van wat Hem zou overkomen, zouden de
discipelen hebben gedacht dat hun Meester geen goddelijke vooruitziende blik had en
onverwachts, verraden en overgeleverd was, in de handen van een moorddadige bende. Een jaar
eerder, had Jezus de discipelen verteld dat hij er twaalf had uitgekozen, en dat er één een
duivel was. Na Zijn woorden aan Judas, waaruit blijkt dat zijn verraad volledig bekend was bij zijn
Meester, zou het geloof van de ware volgelingen van Christus tijdens Zijn vernedering, versterkt
worden. En als Judas aan zijn vreselijk einde zou komen, zouden ze zich de wee die Jezus over de
verrader had uitgesproken herinneren." The Desire of Ages, 653-655.
"En ik zag dat er een aantal waren zoals Judas, onder hen die beweren te wachten op hun
Heer. Satan controleert hen, maar ze weten het niet." Early Writings, 268.
TWEE GROEPEN VAN AANBIDDERS
"Johannes en Judas representeren degenen die belijden volgelingen van Christus te zijn.
Beide discipelen hadden dezelfde mogelijkheden om de goddelijke patronen te bestuderen en te
volgen. Beiden waren nauw verbonden met Jezus en waren bevoorrecht om naar Zijn leer te mogen
luisteren. Elk van hen had ernstige gebreken van karakter; en elk had toegang tot de goddelijke
genade die het karakter verandert. Maar terwijl één in alle nederigheid leerde van Jezus, bleek de
ander geen dader van het woord, maar slechts een aanhoorder. De één, dagelijks stervend aan
zichzelf en de zonde overwinnend, werd geheiligd door de waarheid; de ander, zich verzettend
tegen de transformerende kracht van genade en zich overgevend aan zelfzuchtige verlangens, werd
in slavernij aan Satan gebracht." Acts of the Apostles, 559.
"Les na les werd in de wind geslagen door Judas. Hoevelen vandaag de dag, volgen in
zijn voetstappen." Review and Herald, 17 maart 1891.
KEERPUNTEN
CAPERNAUM - JUDAS
"De lezing van Christus in de synagoge met betrekking tot het brood des levens was het
keerpunt in de geschiedenis van Judas. Hij hoorde de woorden, ‘Tenzij dat gij het vlees van de
Zoon des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf.' Johannes 6:53." The Desire
of Ages, 719.
CAPERNAUM - CHRISTUS
"Toen Christus de mensen verbood om Hem tot koning te verklaren, wist Hij dat er een
keerpunt in Zijn geschiedenis bereikt was." The Desire of Ages, 385.
9/11: KEERPUNT & EEN CRISIS
"Er zijn periodes die keerpunten zijn in de geschiedenis van de volkeren en van de kerk.
In de voorzienigheid van God, wanneer deze verschillende crisissen arriveren, wordt het licht
voor die tijd gegeven. Als het wordt ontvangen, is er geestelijke vooruitgang; als het wordt
afgewezen, volgt geestelijk verval en schipbreuk." Bible Echo, 26 augustus 1895.
“De crisis in Galilea.”
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"Toen Christus de mensen verbood om Hem tot koning te verklaren, wist Hij dat er een
keerpunt in Zijn geschiedenis bereikt was. Velen die vandaag de dag verlangen om Hem te
verhogen op de troon, zouden Hem morgen verlaten. De teleurstelling van hun zelfzuchtige
ambities zou hun liefde in haat veranderen, en hun lof-uitingen in vervloekingen. Maar dit wetende,
nam Hij geen maatregelen om de crisis af te wenden. Vanaf het begin hield Hij Zijn volgelingen geen
hoop op aardse beloningen voor. Aan iemand die kwam met de wens om zijn discipel te
worden had hij gezegd: 'De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des
mensen heeft geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen.’ Mattheüs 08:20. Als de mensen de wereld
met Christus tesamen hadden kunnen hebben, zouden scharen hun trouw aan Hem hebben
gezworen; maar een dergelijke dienst Hij kon niet aanvaarden. Van degenen die nu verbonden met
Hem zijn, waren er velen die aangetrokken waren door de hoop op een werelds koninkrijk. Deze
moeten eerst uit de droom geholpen worden. De diepe spirituele lessen in het wonder van de
broden werden niet begrepen. Dit moest eerst uitgelegd worden. En deze nieuwe openbaring zou
een nadere beproeving met zich meebrengen." The Desire of Ages, 383
JOZEF - DE BOODSCHAPPER DES VERBONDS
Genesis 37: 3-11
"Toen keerde zijn gedachten naar de God van zijn vader. In zijn jeugd had hij geleerd om Hem
lief te hebben en Hem te vrezen. Vaak in de tent van zijn vader had hij geluisterd naar het verhaal
van het visioen dat Jakob zag toen hij uit zijn huis als een banneling en een voortvluchtige gevlucht
was. Hij hoorde van de beloften van de Heer aan Jakob, en hoe ze waren vervuld -en hoe, in het uur
van nood, de engelen van God kwamen om hem te instrueren, te troosten, en te beschermen.
En hij had geleerd van de liefde van God, in het voorzien van een Verlosser voor de mensheid. Nu
verschenen voor hem al deze kostbare lessen. Jozef geloofde dat de God van zijn vaderen zijn God
zou zijn. En hij gaf zichzelf daar en dan, volledig aan de Heer, en hij bad dat de Hoeder van Israël
met hem zou zijn in het land van zijn ballingschap.”
"Zijn ziel was blij om met grote vastberadenheid zichzelf trouw te bewijzen aan God – om
onder alle omstandigheden te handelen als een onderdaan van de Koning van de hemel. Hij zou de
Heer met een onverdeeld hart dienen; hij zou de beproevingen van zijn lot met standvastigheid
tegemoet gaan en elke plicht trouw volbrengen. Eén enkele dag was het keerpunt in het leven van
Jozef geweest. Deze afschuwelijke calamiteit had hem omgevormd van een verwend kind naar een
man, bedachtzaam, moedig, en zelfbeheerst." Patriarchs and Prophets, 213, 214.
Genesis 37:17-36
Samenzwering; leiderschap gepasseerd; verbond met de dood op basis van leugens (Jesaja 28 &
29); het eten van brood; eerste gescheurde jas; teleurstelling (Jakob); Islam-9/11; oude paden
(Patriarchs and Prophets, 213); ontucht met de vrouw van Potifar - de zondagswet; luide schreeuw;
laatste gescheurde jas; teleurstelling (Potifar); gevangenschap of verstrooiing.
HET EEUWIGE EVANGELIE
"Hoewel Jozef nog steeds in de gevangenis was opgesloten, vond er een gebeurtenis plaats
wat een keerpunt in zijn leven vormde." Signs of the Times, 15 januari 1880.
Genesis 39-41
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Gevangenschap; de bakker en de schenker; eeuwige profetische evangelie; drie dagen; verheffen;
teleurstelling (Jozef); vergeten (de butler); profetie van zeven tijden; 9/11; het begrijpen van de
oosten wind; één wereld regering.
DE DROOM VAN DE SCHENKER
Genesis 40: 8-15
DE WIJNSTOK
"Zo had God Israël geplant als een heerlijke wijnstok bij de bronnen des levens. Hij had Zijn
wijngaard 'in een zeer vruchtbare heuvel.' Gemaakt. Hij had het 'omheind, en verzamelde de stenen
daarvan, en heeft het beplant met de fijnste wijnstokken.' Jesaja 5: 1, 2." Christ Object Lessons, 214.
RESTAURATIE
Handelingen 3: 19-21.
DE KNOP EN FRUIT
Jesaja 55:10; James 5: 7.
DE BAKKER EN JUDAS
Galaten 3:13.
VERGETEN
Genesis 40:14.
EEN EXCLUSIEF INTERN EVANGELIE
TWINTIG JAAR GELEDEN
'De Heer heeft behoefte aan mensen die geestelijk scherp en helder zijn, mannen bewerkt
door de Heilige Geest, die de manna vers uit de hemel ontvangen. Op de geest van zulken, schijnt
Gods Woord licht, en onthult Hij hen meer dan ooit de veilige weg. De Heilige Geest werkt op de
geest en het hart. De tijd is gekomen dat door Gods boodschappers de boekrol wordt afgerold aan
de wereld. De leraren in onze scholen mogen zich nooit laten beperken door dat ze uitsluitend
datgene mogen onderwijzen wat hen tot nu toe is geleerd. Weg met deze beperkingen. Er is
een God die de boodschap geeft, wat Zijn volk zal spreken. Laat geen predikant zich verplicht of
gebonden voelen door de opinie van mensen. Het evangelie moet worden vervuld in
overeenstemming met de boodschappen die God ons zendt. Dat wat God Zijn dienaren
vandaag te spreken geeft, zou twintig jaar geleden misschien geen tegenwoordige waarheid
zijn geweest, maar het is Gods boodschap voor deze tijd." The 1888 Materials, 133.
HET BEGIN VAN HET OUDE ISRAËL: VEERTIG DAGEN EN VEERTIG JAAR
Numeri 14: 22-39
GEBROKEN VERBOND
"De Heer verklaarde dat de kinderen van de Hebreeën moesten ronddwalen in de woestijn,
veertig jaren, rekenend vanaf het moment dat ze Egypte verlieten, als gevolg van de rebellie van
hun ouders, totdat hun ouders allemaal gestorven waren. Zo moesten zij de gevolgen dragen en
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ondergaan van hun ongerechtigheid, veertig jaar lang, naar het aantal dagen dat ze in het land
waren, een dag voor een jaar. ‘En gij zult Mijn afbreking van de belofte gewaar worden 'Ze moesten
zich er ten volle van bewust zijn dat het de straf was voor hun afgoderij en opstandig geklaag, dat
de Heer genoodzaakt was Zijn bedoeling met hen te veranderen. Caleb en Jozua was een
beloning beloofd, in plaats van het ganse volk van Israël, omdat deze laatste alle aanspraak op
Gods gunsten en bescherming hadden verspeeld." Spirit of Prophecy, volume 1, 294.
MANNA
Exodus 16: 1, 35
ELF DAGEN
"Een afstand van slechts elf dagen reizen lag tussen Sinai en Kades, op de grens van Kanaän;
en het was met het vooruitzicht van een snelle intrede in het goede land dat het volk van Israël hun
mars hervatte toen de wolk eindelijk het teken gaf om voorwaarts te gaan." Patriarchs and
Prophets, 376.
OUD EN MODERN
"De geschiedenis van het oude Israël is een treffende illustratie van de ervaringen uit het
verleden van het Adventisme. God leidde Zijn volk in de Adventbeweging, zoals Hij de Israëlieten
uit Egypte leidde. In de grote teleurstelling werd hun geloof getest als dat van de Hebreeërs bij de
Rode Zee. Hadden ze vertrouwen gehad in de leidende hand die met hen was in hun ervaringen uit
het verleden, dan zouden ze de redding van God hebben meegemaakt. Als een ieder die eensgezind
in het werk van 1844 stond, de boodschap van de derde engel had ontvangen en verkondigd, in de
kracht van de Heilige Geest, zou de Heer machtig hebben gewerkt met hun inspanningen. Een vloed
van licht zou dan op de wereld schijnen. En jaren geleden zouden de bewoners van de aarde al zijn
gewaarschuwd en het afsluitende werk voltooid zijn, en Christus zou reeds zijn teruggekomen voor
de verlossing van Zijn volk.”
"Het was niet de wil van God dat Israël veertig jaar in de woestijn zou dwalen; Hij wilde
hen rechtstreeks leiden naar het land Kanaän en ze daar vestigen, als een heilig en gelukkig volk.
Maar 'zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof.' Hebreeën 3:19. Vanwege hun terugval en
afvalligheid kwamen zij allen om in de woestijn, en anderen werden geroepen om het Beloofde
Land binnen te gaan. Op dezelfde manier, was het niet de wil van God dat de komst van Christus
zo lang werd uitgesteld en Zijn volk zoveel jaren in deze wereld van zonde en verdriet zou
verblijven. Maar het ongeloof scheidde hen van God. Toen ze weigerden om het werk te doen dat
Hij hen had toegewezen, werden anderen opgeroepen om de boodschap te verkondigen. Uit genade
met de wereld, vertraagt Jezus Zijn komst, opdat zondaren een kans krijgen om de waarschuwing te
horen en in Hem een schuilplaats vinden, voordat de toorn van God wordt uitgestort." The Great
Controversy, 457, 458.
HET BEGIN EN HET EINDE (VAN WILDERNIS TOT WILDERNIS)
"Toen Christus tegen de verleider zei, 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord
uit de mond van God', herhaalde Hij de woorden die Hij, meer dan veertienhonderd jaar eerder, tot
had Israël gesproken: 'de Here, uw God, leidde u deze veertig jaar in de woestijn. . . . En Hij
verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het manna, dat gij niet kende, noch uw vaderen
gekend hebben; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de
mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat ' Deuteronomium 8:2,3. In de woestijn, waar
alle middelen van bestaan ontbraken, zond God Zijn volk manna uit de hemel; en was er een
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voldoende en constante aanvoer. Deze voorzienigheid was om hen te leren dat, zolang als zij
vertrouwden op God en wandelden in Zijn wegen Hij hen niet zou verlaten. De Heiland voerde
nu de les uit die Hij aan Israël had geleerd. Door het Woord van God had het Hebreeuwse volk hulp
ontvangen, en door hetzelfde woord zou hulp worden gegeven aan Jezus. Hij wachtte Gods tijd af
voor verlichting. Hij was in de woestijn, in gehoorzaamheid aan God, en hij zou geen voedsel
krijgen door het volgen van de suggesties van Satan. In aanwezigheid van het aanschouwende
universum, getuigde Hij dat het minder rampzalig is om al datgene te ondergaan wat ons maar kan
overkomen, dan op enigerlei wijze te wijken van de wil van God." The Desire of Ages, 121.
OVERWINNING IN JERICHO
"De overwinning zal de boodschap van de derde engel vergezellen. Zoals de Kapitein
van het volk des Heere de muren van Jericho deed neervallen, zo zullen de gebods-houdende
mensen van de Heer zegevieren en alle tegenwerkende elementen worden verslagen. Laat
geen ziel zich beklagen over de dienaren van God die naar hen zijn gekomen met een door de hemel
gezonden boodschap. Zoek niet langer de gebreken in hen, zeggende: 'Ze zijn te positief; ze praten te
sterk'. Zij kunnen sterk spreken; maar is dat niet juist nodig? God zal de oren van de hoorders laten
tintelen als ze Zijn stem of Zijn boodschap niet willen aanhoren. Hij zal hen aanklagen die het
Woord van God verwerpen." Testimonies to Ministers, 409, 410.
OPSTAND IN KADES
Numeri 14: 40-45
"Het besluit dat Israël Kanaän niet mocht betreden voor veertig jaar was een bittere
teleurstelling voor Mozes en Aäron, Kaleb en Jozua; doch zonder morren accepteerden ze het
goddelijk besluit. Maar zij die geklaagd hadden over Gods handelen met hen, en uitriepen dat ze
zouden terugkeren naar Egypte, huilden en treurden hevig, toen de zegeningen die zij hadden
veracht van hen werden weggenomen.”
"God maakte het hun voorrecht en hun plicht om het land in te gaan op het moment dat
Hij dat bepaalde, maar door hun moedwillige veronachtzaming werd dit voorrecht ingetrokken.
Satan had zijn doel bereikt in het voorkomen dat ze Kanaän zouden binnengaan; en nu drong hij er
bij hen op aan juist datgene te doen, in tegenspraak met het goddelijk verbod, wat zij hadden
geweigerd te doen toen God dit vereiste. Zo kreeg de grote bedrieger de overwinning door ze voor
de tweede keer te laten rebelleren. Ze wantrouwde de kracht van God om samen te werken met hun
inspanningen om Kanaän in bezit te nemen; maar nu waren ze voornemens om op hun eigen
kracht het werk te doen, onafhankelijk van goddelijke hulp. 'We hebben tegen de Here
gezondigd', riepen ze; 'We zullen optrekken en strijden, naar alles, wat de Heer onze God, ons bevolen
heeft.’ Deuteronomium 1:41. Zo vreselijk verblind waren ze nu geworden door hun zondes. De
Heer had hen nooit bevolen om 'op te gaan en te vechten.’ Het was niet Zijn bedoeling dat zij het
land door oorlogvoering zouden winnen, maar door strikte gehoorzaamheid aan Zijn geboden.”
"Ongeacht de goddelijke straf, bereidde de Israëlieten zich voor om Kanaän te veroveren.
Uitgerust met schilden en oorlogswapens waren ze, naar hun eigen schatting, volledig voorbereid
voor het conflict; maar ze kwamen ernstig tekort in de ogen van God en Zijn verdrietige dienaren.
Bijna veertig jaar later, toen de Heer Israël instrueerde om op te trekken en Jericho in te nemen,
beloofde Hij met hen mee te gaan. De ark met Zijn wet werd voorop gedragen door hun
manschappen. Zijn aangewezen leiders waren er om de manoeuvres te leiden, onder goddelijk
toezicht. Met een dergelijke aansturing, kon geen enkel kwaad hen overkomen. Maar nu, in
tegenstelling tot het bevel van God en het plechtige verbod van hun leiders, zonder de ark en
zonder Mozes, trokken zij uit, de legers van de vijand tegemoet." Patriarchs and Prophets, 392, 393
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MENSELIJKE KRACHT EN VEERTIG JAREN
“Mozes was te snel in het doden van de Egyptenaar. Hij veronderstelde dat het volk van Israël
wel begreep dat Gods bijzondere voorzienigheid hem had opgewekt om hen te bevrijden. Maar God
had niet het voornemen de kinderen van Israël te bevrijden middels oorlogvoering, zoals
Mozes dacht; maar door Zijn eigen machtige kracht, opdat de heerlijkheid alleen aan Hem kon
worden toegeschreven." Spirit of Prophecy, volume 1, 167.
VEERTIG JAAR
"Toen Mozes veertig jaar oud was, 'ging hij tot zijn broederen, en bezag hun lasten; en hij
zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg’." Spirit of Prophecy, volume
1, 166.
ALVORENS
“Kom tot Mij op den berg', gebiedt God ons. Mozes, alvorens hij Gods instrument kon zijn in
het verlossen van Israël, werd eerst veertig jaar van gemeenschap met Hem toegewezen in de
afgelegen bergen. Alvorens hij Gods boodschap aan de farao gaf, sprak hij met de engel in de
brandende struik. Alvorens hij Gods wet in ontvangst nam als de vertegenwoordiger van Zijn volk,
werd hij op de berg geroepen en zag hij Zijn heerlijkheid. Alvorens het uitvoeren van gerechtigheid
op de afgodendienaars, werd hij verborgen in de spleet van de rots, en de Heer zei: 'Ik zal de naam
van de Heer uitroepen voor uw aangezicht,' 'barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van
goedertierenheid en waarheid; . . . en Die den schuldige geenszins onschuldig houdt.' Exodus 33:19.;
34: 6, 7, A.R.V. Alvorens hij zijn last voor Israël ter ruste legde, met zijn leven, riep God hem naar de
top van de Pisga en toonde hem daar de glorie van het Beloofde Land.
"Alvorens de discipelen op hun missie gingen, werden ze met Jezus op de berg geroepen.
Alvorens de macht en glorie van Pinksteren, kwam de nacht van verbintenis met de Heiland, de
ontmoeting op de berg in Galilea, de afscheids scène op de Olijfberg, met de belofte van de engel, en
de dagen van gebed en de communie in de bovenste kamer.
"Jezus, in voorbereiding op een zware beproeving of een belangrijk werk, nam toevlucht
tot de eenzaamheid van de bergen en bracht de nacht door in gebed tot Zijn Vader. Een avond van
gebed ging vooraf aan de wijding van de apostelen en de Bergrede, de transfiguratie, de
lijdensweg in de rechtszaal en het kruis, en de heerlijkheid der opstanding." The Mnistery of
Healing, 508, 509.
Hebreeën 13:8
ISAAK EN VEERTIG JAREN
"Isaak was zeer vereerd door God, door hem erfgenaam te maken van de beloften, waardoor
de wereld zou worden gezegend; Toch, toen hij veertig jaar oud was, onderwierp hij zich aan
het oordeel van zijn vader, bijde benoeming van zijn ervaren, God-vrezende dienaar om een
vrouw voor hem uit te kiezen." Patriarchs and Prophets, 175.
HET EINDE VAN HET OUDE ISRAËL: 27AD TOT 34AD
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“ ‘Jezus kwam in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk van God en zeggende: De
tijd is vervuld, en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.’
" Markus 1:14, 15.. . .
"Als de leiders in Israël Christus hadden ontvangen, zou Hij hen geëerd hebben als Zijn
boodschappers om het evangelie aan de wereld te brengen. Aan hen werd als eerste de kans
gegeven om herauten te zijn van het Koninkrijk en de genade van God. Maar Israël wist niet de tijd
van haar bezoeking. De jaloezie en het wantrouwen van de joodse leiders waren uitgegroeid tot
openlijke haat, en de harten van de mensen werden afgekeerd van Jezus.”
"Het Sanhedrin had de boodschap van Christus afgewezen en was op zoek naar Zijn dood;
Daarom week Jezus af van Jeruzalem, van de priesters, de tempel, de religieuze leiders, de mensen
die waren onderwezen in de wet, en wendde zich tot een andere klasse om Zijn boodschap aan
te verkondigen, en om onder hen diegenen te verzamelen die het evangelie zouden
uitdragen naar alle naties .”
"Als het licht en het leven van de mensheid werd verworpen door de kerkelijke
autoriteiten in de dagen van Christus, zo ook werd het verworpen in elke volgende generatie.
Opnieuw en opnieuw werd de geschiedenis van de terugtrekking van Christus uit Judea herhaald…“
"De lading van de prediking van Christus was, 'De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods is
nabij; Bekeert u, en gelooft het Evangelie.’ Aldus was de evangelieboodschap, zoals gegeven door de
Heiland zelf, gebaseerd op de profetieën. De 'tijd' die Hij verklaarde te zijn vervuld, was de
periode die door de engel Gabriël aan Daniël bekend werd gemaakt. 'Zeventig weken', zei de engel',
‘zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te
verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen,
en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.' Daniel
9:24. . . . Vanaf deze tijd reiken 483 jaar tot de herfst van 27AD. Volgens de profetie, zou deze
periode reiken tot aan de Messias, de Gezalfde. In 27AD, ontving Jezus bij Zijn doop de zalving van
de Heilige Geest, en kort daarna begon Zijn bediening. Daarna werd de boodschap verkondigd. 'De
tijd is vervuld’.”
"Toen zei de engel: ‘En hij zal met velen het verbond bevestigen voor een week [zeven
jaar].’ Voor zeven jaren, vanaf het begin van de bediening van de Verlosser, diende het
evangelie in het bijzonder aan de Joden te worden verkondigd; voor drie en een half jaar
door Christus zelf; en daarna door de apostelen. ‘In het midden van de week zal Hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.’ Daniël 9:27. In het voorjaar van 31AD, werd Christus ,
het ware offer, aangeboden op Golgotha. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel in tweeën,
daarmee aantonend dat de heiligheid en de betekenis van de offerdienst niet meer van toepassing
was. De tijd was gekomen om een einde te maken aan het aardse offer en het spijsoffer.”
" ‘De ene week’ - zeven jaar - eindigde in 34AD. Door de steniging van Stefanus
bezegelden de Joden uiteindelijk hun verwerping van het evangelie; de discipelen, die her en
der verspreid waren door de vervolgingen, ‘gingen overal het woord verkondigen’
(Handelingen 8: 4); en kort daarna kwam Saul, de vervolger tot bekering, en werd hij nu
Paulus, de apostel van de heidenen.”
"De tijd van Christus' komst, Zijn zalving door de Heilige Geest, Zijn dood, en het geven
van het evangelie aan de heidenen, waren alleszins duidelijk aangeduid. Het was het
voorrecht van het Joodse volk om deze profetieën te begrijpen, en om de vervulling daarvan
in de missie van Jezus te herkennen. Christus drong bij zijn leerlingen aan op het belang van de
profetische studie. Verwijzend naar de profetie gegeven aan Daniel met betrekking tot hun tijd,
zei Hij: ‘Wie leest, laat hem begrijpen.’ Mattheüs 24:15. Na Zijn opstanding onderwees Hij aan de
discipelen ‘van alle profeten al hetgeen van Hem geschreven was.’ Lukas 24:27. De Heiland had door

Blz. | 100

alle profeten gesproken. 'De Geest van Christus, Die in hen was, getuigde vooraf van het lijden van
Christus, en de heerlijkheid die daarna zou volgen.’ 1 Petrus 1:11.“
"Zoals de boodschap van de eerste komst van Christus het Koninkrijk van Zijn genade
aankondigde, zo kondigde de boodschap van Zijn tweede komst het Koninkrijk van Zijn heerlijkheid
aan. En de tweede boodschap, net als de eerste, is gebaseerd op de profetieën. De woorden van de
engel aan Daniel betreffende de laatste dagen zou worden begrepen in de tijd van het einde. Op dat
moment, ‘ zullen velen het onderzoeken, en de kennis zal toenemen’. 'De goddelozen zullen
goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan; maar de verstandigen zullen
het verstaan.’ Daniël 12: 4, 10. De Heiland zelf heeft tekenen gegeven betreffende Zijn komst, en Hij
zegt: ‘Wanneer gij dit ziet geschieden, zo weet, dat het koninkrijk van God nabij is.' 'en wacht uzelf,
dat op elk moment uw hart bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgen voor
levensonderhoud, en dat u die dag niet onvoorziens over kome. ' ' Waakt dan, en bid altijd, opdat gij
waardig geacht moogt worden te ontvlieden al deze dingen die zullen geschieden, en te staan voor de
Zoon des mensen.’ Lukas 21:31, 34, 36
"We hebben de periode die voorspeld wordt in deze passages nu bereikt. De tijd van het
einde is gekomen, de visioenen van de profeten worden ontzegeld, en hun plechtige
waarschuwingen wijzen ons op de nabijheid van de komst van onze Heer in alle heerlijkheid.”
"De Joden misinterpreteerde en paste het woord van God op de verkeerde manier toe,
en zij herkenden niet de tijd van hun bezoeking." The Desire of Ages, 231-235.
'En Hij zal met velen het verbond bevestigen voor een week. ‘De week' , hier kenbaar gemaakt,
is de laatste van de zeventig; het is de laatste zeven jaar van een periode in het bijzonder
toegewezen aan de Joden. Gedurende deze tijd, welke zich uitstrekte van 27AD tot 34AD, gaf
Christus, in eerste instantie in eigen persoon en daarna middels Zijn discipelen, de
evangelie uitnodiging in het bijzonder aan de joden. Toen de apostelen voort gingen met het
goede nieuws van het koninkrijk, was de instuctie van de Heiland: 'Ga niet in de weg der heidenen en
in enige stad van de Samaritanen binnen; maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van
Israël. " Mattheüs 10:. 5, 6
"De zeventig weken of 490 jaar, in het bijzonder toegewezen aan de Joden, eindigde,
zoals we hebben gezien, in AD 34. Op dat moment, door toedoen van het Joodse Sanhedrin,
verzegelde de natie haar afwijzing van het evangelie door het martelaarschap van Stefanus
en de vervolging van de volgelingen van Christus. Vanaf dat moment was de heils boodschap
niet langer meer beperkt tot het uitverkoren volk, maar werd toen aan de wereld gegeven.
De discipelen, door de vervolgingen gedwongen om uit Jeruzalem te vluchten, ‘gingen overal om het
woord te verkondigen.' 'Filippus daalde af naar de stad van Samaria, en predikte Christus aan hen.'
Petrus, door God geleid, bracht het evangelie aan de hoofdman van Caesarea;, de godvrezende
Cornelius. En de vurige Paulus, gewonnen voor het geloof van Christus, kreeg de opdracht om de
blijde boodschap 'ver tot de heidenen’ te dragen. Handelingen 8: 4, 5; 22:21" The Great Controversy,
327, 328.
34AD
"Dit visioen getoond aan Petrus, was zowel een vermaning als een instructie. Het openbaarde
aan hem het plan van God, dat door de dood van Christus de heidenen mede-erfgenamen van de
Joden moesten worden gemaakt, naar de zegeningen van het verlossingsplan. Vooralsnog had
geen van de discipelen het evangelie aan de heidenen gepredikt. In hun beleving was de
middelste scheidsmuur, welke door de dood van Christus was afgebroken, nog steeds van
toepassing, en hun werk was beperkt tot de Joden, want zij keken naar de heidenen als zijnde
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uitgesloten van de zegeningen van het evangelie. Nu probeerde de Heer om Petrus de wereldwijde
omvang van het goddelijke plan te leren.”
"Veel van de heidenen waren geïnteresseerde toehoorders geweest bij de predikingen van
Petrus en de andere apostelen, en veel van de Griekse Joden waren gelovigen in Christus geworden,
maar de bekering van Cornelius was de eerste van belang onder de heidenen.”
"Het was tijd voor een geheel nieuwe fase van het werk waarop de gemeente van
Christus zich zou toeleggen. De deur die veel van de Joodse bekeerlingen voor de heidenen
hadden gesloten diende nu te worden open gegooid. En de heidenen die het evangelie
aanvaarden dienden als gelijk met de Joodse discipelen te worden beschouwd, zonder de noodzaak
om het ritueel van de besnijdenis te observeren." Handelingen van de Apostelen, 135, 136.
BEGIN VAN MODERN ISRAEL: 1844 TOT 1850
1844
"Veel van onze mensen realiseren zich niet hoe sterk het fundament van ons geloof is gelegd.
Mijn man, ouderling Jozef Bates, vader Pierce, ouderling [Hiram] Edson, en anderen die scherp,
nobel en trouw waren, waren onder degenen die, na het verstrijken van de tijd in 1844, zochten
naar de waarheid als naar verborgen schatten. Ik ontmoette hen, en we studeerden en baden vurig.
Vaak bleven we bij elkaar tot laat in de nacht, en soms gedurende de gehele nacht, biddend voor
licht, bestudeerden we het Woord.”
"Gedurende deze hele tijd dat kon ik de redeneringen van de broeders niet begrijpen.
Mijn geest was op slot, als het ware, en ik kon de betekenis van de geschriften die we
bestudeerden niet begrijpen. Dit was een van de grootste teleurstellingen in mijn leven. Ik was in
deze toestand van geest tot alle principiële punten van ons geloof ons duidelijk waren, in
harmonie met het Woord van God. De broeders wisten dat als ik geen visioen had, ik deze zaken
niet kon begrijpen, en ze accepteerden de openbaringen als licht, rechtstreeks uit de hemel.
"Voor twee of drie jaar bleef mijn verstand vergrendeld voor een goed begrip van de
Geschriften. In de loop van ons werk, bezochten mijn man en ik, Vader Andrews, die intens leed
aan ontstekingsreuma. We baden voor hem. Ik legde mijn handen op zijn hoofd, en zei: 'Vader
Andrews, de Here Jezus make u gezond.’ Hij was meteen genezen. Hij stond op en liep door de kamer,
God prijzende en zei: 'Ik zag het nooit op deze wijze. Engelen van God zijn in deze kamer.' De
heerlijkheid van de Heer werd geopenbaard. Licht leek te schitteren door heel het huis, en de hand
van een engel werd op mijn hoofd gelegd. Vanaf dat moment tot op heden, ben ik in staat om het
Woord van God te begrijpen.' “ Selected Messages, Book 1, 206, 207
1846
"In het najaar van 1846 begonnen we de Bijbelse Sabbat te observeren en het te
onderwijzen en te verdedigen. Mijn aandacht werd voor het eerst gericht op de Sabbat, toen ik op
bezoek was in New Bedford, Massachusetts, eerder in hetzelfde jaar." Testimonies volume 1, 75.
DECEMBER 1849
"Tot aan zijn dood in december 1849, sprak Miller zijn vertrouwen uit in de goddelijke leiding
van de Advent beweging van de jaren 1840 en was van mening dat een klein foutje in de
berekeningen de Teleurstelling zou verklaren." The Foundations of Seventh-day Adventists Message
and Mission, 134.
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1849
"28 juli 1849, werd mijn tweede kind, James Edson White, geboren. Toen hij zes weken
oud was gingen we naar Maine. Op 14 september was er een bijeenkomst gepland in Parijs." Het
leven Sketches, 261.
EARLY DECEMBER 1850
"Voor twee of drie jaar waren mijn gedachten nog steeds vergrendeld voor de Geschriften.
In 1846 was ik getrouwd met ouderling James White. Het was enige tijd nadat mijn tweede zoon
werd geboren dat we in grote verwarring verkeerden, ten aanzien van bepaalde punten van de
leerstellingen. Ik vroeg de Heer om mijn gedachten te ontgrendelen, opdat ik Zijn Woord zou
kunnen begrijpen. Opeens leek ik te zijn gehuld in prachtig, helder licht, en sindsdien zijn de
Geschriften als een open boek voor me geweest.
"Ik was op dat moment [begin december 1850] in Parijs, Maine. Bejaarde vader Andrews
was erg ziek. Sinds enige tijd had hij erg te lijden van een ontstekingsreuma. Hij kon zich niet
bewegen zonder intense pijn te voelen. We baden voor hem. Ik legde mijn handen op zijn hoofd en
zei: 'Vader Andrews, de Here Jezus make u gezond." En hij was meteen genezen. Hij stond op en liep
door de kamer, God prijzende en zei: 'Ik zag het nooit op deze wijze. Engelen van God zijn in deze
kamer.' De heerlijkheid van God was geopenbaard. Licht leek te schitteren door het huis, en de hand
van een engel was op mijn hoofd gelegd. Vanaf die tijd tot op dit moment, ben ik in staat om het
Woord van God te begrijpen." Manuscript Releases, volume 3, 413, 414.
NA 1849
"Na 1849 realiseerden diverse Sabbat houdende Adventisten zich dat de verstrooiingsperiode was verstreken en dat de tijd van verzameling was begonnen...”
"In het begin van 1850 benadrukte E.G. White de noodzaak om de boodschap te brengen
aan andere Adventisten, maar niet aan hun leiders, daarbij stellend dat 'onze boodschap niet voor
de herders was, die de eerdere boodschappen hadden verworpen, maar voor de oprechten die misleid
zijn en die op een dwaalspoor zijn gebracht.' Het schijnt dat samenkomsten werden gehouden onder
deze Adventisten, die ook werden bijgewoond door een aantal geïnteresseerde niet-Adventisten.
Het resultaat was dat zelfs een paar niet-Adventisten toetraden tot de Sabbat houdende
Adventisten, zodat E. G. White in februari 1850 kon melden dat in Oswego, New York, 'zielen
rondom tot de waarheid komen. Zij zijn degenen die niet eerder de Advent leer hebben gehoord, en
sommige van hen zijn degenen die uitgingen om de Bruidegom tegemoet te gaan in 1844.' " Gerard
Damsteegt, De grondslagen van de Zevende-dags Adventisten Message en Missie, 271
NOVEMBER, 1850
"Op 23 September liet de Heer mij zien dat Hij Zijn hand voor de tweede keer had uitgestrekt
om het overblijfsel van zijn volk te verzamelen, en dat de inspanningen moesten worden
verdubbeld in deze verzamelingstijd. In de tijd van verstrooiing was Israël geslagen en verscheurd;
maar nu in de verzamelingstijd zal God zijn volk genezen en verbinden. Tijdens de verstrooiing,
hadden pogingen om de waarheid te verspreiden, weinig tot geen effect; maar in de verzameling
wanneer God zijn hand heeft uitgestrekt om zijn volk te verzamelen, zullen de inspanningen om de
waarheid te verspreiden het beoogde effect hebben. Allen dienen verenigd en ijverig in het werk te
staan. Ik zag dat het een schande was voor een ieder om te verwijzen naar de verstrooiing voor
voorbeelden om ons nu te besturen in de verzameling; want als God nu, niet méér voor ons doet,
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dan Hij destijds deed, zou Israël nooit verzameld worden. Het is noodzakelijk dat de waarheid
wordt gepubliceerd in bladen, alsook gepredikt wordt. "Review and Herald, 1 november 1850.
1850/1851
"De Derde Engelen Boodschap dient Duidelijk Gemaakt te worden door een Kaart
"Medio september legde James White het publiceren van de Advent Review naast zich neer,
want er waren conferenties bij te wonen in Sutton, Vermont, 26 tot 29 september; in Topsham,
Maine, 12 en 13 oktober; en bij Fairhaven, Massachusetts, 19 en 20 oktober. De blanken konden
Massachusetts niet bezoeken zonder een beetje tijd te besteden aan het Otis Nichols huis, in
Dorchester, in de buurt van Boston. Dus op maandag, de dag na de Fairhaven conferentie, gingen ze
op weg daar naar toe. Die nacht, in het huis van een man, die een lithografie bedrijf had, werd Ellen
White in een visioen instructies gegeven. Ze schreef er over aan Ruben Loveland en zijn vrouw, die
ze onlangs had ontmoet tijdens een bezoek aan Vermont:”
“Daar in de nacht gaf God mij een zeer interessant visioen, het meeste daarvan zult u in het
blad zien. - Brief 26, 1850. "In haar brief aan de familie Hastings ging zij in meer detail in op dit
visioen en de oproep om een grote voorwaartse stap te nemen in het verkondigen van de
boodschap van de derde engel: 'Op onze terugkeer naar Broeder Nichols gaf de Heer me een visioen
en liet me zien dat de waarheid duidelijk moest worden gesteld op tafels en het zou ervoor zorgen dat
velen voor de waarheid van de derde engelen boodschap zouden kiezen, met de twee voorafgaande
[boodschappen] duidelijk op tafelen gesteld’.” - Brief 28, 1850.
"In dit visioen zag ze ook datgene wat James White de moed zou geven om door te gaan met
het publiceren: 'Ik zag ook dat het net zo noodzakelijk was om het blad te publiceren, als voor de
boodschappers om erop uit te gaan, want de boodschappers dienen een blad met zich mee te
dragen dat de huidige waarheid bevat, om in de handen te drukken van degenen die willen horen,
en dan zou de waarheid niet uit het geheugen worden gewist. En dat het blad dan zou gaan waar de
boodschappers niet konden gaan’.“ - Ibid.
"Het werk aan de nieuwe kaart werd meteen begonnen, en de gelegenheid werd gegeven om
de broeders er over te vertellen in de uitgave van Present Truth die James de volgende maand
uitbracht: 'De kaart. Een chronologische kaart van de visioenen van Daniël en Johannes, ontworpen
om duidelijk de tegenwoordige waarheid te illustreren, wordt nu gelithografeerd onder de hoede van
Broeder Otis Nichols, van Dorchester, Massachusetts. Zij die de tegenwoordige waarheid onderwijzen
zullen er goed door worden geholpen. Nader bericht van de kaart zal hierna volgen’.“ - Present Truth,
November 1850.
"Tegen het einde van januari 1851, was de kaart klaar en werd aangeboden voor $2. James
White was er heel blij mee en schonk het gratis aan 'degenen die God heeft geroepen om de
boodschap van de derde engel te verkondigen'. (Review and Herald, januari 1851). Sommige gulle
giften hadden bijgedragen om tegemoet te komen aan de kosten van de publicatie." Arthur White,
Ellen White Biography, volume 1, 185.
ABRAM: PATRIARCHS AND PROPHETS, 126–154.
"Er werd aan Abraham de belofte gegeven, en in het bijzonder aan de mensen van die tijd, van
een talrijk nageslacht en nationale grootheid: 'Ik zal van u een groot volk maken en Ik zal u
zegenen, en zal uw naam groot maken; en gij zult tot een zegen zijn'. En daarbij de zekerheid,
kostbaarder boven al het andere, voor de erfgenamen van het geloof, dat uit zijn nageslacht de
Verlosser van de wereld zou komen: ‘In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.'
Maar als de eerste voorwaarde voor de vervulling hiervan, zou er eerst een test van het geloof
komen; een offer zou worden geëist…”
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"Het was geen lichte test die op Abraham werd gelegd, en geen klein offer dat van hem werd
gevergd. Er waren sterke banden met zijn land, zijn familie en zijn huis. Maar hij aarzelde niet om
de oproep te gehoorzamen…”
"Velen worden nog steeds getest zoals Abraham. Ze horen niet rechtstreeks vanuit de
hemel de stem van God spreken, maar Hij roept ze door de onderwijzing van Zijn Woord en de
gebeurtenissen van Zijn voorzienigheid…”
"De plaats waar ze voor het eerst bleven was Sichem. Onder de schaduw van de eiken van
More, in een brede, grazige vallei, met zijn olijfbomen en stromende waterbronnen, tussen de berg
Ebal [vloek] aan de ene kant en de berg Gerizim [zegen] aan de andere kant, zette Abraham zijn
kamp op…”
'' ‘De Kanaänieten waren toen in het land. 'Abraham had het doel van zijn hoop bereikt om een
land te vinden, bezet door een vreemd ras en overladen met afgoderij. In de tuinen werden de
altaren van valse goden opgericht, en op de naburige hoogten werden mensenoffers gebracht.
Terwijl hij zich vast klampte aan de belofte van God, was het niet zonder onaangename
voorgevoelens dat hij zijn tent opzette. Toen ‘verscheen de Heer aan Abram, en zeide: Aan uw zaad
zal Ik dit land geven.' Zijn geloof werd gesterkt door de verzekering dat de goddelijke
aanwezigheid met hem was, en dat hij niet overgelaten was aan de genade van de goddelozen. 'En
daar bouwde hij een altaar voor de Heer, die hem verschenen was.' Nog steeds een pelgrimsreiziger,
ging hij al snel naar een plek in de buurt van Bethel, en bouwde opnieuw een altaar, en riep de
Naam des Heere aan…”
TWEEDE TEST
"Abraham zette zijn reis zuidwaarts voort, en opnieuw werd zijn geloof getest. De hemelen
onthielden hun regen, de beken stopten door de valleien te stromen, en het gras verdorde op
de vlaktes…
'Abraham kon de leiding van de Voorzienigheid niet uitleggen; hij had zijn
verwachtingen nog niet gerealiseerd; maar hij hield zich vast aan de belofte: ‘Ik zal u zegenen, en
uw naam groot maken; en gij zult tot een zegen zijn.' Met ernstig gebed overdacht hij hoe hij het
leven van zijn volk en zijn kudde kon beschermen, maar hij liet de omstandigheden niet toe om
zijn geloof in Gods Woord te laten wankelen...”
"God heeft Zijn volk altijd getest in de oven der beproeving. Het is in de hitte van de oven
dat het schuim wordt afgescheiden van het ware goud van het christelijk karakter. Jezus
aanschouwt de test; Hij weet wat er benodigd is om het kostbare metaal te zuiveren, opdat het de
uitstraling van Zijn liefde zal kunnen weerspiegelen. Het is door grondige beproevingen dat God
Zijn dienaren disciplineert...”
EEN LEUGEN
"Tijdens zijn verblijf in Egypte, gaf Abraham blijk dat hij niet vrij was van menselijke
zwakheid en onvolmaaktheid. In het verbergen van het feit dat Sara zijn vrouw was, schond hij het
vertrouwen van de goddelijke zorg, en toonde een gebrek aan dat verheven geloof en moed dat hij
zo vaak en edelmoedig in zijn leven liet zien…”
DE MIDDERNACHTELIJKE ROEP
“Maar de Heer, in Zijn grote genade, beschermde Sarah door het sturen van rampspoed
over de hofhouding. Hierdoor kwam de monarch achter de waarheid in deze hele kwestie, en
verontwaardigd over het bedrog dat hem was aangedaan, vermaande hij Abraham en gaf hem zijn
vrouw terug…”
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"Juist op dat moment werden namelijk wetten gemaakt dat de Egyptenaren verbood
omgang te hebben met buitenlandse herders, of om ook maar gezamenlijk met hen te eten of
te drinken…”
"Er is een interessante overeenkomst tussen de ervaringen van Abraham in Egypte en
die van zijn nageslacht, eeuwen later. Beide ging af naar Egypte vanwege een hongersnood,
en beiden verkeerde aldaar als vreemdeling. Door middel van de manifestatie van het
goddelijke oordeel in hun belang, sloeg de angst de Egyptenaren om het hart; en, verrijkt
door de gaven van de heidenen, gingen zij op weg met een grote hoeveelheid aan
goederen…”
TEKENEN VAN HET VERBOND
"Toen werd hij buiten zijn tent geleid, en opgedragen om te kijken naar de ontelbare
schitterende sterren in de hemel; en toen hij dat deed, werden de woorden gesproken, ‘Zo zal uw
zaad zijn.' ‘Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.' Romeinen 4:3”
"Desondanks smeekte de patriarch om een zichtbaar teken ter bevestiging van zijn geloof en
als een bewijs voor latere generaties dat Gods genadige plannen voor hen, ten uitvoer
zouden worden gebracht...”
TOKEN: 1. Een teken; bedoeld om iets te representeren of iets (een gebeurtenis) aan te
geven. Dus de regenboog is een teken van Gods verbond met Noach. Het bloed van het Paaslam,
op de deuren van de Hebreeërs gestreken, was een teken voor de engel der verwoesting van Gods
wil, dat hij deze huizen zou passeren. Genesis 9: 12-13; Exodus 12:13. ‘Toon mij een teken ten
goede’. Psalm 86:17.
TWEE SYMBOLEN VAN DE GODDELIJKE AANWEZIGHEID: HABAKKUK 2:1-4
"De Heer verwaardigde zich om een verbond aan te gaan met Zijn dienstknecht, waarbij Hij
die vormen gebruikte die gebruikelijk waren onder de mensen, voor de bekrachtiging van een
plechtige verbintenis. Door goddelijke leiding, offerde Abraham een koe, een geit en een ram, elk
drie jaar oud, verdeelde hij de organen en legde de stukken op een kleine afstand van elkaar. Hier
voegde hij een tortelduif en een jonge duif aan toe, die echter niet verdeeld werden. Dit gedaan
hebbende, passeerde hij eerbiedig tussen de verschillende delen van het offer, en maakte een
plechtige gelofte aan God tot eeuwigdurende gehoorzaamheid. Waakzaam en standvastig, bleef hij
naast de karkassen, tot het ondergaan van de zon, om hen te beschermen tegen ontheiliging, of het
verslinden ervan door roofvogels. Bij zonsondergang zonk hij in een diepe slaap; en, 'ziet, een
schrik, en grote duisternis viel op hem.' En hij hoorde de stem van God, hem vertellende dat hij niet
moest verwachten onmiddellijk bezit te kunnen nemen van het beloofde land, en wees vooruit naar
het lijden wat zijn nageslacht te wachten stond, voor hun vestiging in Kanaän. Het verlossingplan
werd hier voor hem opengesteld, de dood van Christus, het grote offer, en Zijn komst in
heerlijkheid. Abraham zag ook de aarde hersteld in zijn schoonheid zoals het was in Eden, dat aan
hem gegeven zou worden tot eeuwig bezit, als laatste en complete vervulling van de belofte.”
"Als een belofte van dit verbond van God met de mensen, passeerde een rokende oven en
een brandende lamp, als symbolen van de goddelijke aanwezigheid, tussen de verdeelde offers
heen, hen volledig consumerend. En wederom werd door Abraham een stem gehoord, ter
bevestiging van de gave van het land Kanaän aan zijn nakomelingen, 'van de rivier van Egypte tot
de grote rivier, de rivier de Eufraat.' “
DE BANIER
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"Toen Abraham bijna vijfentwintig jaar in Kanaän was, verscheen de Heer aan hem en zei: 'Ik
ben de Almachtige God; wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht.' In ontzag, viel de patriarch
op zijn aangezicht, en de boodschap vervolgde: 'Zie, Mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader
van vele volken zijn.' Als teken van de vervulling van dit verbond, werd zijn naam Abram
veranderd in Abraham, wat ‘vader van een grote menigte’ betekent, de naam van Sarai werd
veranderd naar Sarah - ‘prinses’, want, zei de goddelijke stem, ‘zij zal een moeder zijn van naties; en
koningen der volken zullen van haar afstammen.' “
"Op dat moment werd het ritueel van de besnijdenis aan Abraham gegeven, als ‘een zegel
der rechtvaardigheid des geloofs, die hij had, nog voordat hij besneden was.' Romeinen 4:11. Het
diende te worden nageleefd door de patriarch en zijn nakomelingen als een teken dat ze toegewijd
waren om God ten dienste te zijn en dus gescheiden van afgodendienaars, en dat God hen
aanvaarde als Zijn eigendom. Door dit ritueel beloofden ze van hun kant, de voorwaarden
van het verbond met Abraham te vervullen. Ze dienden geen huwelijken aan te gaan met de
heidenen; door dit te doen zouden ze hun eerbied voor God en Zijn heilige wet verliezen; en
zouden ze in de verleiding komen om deel te nemen aan de zondige praktijken van andere landen,
en zouden ze worden verleid tot afgoderij.”
HAGAR & DE WACHTTIJD
"Abraham had zonder twijfel ingestemd met de belofte van een zoon, maar hij wachtte niet
tot God Zijn Woord in Zijn eigen tijd en wijze zou vervullen. Een wachtperiode werd ingelast,
om zijn geloof in de kracht van God te testen; maar hij faalde de test. Denkend dat het onmogelijk
was dat zij in haar ouderdom een kind zou kunnen krijgen. Om het goddelijke plan vervuld te laten
worden stelde Sarah als plan voor, dat Abraham één van haar dienstmaagden als een secundaire
vrouw zou nemen." Patriarchs and Prophets, 146
Galaten 4: 22-31
"Zowel Abraham als Sara wantrouwde de kracht van God, en het was deze fout die
leidde tot het huwelijk met Hagar.
"God had Abraham geroepen als de vader van de gelovigen, en zijn leven diende een
voorbeeld van geloof te zijn voor de komende generaties. Maar zijn geloof was niet perfect
geweest. Hij had wantrouwen in God getoond in het verbergen van het feit dat Sara zijn vrouw
was, en opnieuw in zijn huwelijk met Hagar. Opdat hij de hoogste standaard zou bereiken,
onderwierp God hem aan een nieuwe test, de zwaarste die de mens ooit werd opgeroepen om
te verduren. In een visioen van de nacht werd hij geïnstrueerd naar het land van Moria af te
reizen, en daar zijn zoon op te offeren als een brandoffer, op een berg die hem zou worden
aangewezen.”
GOD ZIEN: 9/11
MORIAH - H4179: Van H7200 en H3050; gezien door Jah; H7200: te zien, letterlijk of
figuurlijk: onderscheiden, starende blik, staar, uitzicht, visioenen. H3050: Jah, de heilige naam.
"Op het moment dat hij deze opdracht ontving, had Abraham de leeftijd van honderd en
twintig jaar bereikt. Hij werd beschouwd als een oude man, zelfs in zijn generatie. In zijn vroegere
jaren had hij de kracht om ontberingen te doorstaan en om gevaar te trotseren, maar nu was het
vuur van zijn jeugd voorbij. Iemand in de kracht van zijn leven kan dapper moeilijkheden en
beproevingen tegemoet gaan, die later in het leven zouden leiden tot hartfalen, wanneer zijn voeten
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schuifelen in de richting van het graf. Maar God had Zijn laatste, zwaarste test voor Abraham
bewaard tot de last der jaren zwaar op hem rustte, en hij verlangde naar rust van alle zorgen en het
harde zwoegen.”
"De patriarch woonde in Beersheba, en werd omgeven door welvaart en eerbetoon.”
LAODICEA
"Hij was zeer rijk, en werd vereerd als een machtig vorst door de heersers van het land.
Duizenden schapen en runderen overdekten de vlakte die zich uitstrekte tot ver buiten zijn kamp.
Aan alle kanten waren er tenten van zijn volgelingen, de thuisbasis van honderden trouwe
dienaren. De zoon van de belofte was tot wasdom gekomen aan zijn zijde. De hemel leek met deze
zegen een leven van opoffering en geduldig verduren van uitgestelde hoop, te bekronen.”
DE TEST VAN HET GELOOF
"De opdracht werd uitgedrukt in woorden, die het hart van de vader met angst moeten
hebben vervuld: 'Neem nu uw zoon, uw enige zoon Isaak, die gij liefhebt, … en offer hem aldaar tot
een brandoffer.’ Isaak was het licht van zijn huis, de troost in zijn oude dagen, en bovenal de
erfgenaam van de beloofde zegen. Het verlies van deze zoon door een ongeval of door ziekte zou
hartverscheurend voor de liefhebbende vader zijn geweest; het zou zijn grijze hoofd met verdriet
hebben doen neerbuigen; maar nu werd hij opgedragen om met zijn eigen hand het bloed van die
zoon te vergieten. Het leek hem een beangstigende en onmogelijke taak.”
"Satan was nabij om te suggereren dat hij wel misleid moest zijn, want de goddelijke wet
gebiedt, 'Gij zult niet doden', en God zou niet iets eisen wat hij ooit had verboden. Buiten zijn tent,
keek Abraham naar de kalme helderheid van de onbewolkte hemel, en herinnerde zich de belofte
van bijna vijftig jaar eerder, dat zijn zaad zo ontelbaar als de sterren zou zijn. Als deze belofte
door Izaäk vervuld moest worden, hoe kon hij dan gedood worden? Abraham was geneigd te
geloven dat hij in een waan verkeerde. In zijn twijfel en angst boog hij zich neer op de aarde, en
bad, zoals hij nog nooit eerder had gebeden, voor een bevestiging of hij deze verschrikkelijke taak
daadwerkelijk moest uitvoeren. Hij herinnerde zich de engelen die gestuurd waren om hem Gods
voornemen te openbaren om Sodom te vernietigen, en hem de belofte brachten van deze zelfde
zoon Isaak, en hij ging naar de plek waar hij de hemelse boodschappers een paar keer eerder
ontmoet had, in de hoop om hen weer te ontmoeten, en verdere instructies te ontvangen; maar
niemand kwam om zijn last te verlichten. Duisternis leek hem ingesloten te hebben; maar het bevel
van God klonk na in zijn oren, 'Neem nu uw zoon, uw enige zoon Izak, die gij liefhebt’. De opdracht
dient te worden gehoorzaamd, en hij durfde het niet uit te stellen. De dag naderde, en hij moest op
reis.”
"Die dag - de langste dag die Abraham ooit had meegemaakt - ging langzaam voorbij. Terwijl
zijn zoon en de jonge mannen lagen te slapen, bracht hij de nacht door in gebed, nog steeds de hoop
hebbende dat een hemelse boodschapper zou komen om te zeggen dat de beproeving nu voldoende
was, dat de jongen ongedeerd mocht terugkeren naar zijn moeder. Maar er kwam geen verlichting
voor zijn gekwelde ziel. Er volgde wederom een lange dag en een nacht van onderwerping en
gebed, terwijl het gebod dat hem kinderloos zou laten nog steeds in zijn oren klonk. Satan was nabij
om hem twijfel en ongeloof in te fluisteren, maar Abraham weerstond zijn suggesties. Toen ze op
de derde dag op het punt stonden om de reis aan te vangen, zag de patriarch, toen hij
noordwaarts keek, het beloofde teken, een wolk van glorie zweefde boven de berg Moria, en
hij wist dat de stem die tot hem gesproken had, uit de hemel kwam.”
"Op de afgesproken plaats bouwden zij het altaar, en legden het hout erop. Toen, met
bevende stem, ontvouwde Abraham zijn zoon de goddelijke boodschap. Het was met schrik en
verbazing dat Isaak zijn lot vernam, maar hij bood geen weerstand. Hij zou zijn noodlot kunnen
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ontsnappen, als hij dat zou willen; de door verdriet getroffen oude man, uitgeput door de strijd van
drie verschrikkelijke dagen, zou zich niet hebben kunnen verzetten tegen de wil van de krachtige
jongeman. Maar Isaak was van kinds af aan opgevoed tot een blind vertrouwen op, en
gehoorzaamheid aan de Heer, en toen het plan van God aan hem werd ontvouwd, onderwierp hij
zich vrijwillig. Hij was een deelgenoot in Abraham’s geloof, en hij voelde zich geëerd dat hij
geroepen was om zijn leven te geven als een offer aan God. Hij probeerde teder het verdriet van de
vader te verlichten, en moedigde zijn krachteloze handen aan om de touwen waarmee hij was
vastgebonden aan het altaar vast te binden.”
'En nu werden de laatste woorden van liefde gesproken, de laatste tranen vergoten, de laatste
omhelzing gegeven. De vader heft het mes om zijn zoon te slachten, als plotseling zijn arm wordt
tegengehouden. Een engel van God roept vanuit de hemel naar de patriarch, 'Abraham, Abraham!'
Hij antwoordt snel: 'Hier ben ik', En opnieuw wordt de stem gehoord, ‘Strek uw hand niet uit aan
den jongen, en doe hem niets! Want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij
niet hebt onthouden '.”
"Op de berg Moria, vernieuwde God wederom Zijn verbond, en bevestigde met een
plechtige eed de zegen aan Abraham en zijn nageslacht voor alle komende generaties: ‘Ik zweer bij
Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet
onthouden hebt; Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de
sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner
vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.’ ”
"In de laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde, zal Gods verbond met Zijn
gebods-houdend volk vernieuwd worden." Review and Herald, 26 februari 1914.
"Abraham’s grote stap in geloof staat als een pilaar van licht, de weg verlichtend van Gods
dienaren in alle volgende eeuwen.”
"Middels type’s en de belofte, heeft God ‘te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd’.
Galaten 3: 8. En het geloof van de patriarch werd gevestigd op de Verlosser die zou komen. Christus
zei tot de Joden. 'Uw vader Abraham verheugde zich, dat hij Mijn dag zou zien; en hij heeft hem
gezien, en is verblijd geweest.' Johannes 8:56, R.V., marge." Patriarchs and Prophets, 126-154.
DE VOLHEID DER TIJD
ABRAHAM TOT MOZES TOT CHRISTUS
"Maar zoals de sterren rondgaan in de uitgestrekte omloop van hun toegewezen pad, kennen
Gods bedoelingen geen haast en geen uitstel. Door middel van de symbolen van de grote duisternis
en de rokende oven, had God aan Abraham de slavernij van Israël in Egypte geopenbaard en had
verklaard dat de tijd van hun verblijf vierhonderd jaar zou zijn. 'Daarna', zei Hij: 'zullen zij
uittrekken met grote have.' Genesis 15:14. Tegen dat woord, vochten tevergeefs al de machten van
het trotse rijk van de Farao. Op 'dezelfde dag', zoals in de goddelijke belofte benoemd, ‘geschiedde
het, dat al de heiren des HEEREN uit Egypteland gegaan zijn.’ Exodus 12:41. Zo ook was in de
Raadvergaderingen van de hemel het uur van de komst van Christus vastgesteld. Toen de grote klok
des tijds op dat uur wees, werd Jezus geboren in Bethlehem.”
“ ‘Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.' Voorzienigheid had
de bewegingen van de naties geleid, en het getij van de menselijke impulsen en invloeden, totdat de
wereld rijp was voor de komst van de Verlosser." The Desire of Ages, 32.
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ZOU HEN GEËERD HEBBEN
"Als de leiders in Israël Christus hadden ontvangen, zou Hij hen geëerd hebben als Zijn
boodschappers om het evangelie aan de wereld te brengen. Aan hen werd het eerst de kans
gegeven om herauten te zijn van het koninkrijk en de genade van God. Maar Israël wist niet de tijd
van haar bezoeking. De jaloezie en het wantrouwen van de joodse leiders waren uitgegroeid tot
openlijke haat, en de harten van de mensen werden afgekeerd van Jezus.”
"Het Sanhedrin had de boodschap van Christus afgewezen en was op zoek naar Zijn dood;
Daarom week Jezus af van Jeruzalem, van de priesters, de tempel, de religieuze leiders, de mensen
die waren onderwezen in de wet, en wendde zich tot een andere klasse om Zijn boodschap aan
te verkondigen, en om onder hen diegenen te verzamelen die het evangelie zouden uitdragen naar
alle naties.” The Desire of Ages, 232
DE PROTESTANTEN
"De wachters op de muren van Sion zouden de eerste moeten zijn die de boodschap van de
komst van de Heiland zouden moeten herkennen, en de eerste om hun stem te verheffen en Hem te
verkondigen als zijnde nabij, de eerste om de mensen te waarschuwen om zich voor te bereiden op
Zijn komst. Maar ze waren op hun gemak, dromend van vrede en veiligheid, terwijl de mensen
sliepen in hun zonden. Jezus zag Zijn kerk als de onvruchtbare vijgenboom, bedekt met opzichtige
bladeren, maar verstoken van het kostbare fruit. Er was een uitwendige naleving van de vormen
van religie, terwijl de geest van ware nederigheid, berouw en geloof, - zonder welke de dienst
onaanvaardbaar is voor God - ontbrak. In plaats van de genade van de Heilige Geest was er de
manifestatie van trots, formalisme, ijdelheid, egoïsme en onderdrukking. Een terugvallende kerk
sloot hun ogen voor de tekenen van de tijd. Doch God verliet hen niet, noch liet Hij Zijn trouw
falen; maar zij verlieten Hem, en scheidden zich af van Zijn liefde. Daar ze weigerden te voldoen
aan de voorwaarden, werden Zijn beloften aan hen niet voldaan.”
"Zo gaat het altijd wanneer mensen het licht en de voorrechten die God schenkt niet op prijs
stellen en niet willen aannemen. Als de gemeente de weg die God haar in zijn voorzienigheid
aanwijst niet wil bewandelen, als ze niet elke lichtstraal wil aanvaarden en de plichten die haar zijn
opgelegd niet wil uitvoeren, ontaardt de godsdienst tot een vormendienst en verdwijnt de ware
godsvrucht. De kerkgeschiedenis heeft herhaaldelijk bewezen dat dit waar is. God verwacht
van zijn kinderen geloof en gehoorzaamheid die beantwoorden aan de zegeningen en voorrechten
die zij hebben ontvangen. Gehoorzaamheid houdt ook in dat men offers moet brengen en zijn kruis
moet dragen. Daarom wilden zo velen die zich voor volgelingen van Christus uitgeven het licht uit
de hemel niet aannemen. Zoals de Israëlieten in het verleden, wisten ook zij niet de tijd hunner
bezoeking. (Lukas 19:44). Ze zijn vanwege hun hoogmoed en ongeloof door God gepasseerd. God
heeft zijn waarheid geopenbaard aan de gelovigen die zoals de herders van Bethlehem en de
wijzen uit het Oosten het licht dat zij hadden ontvangen op prijs stelden." The Great
Controversy, 315, 316.
DE MILLERIETEN
"Ik zag het volk van God in blijde verwachting, uitkijken naar hun Heer. Maar God was
voornemens om hen te testen. Zijn hand bedekte een fout in de berekening van de profetische
periodes. Degenen die uitkeken naar hun Heer hadden deze fout niet ontdekt, en de geleerdste
mensen die gekant waren tegen deze tijdsberekening, zagen het ook niet. Het was Gods bedoeling
dat Zijn mensen een teleurstelling tegemoet zouden gaan. De tijd verstreek, en degenen die met
blijde verwachting hadden uitgekeken naar hun Redder waren verdrietig en ontmoedigd, terwijl
degenen die de verschijning van Jezus niet liefhadden, maar de boodschap uit angst omarmde, blij
waren dat Hij niet kwam op het verwachte moment. Hun belijdenis had geen invloed op het hart en
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had het leven niet gezuiverd. Het verstrijken van de tijd was juist berekend om dergelijke
harten bloot te stellen…”
"Die trouwe, teleurgestelde gelovigen, die niet konden begrijpen waarom hun Heer niet
kwam, werden niet in duisternis achtergelaten. Opnieuw werden ze geleid naar hun Bijbels om de
profetische periodes te onderzoeken. De hand des Heren werd nu van de cijfers weggenomen,
en de fout werd verklaard. Zij zagen dat de profetische periodes reikten tot 1844, en dat
dezelfde bewijzen die zij had aangevoerd om aan te tonen dat de profetische periodes
eindigden in 1843, aantoonde dat ze zouden eindigen in 1844." Early Writings, 235-237.
ADVENTISME VOOR ZIJN ANDERE KINDEREN IN BABYLON
"Zondaars die niet het licht en de privileges hadden die Zevende-dags Adventisten wel
hadden genoten, zullen in hun onwetendheid, in een gunstiger positie voor God staan dan degenen
die ontrouw zijn geweest, terwijl ze in nauw contact stonden met Zijn werk en beleden Hem lief te
hebben en te dienen. De tranen van Christus op de berg kwamen voort uit een gekweld en gebroken
hart vanwege Zijn onbeantwoorde liefde en de ondankbaarheid van Zijn uitverkoren volk. Hij
had onvermoeibaar gewerkt om hen te redden van het lot dat ze vastbesloten leken te zijn over
zichzelf te brengen, maar zij weigerden Zijn barmhartigheid en wisten niet de tijd van hun
bezoeking. De dag van hun bevoorrechting liep ten einde, maar ze waren zo verblind door de
zonde dat zij dat niet wisten.”
"Jezus keek door de eeuwen heen tot aan het einde van de tijd, en, alle gevallen beschouwend
van hen die Zijn liefde en vermaningen met egoïsme en veronachtzaming hadden terugbetaald, en
allen die Hem op deze manier zouden terug betalen, richtte Hij aan hen die plechtige woorden,
zeggende dat zij de tijd van hun bezoeking niet wisten. De Joden verzamelden over zichzelf de
donkere wolken van vergelding, en velen vandaag de dag, roepen op dezelfde wijze de toorn
van God over zichzelf af, vanwege de nagelaten mogelijkheden, en de minachting van de
raadgevingen en liefde van Jezus, en het verachten en haten van Zijn dienaren voor het spreken van
de waarheid." Testimonies, volume 4, 191, 192.
DEZE REDE IS HARD; WIE KAN DEZELVE HOREN?
ADVENTISME
"De gelijkenis van de tien maagden van Mattheüs 25 illustreert ook de ervaring van de
Adventisten." The Great Controversy, 393.
THE DESIRE OF AGES, 383–394
“De Crisis in Galilea (omkeren)
"Toen Christus de mensen verbood, Hem tot koning te maken, wist Hij, dat er een keerpunt
in Zijn geschiedenis bereikt was. De scharen die Hem vandaag tot op de troon wilden verheffen,
zouden zich morgen van Hem afwenden. De teleurstelling van hun zelfzuchtige eerzucht zou hun
liefde in haat veranderen en hun lof in vervloekingen. Toch, hoewel Hij dit alles wist, nam Hij geen
maatregelen om de crisis af te wenden. Van het begin af aan had Hij Zijn volgelingen geen hoop
op aardse beloningen in het vooruitzicht gesteld. Tot iemand die naar Hem toekwam met de
wens Hem te volgen, had Hij gezegd: ‘De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten,
maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen’ Mattheüs 8:20. Indien de
mensen mèt Christus de wereld hadden kunnen bezitten, zouden grote scharen Hem trouw beloofd
hebben, maar zulk een dienst kon Hij niet aannemen. Onder hen die nu met Hem waren verbonden,
waren er velen die werden aangetrokken door de hoop op een aards koninkrijk. Deze moesten
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van dit verkeerde begrip verlost worden. De diepe geestelijke les in het wonder van de broden had
men niet begrepen. Dit moest eerst uitgelegd worden. En deze nieuwe openbaring zou een nadere
beproeving met zich meebrengen...
“Na verloop van tijd ging Hij naar de synagoge, en daar vonden Hem de mensen, die van
Bethsaïda gekomen waren. Zij vernamen van Zijn discipelen hoe Hij het meer overgestoken was.
Het woeden van de storm, het vele uren tevergeefs roeien tegen de wind in, de verschijning van
Christus, Die op het water wandelde, de vrees die daardoor ontstaan was, Zijn geruststellende
woorden, het avontuur van Petrus en de gevolgen daarvan, met het plotseling bedaren van de
storm en het landen van het bootje, werden getrouw naverteld aan de verwonderde menigte. Niet
tevreden daarmee evenwel, verzamelden velen zich om Jezus met de vraag: ‘Rabbi, wanneer zijt Gij
hier gekomen?’. Zij hoopten dat zij uit Zijn mond een verdere verklaring van het wonder zouden
horen.
“Jezus bevredigde hun nieuwsgierigheid niet. Bedroefd zei Hij: ‘Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet
omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt’. Zij
zochten Hem niet met een waardig motief; maar daar ze gevoed waren met de broden, hoopten ze
nog steeds materieel voordeel te verkrijgen door zich bij Hem aan te sluiten. De Heiland zei
hun: ‘Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven’. Jaag
niet alleen naar stoffelijk voordeel. Laat uw voornaamste streven niet uitgaan naar het voorzien in
noden van het leven van nu, maar zoek naar geestelijk voedsel, ja, naar die wijsheid die zal
blijven bestaan tot in eeuwigheid. Dit kan alleen de Zoon van God geven, ‘want op Hem heeft God
de Vader Zijn zegel gedrukt’.
“Een ogenblik was de belangstelling van de toehoorders opgewekt. Zij riepen uit: ‘Wat
moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?’ Zij hadden vele moeitevolle werken
verricht om zichzelf bij God aan te prijzen en zij waren bereid te luisteren naar elk nieuw
voorschrift, waardoor zij grotere verdiensten konden verkrijgen. Hun vraag betekende: Wat
moeten wij doen om de hemel te verdienen? Wat is de prijs die van ons wordt gevraagd ten einde
het toekomstig leven te verkrijgen? …
“Het feit dat Hij er aanspraak op maakte de Gezondene van God te zijn en toch weigerde
koning van Israël te worden, was een geheimenis dat zij niet konden peilen. Zijn weigering werd
verkeerd uitgelegd. Velen trokken daaruit de conclusie, dat Hij zijn beweringen niet durfde waar
te maken, omdat Hij Zelf twijfelde aan het goddelijk karakter van Zijn zending. Op deze wijze
stelden ze hun harten open voor ongeloof, en het zaad dat Satan gezaaid had, droeg vruchten naar
zijn aard, in verkeerd begrip en afval.
“Nu stelde een rabbi half spottend de vraag: ‘Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen
zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten,
zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.’
“De Joden eerden Mozes als de gever van het manna, ze gaven de eer aan het werktuig en
verloren Hem uit het oog door Wie het werk tot stand was gebracht. Hun vaderen waren tegen
Mozes in opstand gekomen en hadden getwijfeld aan Zijn goddelijke opdracht en die ontkend. Nu
verwierpen de kinderen in dezelfde geest Hem Die de boodschap van God aan hen bracht. “Jezus
zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel
gegeven”.11 De Gever van het manna stond bij hen. Het was Christus Zelf, Die de Hebreeën door de
woestijn had geleid en hen dagelijks had gespijzigd met brood uit de hemel. Dat voedsel was een
type van het ware brood des hemels. De levende Geest, Die vloeit uit de oneindige volheid van
God, is het ware manna. Jezus zei: ‘Want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de
wereld het leven geeft’. Johannes 6:33
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“Nog steeds in de veronderstelling dat Jezus sprak over stoffelijk voedsel, riepen enigen van
Zijn toehoorders: ‘Here, geef ons altijd dit brood’. Jezus zei toen openhartig: ‘Ik ben het brood des
levens’.
“Het beeld dat Christus gebruikte, was vertrouwd voor de Joden. Mozes, geïnspireerd door
de Heilige Geest, had gezegd: ‘Dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van
alles wat uit de mond des Heren uitgaat’. En de profeet Jeremia had geschreven: ‘Zo vaak Uw
woorden gevonden werden, at ik ze op, Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten’.
Deuteronomium 8:3; Jeremia 15:16 De rabbi’s zelf hadden een gezegde, dat het eten van brood, in
zijn geestelijke betekenis, de studie van de wet en het beoefenen van goede werken was; en
dikwijls zei men, dat bij de komst van de Messias geheel Israël gevoed zou worden. Datgene wat de
profeten leerden, maakte de diep geestelijke les, die in het wonder van de broden was
verborgen, duidelijk. Deze les trachtte Christus te verklaren aan Zijn toehoorders in de synagoge.
Indien zij de Schriften verstaan hadden, dan zouden zij Zijn woorden begrepen hebben, toen Hij zei:
‘Ik ben het brood des levens’. Nog de dag daarvoor waren de mensen, vermoeid en hongerig, gevoed
met het brood dat Hij hun gegeven had. Zoals zij door het brood lichamelijke kracht en verkwikking
verkregen hadden, zo konden ze van Christus geestelijke kracht ten eeuwigen leven ontvangen.
‘Wie tot Mij komt’, zei Hij, ‘zal nimmermeer hongeren, en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer
dorsten.’ Maar Hij voegde eraan toe: ‘Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij gezien.’
{DWE 331.4}
“Zij hadden Christus gezien door het getuigenis van de Heilige Geest, door de openbaring van
God aan hun ziel. De levende bewijzen van Zijn macht waren hun dag aan dag voor ogen geweest,
en toch vroegen ze nog om een ander teken. Indien dit aan hen gegeven zou zijn, zouden ze even
ongelovig gebleven zijn als tevoren. Indien ze niet overtuigd waren door wat ze gezien en gehoord
hadden, was het nutteloos om hun meer wonderwerken te tonen. Ongeloof zal steeds een
verontschuldiging voor twijfel vinden, en zal het meest positieve bewijs wegredeneren.
“Weer deed Christus een beroep op die verstokte harten: ‘Wie tot Mij komt zal Ik geenszins
uitwerpen’. Allen die Hem in het geloof aannamen, zei Hij, zouden eeuwig leven hebben. Niet een
van hen kon verloren gaan. De Farizeeën en Sadduceeën behoefden niet te redetwisten over het
toekomstig leven. De mensen behoefden niet langer in hopeloze smart te treuren om hun doden.
‘En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in
Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’…
“Het vooroordeel van de Farizeeën lag dieper dan hun vragen te kennen gaven; het had zijn
wortel in de verdorvenheid van hun hart. Ieder woord en iedere daad van Jezus wekte tegenstand
in hen op; want de geest die zij koesterden, kon in Hem niets vinden wat daarmede in
overeenstemming was.
“‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik
zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God
geleerd zijn. Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij’. Niemand zal ooit
tot Christus komen, behalve zij die gehoor geven aan het trekken van de liefde des Vaders. Maar
God trekt alle harten tot Zich, en slechts zij die hieraan geen gehoor geven, zullen weigeren tot
Christus te komen.
“Met de woorden: ‘Zij zullen allen door God onderwezen zijn’, doelde Jezus op de profetie van
Jesaja: ‘Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn’. (Jesaja
54:13) Deze tekst pasten de Joden op zichzelf toe. Zij pochten erop, dat God hun leraar was. Maar
Jezus toonde aan, hoe ijdel deze bewering was; want Hij zei: ‘Een ieder die het van de Vader gehoord
en geleerd heeft, komt tot Mij’. Slechts door Christus konden zij kennis van Zijn heerlijkheid
ontvangen. De mensen konden de aanblik van Zijn heerlijkheid niet verdragen. Zij, die van God
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geleerd hadden, hadden geluisterd naar de stem van Zijn Zoon, en in Jezus van Nazareth zouden ze
Hem herkennen Die door middel van de natuur en de openbaring de Vader geopenbaard heeft.
“‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven’. Door middel van de
geliefde Johannes, die naar deze woorden luisterde, verklaarde de Heilige Geest aan de gemeenten:
‘En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon
heeft, heeft het leven‘. 1 Johannes 5:11, 12. En Jezus zei: ‘Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.’
Christus werd één vlees met ons, opdat wij één in geest zouden kunnen worden met Hem.
Krachtens deze verbintenis zullen wij uit het graf verrijzen niet enkel als een openbaring van de
macht van Christus maar omdat, door het geloof, Zijn leven het onze is geworden. Zij die Christus
zien in Zijn ware karakter en Hem ontvangen in hun hart, hebben het eeuwige leven. Door de Geest
woont Christus in ons en de Geest van God, Die wij ontvangen in ons hart door het geloof, is het
begin van het eeuwige leven.
“De mensen hadden tot Jezus gesproken over het manna dat hun vaderen in de woestijn
gegeten hadden, alsof het verschaffen van voedsel een groter wonder was dan het wonder dat Jezus
verricht had; maar Hij liet zien, hoe gering die gave was vergeleken met de zegeningen die Hij door
Zijn komst bracht. Het manna kon slechts dit aardse bestaan in stand houden; het verhinderde niet,
dat de dood nader kwam en verzekerde ook geen onsterfelijkheid; maar het brood des hemels zou
de ziel voeden en eeuwig leven schenken. De Heiland zei: “Ik ben het brood des levens. Uw vaderen
hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood dat uit de hemel
nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel
nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven”.31 Aan deze
beeldspraak voegt Christus nog een andere toe. Slechts door te sterven kon Hij de mensen het leven
schenken, en in de woorden die nu volgen, wijst Hij op Zijn dood als het middel tot redding. Hij zegt:
“Het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld”.
“De Joden stonden op het punt het Pascha in Jeruzalem te gaan vieren, als gedachtenis aan de
nacht van Israëls bevrijding, toen de engel des verderfs de huizen van Egypte sloeg. God wilde, dat
zij in het paaslam het Lam Gods zouden zien, en door middel van dat beeld Hem zouden ontvangen
Die Zichzelf gaf voor het leven van de wereld. Maar de Joden waren zover gekomen, dat ze dat
symbool tot het belangrijkste van alles maakten, terwijl de betekenis daarvan onopgemerkt
bleef. Zij onderscheidden het lichaam des Heren niet. Dezelfde waarheid die symbolisch werd
voorgesteld in de Pascha-dienst, werd hun geleerd in de woorden van Christus. Maar nog
onderscheidden zij het niet.
“Nu riepen de rabbi’s toornig uit: ‘Hoe kan Deze ons Zijn vlees te eten geven?’ Zij wendden
voor, dat zij Zijn woorden even letterlijk opvatten als Nicodemus, toen hij de vraag stelde: ‘Hoe
kan een mens geboren worden, als hij oud is?’ (Johannes 3:4) Tot op zekere hoogte begrepen zij
de bedoeling van Jezus, maar zij waren niet gewillig om toe te geven. Door Zijn woorden
verkeerd te verklaren, hoopten zij het volk tegen Hem in te nemen.
“Christus verzachtte Zijn symbolische voorstelling niet. Hij herhaalde de waarheid in nog
sterkere taal: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet,
en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft
het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en
Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.’
“De ongelovige Joden weigerden alles wat meer was dan de meest letterlijke betekenis
in de woorden van de Heiland te zien. Volgens de rituele wet was het hun verboden bloed te
drinken, en nu verklaarden zij de woorden van Christus als godslasterlijke taal, en redetwistten zij
daarover onder elkander. Zelfs velen van de discipelen zeiden: ‘Deze rede is hard, wie kan haar
aanhoren?’
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“De Heiland antwoordde hun: ‘Geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de Zoon des mensen
zaagt opvaren, waar Hij tevoren was? De Geest is het Die levend maakt, het vlees doet geen nut; de
woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.’
“Het leven van Christus, dat leven geeft aan de wereld, ligt in Zijn woord. Door Zijn woord
genas Jezus zieken en wierp Hij duivelen uit, door Zijn woord deed Hij de zee bedaren en de doden
herrijzen; en de mensen getuigden ervan, dat Zijn woord macht bezat. Hij sprak het woord van God,
zoals Hij gesproken had door al de profeten en leraars in het Oude Testament. De gehele Bijbel is
een openbaring van Christus, en de Heiland wilde het geloof van Zijn volgelingen op het Woord
richten. Wanneer Zijn zichtbare tegenwoordigheid zou zijn weggenomen, moest het Woord hun
bron van kracht zijn. Evenals hun Meester, moesten zij leven ‘van alle woord dat uit de mond Gods
uitgaat’ Mattheüs 4:4
“Zoals ons aardse leven wordt onderhouden door voedsel, zo wordt ons geestelijk leven in
stand gehouden door het Woord van God. En ieder moet voor zichzelf leven ontvangen van het
Woord Gods. Zoals we voor onszelf moeten eten om voedsel te ontvangen, zo moeten we het Woord
nemen voor onszelf. We zullen het niet verkrijgen alleen door middel van de geest van iemand
anders. Wij moeten zorgvuldig de Bijbel bestuderen en God vragen om de hulp van de Heilige Geest,
opdat we Zijn Woord mogen verstaan. We moeten één vers nemen en de gedachten concentreren
op het vaststellen van de gedachte die God voor ons in dat vers heeft gelegd. Wij moeten stil staan
bij die gedachte, tot die ons eigen wordt, en we weten ‘wat de Here zegt.’
“In Zijn beloften en waarschuwingen bedoelt Jezus mij. God had de wereld zó lief, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ik, door in Hem te geloven, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe. De ervaringen die verhaald worden in het Woord van God, moeten mijn
ervaringen worden. Gebed en belofte, voorschrift en waarschuwing, gelden mij. ‘Ik ben met
Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees
leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij
overgegeven heeft.’ Galaten 2:20. Wanneer het geloof zó de grondbeginselen van de waarheid
aanneemt en in zich opneemt, worden deze een deel van het wezen en de stuwende kracht van het
leven. Het Woord van God dat in de ziel wordt opgenomen, vormt de gedachten en gaat werken aan
de ontwikkeling van het karakter.
“Door voortdurend met het oog des geloofs op Jezus te zien, zullen wij kracht ontvangen. God
zal de kostbaarste openbaringen geven aan Zijn volk dat daarnaar hongert en dorst. Zij zullen
ontdekken, dat Christus een persoonlijke Heiland is. Wanneer zij zich voeden met Zijn Woord,
bemerken ze, dat het geest en leven is. Het woord vernietigt de natuurlijke, aardse natuur en
schenkt een nieuw leven in Christus Jezus. De Heilige Geest komt tot de ziel als een Trooster. Door
de hervormende macht van Zijn genade wordt het beeld van God in de discipel weergegeven; hij
wordt een nieuw schepsel. Liefde neemt de plaats in van haat, en het hart ontvangt de goddelijke
gelijkenis. Dat is de betekenis van ‘leven van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat’. Dat is het
eten van het Brood Dat uit de hemel nederdaalt.
“Christus had een heilige, eeuwige waarheid uitgesproken betreffende de verhouding tussen
Hem en Zijn volgelingen. Hij kende het karakter van hen die beweerden Zijn discipelen te zijn,
en Zijn woord stelde hun geloof op de proef. Hij verklaarde, dat zij zouden geloven en
handelen naar hetgeen Hij geleerd had. Allen die Hem aannamen, zouden Zijn natuur
deelachtig worden en gelijkvormig worden aan Zijn karakter. Dit bracht met zich mee, dat
zij hun eerzuchtige plannen die zij gekoesterd hadden, moesten opgeven. Het vereiste de
volledige overgave van zichzelf aan Jezus. Zij werden geroepen om zelfopofferend, zachtmoedig en
nederig van hart te worden. Zij moesten het smalle pad, dat de Man van Golgotha had betreden,
bewandelen, wilden zij deel hebben aan de gave van het leven en de heerlijkheid des hemels.
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“De beproeving was te zwaar. De geestdrift van hen die getracht hadden Hem met geweld te
nemen en koning te maken, verkoelde. Deze toespraak in de synagoge, verklaarden zij, had hun de
ogen geopend. Nu lieten ze zich niet meer bedriegen. Naar hun mening waren Zijn woorden een
rechtstreekse bekentenis, dat Hij niet de Messias was, en dat uit relatie met Hem geen aardse
beloningen te verkrijgen waren. Zij hadden Zijn wonderwerkende kracht verwelkomd; zij waren
verlangend om bevrijd te worden van ziekte en lijden; maar zij wilden geen medeleven tonen voor
Zijn zelfopofferend leven. Zij gaven niets om het geheimzinnige, geestelijke koninkrijk waarvan Hij
sprak. De onoprechten, de zelfzuchtigen die Hem gezocht hadden, wensten Hem niet langer. Indien
Hij Zijn macht en invloed niet wilde gebruiken om hun bevrijding van de Romeinen te verkrijgen,
wilden ze niets met Hem te maken hebben.
“Jezus zei hun ronduit: ‘Er zijn sommigen onder u, die niet geloven’; eraan toevoegend:
‘Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij.’ Hij
wilde, dat zij zouden begrijpen, dat indien zij niet tot Hem getrokken werden, dit zo was omdat hun
hart niet openstond voor de Heilige Geest. ‘Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van
de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niét verstaan, omdat het slechts geestelijk
te beoordelen is.’ (1 Korinthe 2:14) Door het geloof aanschouwt de ziel de heerlijkheid van
Jezus. Deze heerlijkheid is verborgen, totdat, door de Heilige Geest, het geloof in de ziel tot leven
wordt gebracht.
“Door de openlijke berisping van hun ongeloof werden deze discipelen nog meer vervreemd
van Jezus. Zij waren bijzonder misnoegd, en, daar zij de Heiland wilden wonden en aan de
kwaadwilligheid van de Farizeeën wilden voldoen, keerden ze Hem de rug toe en verlieten Hem
met verachting in hun hart. Zij hadden hun keuze gemaakt ze hadden de vorm zonder de geest
gekozen, de bolster zonder de pit. Hun besluit zou later nooit meer veranderen, want zij
wandelden niet meer met Jezus.
“De wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer geheel zuiveren en Zijn graan in de schuur
bijeenbrengen.’ Mattheüs 3:12. Dit was één van de momenten van loutering. Door de woorden der
waarheid werd het kaf van het koren gescheiden. Omdat zij te ijdel en te zelfgerechtigd waren om
een berisping aan te nemen, omdat ze te zeer de wereld lief hadden om een leven in nederigheid te
aanvaarden, wendden velen zich van Jezus af. Velen doen nog hetzelfde. Ten huidige dage worden
zielen op de proef gesteld zoals die discipelen het werden in de synagoge in Kapernaüm.
Wanneer de waarheid tot het hart doordringt, zien ze, dat hun leven niet in overeenstemming is
met de wil van God. Zij zien, dat er een volledige ommekeer in henzelf nodig is; maar zij zijn niet
gewillig het werk der zelfverloochening op zich te nemen. Daarom zijn zij boos wanneer hun
zonden ontdekt worden. Ze gaan beledigd heen, juist zoals de discipelen Jezus verlieten, en
mompelen: ‘Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren?’
“Lof en vleierij zouden hun aangenaam in de oren klinken, maar de waarheid is niet welkom;
zij kunnen die niet horen. Wanneer de menigten volgen en de scharen gevoed worden, en de
triomfkreten gehoord worden, klinkt hun lof luid; maar wanneer het onderzoek van Gods Geest hun
zonde openbaart, en hun gebiedt, die te laten, dan keren zij de waarheid de rug toe en wandelen
niet meer met Jezus.
“Toen die verontwaardigde discipelen zich van Christus afwendden, nam een geheel andere
geest bezit van hen. Zij konden niets aantrekkelijks zien in Hem Die ze tevoren zo belangwekkend
gevonden hadden. Zij zochten Zijn vijanden op, want zij waren in overeenstemming met hun geest
en werken. Zij legden Zijn woorden verkeerd uit, vervalsten Zijn beweringen, en bestreden Zijn
motieven. Zij ondersteunden hun gedrag door ieder punt dat tegen Hem gekeerd kon worden, te
verzamelen, en er werd zulk een verontwaardiging gewekt door deze onjuiste geruchten, dat Zijn
leven in gevaar was.
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“Al spoedig verbreidde zich het nieuws, dat volgens Zijn eigen belijdenis Jezus van Nazareth
niet de Messias was. En op deze wijze werd in Galilea de stroom van gevoelens van het volk tegen
Hem gekeerd, zoals dat het jaar tevoren geschied was in Judea. Helaas voor Israël! Zij verwierpen
hun Heiland omdat zij een overwinnaar verlangden die hun tijdelijke macht zou geven. Zij
wilden de spijze die vergaat en niet die welke blijft tot in het eeuwige leven. {DWE 339.1}
“Met een bedroefd hart zag Jezus hoe zij, die Zijn discipelen geweest waren, Hem, het Leven
en Licht der mensen, verlieten. Het besef dat Zijn mededogen niet gewaardeerd, dat Zijn liefde
onbeantwoord, Zijn genade veronachtzaamd, Zijn heil verworpen werd, vervulde Hem met smart
die onuitsprekelijk was. Juist dit soort gebeurtenissen maakte Hem tot een Man van Smarten, en
vertrouwd met leed. {DWE 339.2}
“Zonder een poging te doen om hen die Hem verlieten, tegen te houden, wendde Jezus
Zich tot de twaalven en zei: ‘Gij wilt toch ook niet weggaan?’
“Petrus antwoordde met de vraag: ‘Here, tot wie zullen wij heengaan?’ ‘Gij hebt woorden van
eeuwig leven’, voegde hij eraan toe. ‘En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon
des levenden Gods’.
“‘Tot wie zullen wij heengaan?’…
“Vele woorden en daden van Jezus lijken geheimzinnig voor sterfelijke wezens, maar ieder
woord en iedere daad had zijn bepaald doel in het werk voor onze verlossing; elk afzonderlijk
waren ze erop berekend eigen vruchten te dragen. Indien we in staat zouden zijn, Zijn plannen te
begrijpen, zou alles belangrijk lijken, volkomen en in harmonie met Zijn zending.
“Toen Jezus de testende waarheid naar voren bracht, die zovelen van Zijn discipelen ertoe
bracht terug te keren, wist Hij wat het gevolg van Zijn woorden zou zijn; maar Hij had een
genadevol doel uit te voeren. Hij voorzag, dat in de ure der verzoeking elk van Zijn geliefde
discipelen zwaar beproefd zou worden. Zijn zielestrijd in Gethsémané, Zijn verraad en
kruisiging, zouden voor hen een geweldige vuurproef zijn. Als er nooit een voorafgaande test
was gegeven, zouden velen die door zelfzuchtige motieven gedreven werden, zich met hen
verbonden hebben. Toen hun Here veroordeeld werd in de rechtszaal, toen de menigte die Hem
begroet had als hun koning, Hem uitfloot en Hem bespotte, toen de honende menigte riep: “Kruisig
Hem!’ - toen hun aardse idealen teleurgesteld werden, zouden deze zelfzuchtigen, door hun trouw
aan Jezus te verbreken, over de discipelen een bitter, zwaar drukkend leed hebben gebracht naast
hun eigen smart en teleurstelling over het vergaan van hun innigste hoop. In dat uur van
duisternis had het voorbeeld van hen die zich van Hem afwendden, anderen kunnen meeslepen.
Maar Jezus bracht deze crisis tot stand, terwijl Hij nog door Zijn persoonlijke tegenwoordigheid
het geloof van Zijn trouwe volgelingen kon versterken.
“Barmhartige Verlosser, Die, terwijl Hij volledig op de hoogte was van de ondergang die Hem
wachtte, op liefdevolle wijze de weg effende voor de discipelen, en hen voorbereidde op de alles
overtreffende beproeving en hen sterk maakte voor de laatste test!"
ABRAHAM: VERBIEDT GOD NU, WAT HIJ EENS VEREISTE?
“Satan was nabij om te suggereren dat hij wel misleid moest zijn, want de goddelijke wet
gebiedt, 'Gij zult niet doden', en God zou niet iets eisen wat hij ooit had verboden." Patriarchs
and Prophets, 148.

ISAAK: ONDERWIERP ZICH AAN OORDEEL VAN ZIJN VADER
"Isaak was zeer vereerd door God, door hem erfgenaam te maken van de beloften, waardoor
de wereld zou worden gezegend; Toch, toen hij veertig jaar oud was, onderwierp hij zich aan
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het oordeel van zijn vader bijde benoeming van zijn ervaren, God-vrezende dienaar om een
vrouw voor hem uit te kiezen." Patriarchs and Prophets, 175.
JAKOB: NIET BEREID OM KWESTIE AAN GOD OVER TE LATEN
"Jakob en Rebekka slaagden in hun doel, maar zij verkregen alleen maar moeilijkheden en
verdriet door hun bedrog. God had verklaard dat Jakob het geboorterecht zou krijgen, en Zijn
Woord zou zijn vervuld in Zijn eigen tijd, als ze in geloof hadden gewacht tot Hij voor hen zou
werken. Maar net als velen die nu belijden kinderen van God te zijn, waren ze niet bereid om de
kwestie volledig in Zijn handen te laten." Patriarchs and Prophets, 180.
JOZEF: BOODSCHAPPER DES VERBONDS
MOZES: VEERTIG JAAR
"Toen Mozes veertig jaar oud was, 'ging hij tot zijn broederen, en bezag hun lasten; en hij
zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg’."
“Mozes was te snel in het doden van de Egyptenaar. Hij veronderstelde dat het volk van Israël
wel begreep dat Gods bijzondere voorzienigheid hem had opgewekt om hen te bevrijden. Maar God
had niet het voornemen de kinderen van Israël te bevrijden middels oorlogvoering, zoals
Mozes dacht; maar door Zijn eigen machtige kracht, opdat de heerlijkheid alleen aan Hem kon
worden toegeschreven." Spirit of Prophecy, volume 1, 166, 167.
DE REBELLEN VAN DE WILDERNIS: NIET GODS WIL
"God maakte het hun voorrecht en hun plicht om het land in te gaan op het moment dat
Hij dat bepaalde, maar …
“Ze wantrouwde de kracht van God om samen te werken met hun inspanningen om Kanaän
in bezit te nemen; maar nu waren ze voornemens om op hun eigen kracht het werk te doen,
onafhankelijk van goddelijke hulp. 'We hebben tegen de Here gezondigd', riepen ze; 'We zullen
optrekken en strijden, naar alles, wat de Heer onze God, ons bevolen heeft.’ Deuteronomium 1:41. Zo
vreselijk verblind waren ze nu geworden door hun zondes. De Heer had hen nooit bevolen om
'op te gaan en te vechten.’ Het was niet Zijn bedoeling dat zij het land door oorlogvoering
zouden winnen, maar door strikte gehoorzaamheid aan Zijn geboden.” Patriarchs and Prophets,
393.
CHRISTUS: BIJ ELK WOORD
"Hij kende het karakter van hen die beweerden Zijn discipelen te zijn, en Zijn Woorden testte
hun geloof. Hij verklaarde dat ze dienden te geloven en te handelen naar Zijn leer. Allen die Hem
ontvingen zouden deel hebben aan Zijn natuur, en zich vormen naar Zijn karakter. Dit betrof het
loslaten van hun gekoesterde ambities." The Desire of Ages, 391.
DE REBELLEN VAN CAPERNAÜM
"Velen doen nog steeds hetzelfde. Zielen worden vandaag de dag getest zoals de discipelen in
de synagoge in Capernaüm. Wanneer de waarheid aan het hart wordt gebracht, zien ze dat hun
leven niet in overeenstemming is met de wil van God. Zij zien de noodzaak van een volledige
verandering van zichzelf; maar ze zijn niet bereid het zelfverloochenende werk te doen. Daarom
zijn zij boos als hun zonden worden ontdekt. Ze gaan beledigd weg, zoals de discipelen Jezus
verlieten, mompelend: ‘Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?’.” The Desire of Ages, 392.
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DE DISCIPELEN: WACHT IN JERUZALEM
"Christus vertelde Zijn discipelen dat zij hun werk in Jeruzalem moesten beginnen… In
Jeruzalem waren er velen die in het geheim geloofde, dat Jezus van Nazareth de Messias was, en ook
velen die misleid waren door priesters en leiders. Aan dezen diende het evangelie te worden
verkondigd. Zij moesten worden opgeroepen tot bekering." Acts of the Apostles, 32
DE MILLERIETEN: DE BLIJDE ONTVANGST
"Het begrijpen van waarheid, de blijde ontvangst van de boodschap, wordt voorgesteld door
het eten van het kleine boekje.” The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, 971
VANDAAG: TOT HET HUIS VAN ISRAËL
Ezekiel 3: 1-6.
TEKENS EN BELEGERINGEN
"Veertig jaar lang zou Jeremia voor de natie staan als een getuige voor waarheid en
gerechtigheid." Prophets and Kings, 408
"Nadat Christus zelf de ondergang van Jeruzalem had aangekondigd, stelde God het
oordeel over de stad en het volk bijna veertig jaar uit. Gods geduld tegenover de mensen die
zijn evangelie hadden verworpen en zijn Zoon hadden vermoord was wonderbaarlijk. De gelijkenis
van de onvruchtbare boom stelde Gods handelen met het Joodse volk voor. Het bevel was gegeven:
‘Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?’ (Lukas 13:7), maar de goddelijke
barmhartigheid had hem nog wat langer gespaard. Onder de Joden waren er nog velen die niets
wisten van het karakter en het werk van Jezus. En de kinderen hadden niet het licht ontvangen of
de kansen gekregen die hun ouders van de hand hadden gewezen. God wilde hun dat licht nog
schenken door de prediking van de apostelen en hun medewerkers; zij zouden kunnen zien hoe de
profetie in vervulling was gegaan, niet alleen door de geboorte en het leven van Christus, maar ook
door zijn dood en opstanding. De kinderen werden niet veroordeeld voor de zonden van hun
ouders; maar wanneer de kinderen met de kennis van al het licht dat aan hun ouders werd
geschonken, ook het licht dat zijzelf nog hadden gekregen zouden verwerpen, werden ze
medeschuldig aan de overtredingen van de ouders en maakten ze de maat van hun ongerechtigheid
vol...
“Alle voorzeggingen van Christus over de verwoesting van Jeruzalem gingen letterlijk in
vervulling. De Joden ondervonden de waarheid van zijn waarschuwende woorden aan den lijve:
‘Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden.’ (Mattheüs 7:2).
“Er waren tekenen en wonderen te zien die het onheil en de ondergang aankondigden.
Midden in de nacht scheen een onnatuurlijk licht boven de tempel en het altaar. In de wolken kon
men bij zonsondergang strijdwagens en krijgers zien die zich verzamelden om ten strijde te
trekken. De priesters die 's nachts dienst deden in het heiligdom werden opgeschrikt door
geheimzinnige geluiden; de aarde beefde en men hoorde vele stemmen roepen: 'Laat ons van hier
weggaan.' De grote poort in het oosten, die zo zwaar was dat twintig mannen haar nauwelijks
konden sluiten en die werd verstevigd door zeer grote ijzeren staven, die diep in het stevige, stenen
plaveisel waren bevestigd, ging te middernacht zonder mensenhand open." - Milman, The History
of the Jews, b. 13.
“Zeven jaar lang bleef een man op en neer lopen in de straten van Jeruzalem en kondigde het
onheil aan dat Jeruzalem zou treffen. Dag en nacht zong hij de wilde klaagzang: 'Een stem uit het
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oosten! Een stem uit het westen! Een stem uit de vier windstreken! Een stem tegen Jeruzalem en tegen
de tempel! Een stem tegen de bruidegoms en de bruiden! Een stem tegen het volk!' (Ibid.). Deze
vreemde man werd gevangen genomen en gegeseld, maar geen klacht kwam over zijn lippen. Op
beledigingen en verwijten antwoordde hij slechts: ‘Wee, wee over Jeruzalem! Wee, wee over zijn
inwoners!’ Zijn waarschuwende roepstem zweeg pas toen hij omkwam bij het beleg dat hij had
voorspeld.
“Geen enkele christen werd bij de verwoesting van Jeruzalem gedood. Christus had zijn
discipelen gewaarschuwd en allen die zijn woorden geloofden, keken uit naar het beloofde teken.
‘Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is.
Laten dan die in Judéa zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen’, had
Jezus gezegd (Lukas 21: 20,21). Nadat de Romeinen onder leiding van Cestius de stad hadden
omsingeld, braken ze onverwachts het beleg op toen alle omstandigheden gunstig schenen voor
een onmiddellijke aanval. De belegerden, die begonnen te wanhopen aan een succesvol verzet,
stonden op het punt zich over te geven toen de Romeinse generaal zonder duidelijke reden zijn
troepen terugtrok. Maar Gods barmhartige voorzienigheid leidde de gebeurtenissen voor het
welzijn van zijn eigen volk. Het beloofde teken was aan de wachtende christenen gegeven en
nu kregen allen die het wilden de gelegenheid de waarschuwing van de Heiland op te volgen. De
gebeurtenissen werden zo geleid dat Joden noch Romeinen de vlucht van de christenen konden
verhinderen. Bij de aftocht van Cestius deden de Joden vanuit Jeruzalem een uitval en
achtervolgden het terugtrekkende leger; toen beide legers in strijd waren gewikkeld, hadden de
christenen de gelegenheid de stad te verlaten. Op dat ogenblik was het land ook gezuiverd van
vijanden die hen zouden kunnen tegenhouden. Toen de stad belegerd werd, waren de Joden in
Jeruzalem samengekomen om het Loofhuttenfeest te vieren en zo konden de christenen uit het
hele land ongehinderd vluchten. Zonder aarzelen gingen ze naar veilige plaatsen - de stad Pella in
het land Perea, aan de overzijde van de Jordaan.
“De Joodse legers die Cestius en zijn leger achtervolgden vielen zijn achterhoede zó hevig aan,
dat ze met algehele vernietiging werd bedreigd. Slechts met de grootste moeite slaagden de
Romeinen erin zich terug te trekken. De Joden leden zo goed als geen verliezen en keerden in
triomf naar Jeruzalem terug met hun krijgsbuit. Maar dit schijnsucces bracht hun slechts onheil.
Ze werden daardoor aangezet tot een hardnekkig verzet tegen de Romeinen, wat spoedig een
onuitsprekelijke ellende over de ten ondergang gedoemde stad zou brengen.
“Vreselijk waren de rampen waardoor Jeruzalem werd getroffen toen Titus de stad opnieuw
belegerde. Dat gebeurde tijdens het Paasfeest, toen miljoenen Joden binnen haar muren waren
samengekomen." The Great Controversy, 27, 29–31.
CESTIUS EN TITUS
ZES MAANDEN
Leviticus 23:34; 25: 3
1260 DAGEN
"Het was tijdens het Loofhuttenfeest, in het jaar 66AD dat Cestius Gallus kwam om Jeruzalem
aan te vallen. (De data zijn zo nauwkeurig dat we de verschillende gebeurtenissen precies op de
juiste dag in de Juliaanse kalender kunnen plaatsen) …
"Het was in het jaar 70AD, en tijdens Pascha (13 april), toen massa's Joden uit alle delen van
de wereld zich verzamelden in Jeruzalem voor het feest, en precies drie en een half Joodse jaren na
het Loofhuttenfeest waar Cestius kwam, dat Titus en de Romeinse legers voor Jerusalem
verschenen. - Chronology of the Holy Scriptures, Henry Browne, M. A., pp. 387, 388. London: John W.
Parker, 1844.” Handbook for Bible Students, 291.
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BELEGERINGEN
DE VERSCHRIKKELIJKE BELEGERINGEN
"Veertig jaar lang diende Jeremia voor de natie als een getuige voor de waarheid en
gerechtigheid te staan. In een tijd van ongekende afvalligheid diende hij in zijn leven en karakter
de aanbidding van de enige ware God te illustreren. Tijdens de vreselijke belegeringen van
Jeruzalem behoorde hij de spreekbuis van Jehova te zijn. Hij diende de val van het huis van David
te voorspellen en ook de vernietiging van de prachtige tempel, gebouwd door Salomo. En toen hij
gevangen werd gezet vanwege zijn onverschrokken uitingen, diende hij zich nog steeds duidelijk
uit te spreken tegen de zonde in hoge plaatsen. Veracht, gehaat, verworpen door de mensen,
was hij uiteindelijk getuige van de letterlijke vervulling van zijn eigen voorspellingen van naderend
onheil, en deelde in het verdriet en het leed dat volgde op de vernietiging van de gedoemde stad."
Prophets and Kings, 408
DRIE BELEGERINGEN
"Binnen een paar korte jaren zou de koning van Babel worden gebruikt als een instrument
van Gods toorn over het onboetvaardige Juda. Opnieuw en opnieuw zou Jeruzalem worden
omsingeld en worden aangevallen door de belegerende legers van Nebukadnezar. Menigte na
menigte - eerst een paar, maar later duizenden en tienduizenden - werden in gevangenschap
genomen naar het land Sinear, om daar in gedwongen ballingschap te verblijven. Jojakim, Jojachin,
Zedekia - al deze Joodse koningen werden op hun beurt vazallen van de Babylonische heerser, en
allen op hun beurt rebelleerden. Zwaardere en steeds zwaardere straffen zouden het opstandige
volk worden toegebracht, tot eindelijk het hele land een verwoesting zou zijn. Jeruzalem zou
verwoest worden en met vuur verbrand, de tempel die Salomo had gebouwd zou worden
vernietigd, en het koninkrijk van Juda zou vallen, en nooit meer hun voormalige positie onder de
volkeren der aarde bezetten." Prophets and Kings, 422
"De eerste en tweede boodschap werd gegeven in 1843 en 1844, en we zijn nu onder de
verkondiging van de derde; maar alle drie de boodschappen dienen nog steeds te worden
verkondigd. Het is net zo belangrijk nu, als ooit tevoren, dat zij zullen worden herhaald aan
diegenen die op zoek zijn naar de waarheid. Door pen en stem dienen we de verkondiging te
geven, zowel hun volgorde alsook de toepassing van de profetieën die ons naar de boodschap
van de derde engel brengen. Er kan geen derde zijn zonder de eerste en de tweede. Deze
boodschappen dienen we aan de wereld te geven in publicaties en in verhandelingen, tonend in de
lijn van de profetische geschiedenis de dingen die zijn geweest en de dingen die zullen
komen." Selected Messages, book 2, 104, 105
27 JULI
“‘Ze hadden een koning over hen, dat is de engel van de bodemloze put, waarvan de naam. . .
Verwoester is'. Dit karakter kan in werkelijkheid worden toegerekend aan de Arabische kaliefen,
die na de dood van Mohammed voor zo vele jaren de legers hebben aangevoerd.; maar het is vooral
van toepassing op Othman, de stichter van het Ottomaanse Rijk. Deze eerste poging tot
centralisatie van het bestuur, was een uitvloeisel van de leerstellingen van Mohammed. 'Othman’,
zegt de historicus, ‘bezat, en overtrof mogelijk de gewone deugden van een soldaat; en de
omstandigheden van tijd en plaats waren gunstig voor zijn onafhankelijkheid en succes’. Het einde
van de dertiende eeuw was nabij. De kruistochten hadden Europa tegen de Turken opgestuwd op
een meest roekeloze manier. Constantinopel had talrijke keizers, maar de Griekse regering werd
steeds zwakker, en de tijd van de verwoesting kwam heimelijk naderbij. 'Het was op 27 juli
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1299AD', zegt Gibbon, 'dat Othman het grondgebied van Nicomedia voor de eerste keer binnenviel;
en de nauwkeurigheid van de datum lijkt een vooruitziende blik te zijn op de snelle en destructieve
groei van het monster’. Het was meer dan menselijke vooruitziendheid die deze datum zo definitief
heeft vastgesteld. Aan de profeet op Patmos werd geopenbaard dat 'hun macht was gegeven om de
mensen vijf maanden te pijnigen.'
"Vijf profetische maanden is het equivalent van honderdvijftig letterlijke jaren; éen dag
betekent één jaar, en we tellen dertig dagen in een maand. Sinds de exacte datum voor het begin
van deze macht bekend is, kan het einde van de vijf maanden tot op de dag berekend worden. Deze
eindigde op 27 juli 1449. Het zijn deze data die het de student van de bazuinen mogelijk maakt om
de gebeurtenissen te lokaliseren die plaatsvinden onder elke bazuin. Deze data zijn de ‘spijkers op
een vaste plaats' voor zowel de eerste als de tweede wee…
"De dood van Amurath in 1451, en de opvolging van Mohammed II, een sluwe man
onstuimig en vol ambitie, vertraagde de verovering niet. Mohammed’s voornaamste doel was om
Constantinopel te veroveren. 'Vrede was op zijn lippen, maar oorlog was in zijn hart', en elke
inspanning was gericht op de realisatie van dit plan. Een keer om middernacht stond hij op uit
bed en eiste de onmiddellijke aanwezigheid van zijn grootvizier. De man kwam bevend naar hem
toe, uit angst voor de mogelijke ontdekking van een eerdere misdaad. Hij presenteerde zijn
offergave aan de sultan, maar werd verwelkomd met de woorden: 'Ik vraag een veel waardevoller
en belangrijker geschenk, - Constantinopel' Mohammed II testte de loyaliteit van zijn soldaten,
waarschuwde zijn ministers tegen de omkoping door de Romeinen, bestudeerde de kunst van
oorlogvoering en het gebruik van vuurwapens. Hij deed een beroep op de diensten van de
uitvinder van het kanon, die hem wapens beloofde die de muren van de stad kon neerhalen. In
april 1453, werd de gedenkwaardige belegering gepleegd." Stephen Haskell, The Story of the Seer of
Patmos, 171–174.
TEKENEN
"Het beloofde teken werd gegeven aan de wachtende Christenen, en nu werd aan
iedereen die het wilde zien een kans gegeven om de waarschuwing van de Heiland te
gehoorzamen."
EEN TEKEN
Mattheüs 24: 15-22 (heilige plaats); Marcus 13: 14-20 (behoort niet); Lukas 21:20, 24 (door legers
omsingeld)
"Christus presenteerde hen een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen die zouden
plaatsvinden vóór het einde van de tijd. Zijn woorden werden toen nog niet volledig begrepen;
maar hun betekenis zou worden ontvouwd, als Zijn volk de instructies daarin gegeven, nodig zou
hebben. De profetie die Hij uitsprak was tweeledig in de betekenis ervan; waar het aan de ene kant
een voorafschaduwing was van de verwoesting van Jeruzalem, was het ook de voorafschaduwing
van de verschrikkingen van de laatste grote dag." The Great Controversy, 25.
DE UITEINDELIJKE VERNIETIGING
"In zijn antwoord, is Jezus niet apart ingegaan op de verwoesting van Jeruzalem en de laatste
grote dag van zijn komst. Hij mengde de beschrijving van deze twee gebeurtenissen. Toen hij sprak
over de verwoesting van Jeruzalem, verwezen zijn woorden ook naar de uiteindelijke vernietiging
die zal plaatsvinden wanneer de Heer op zal staan om de wereld te straffen voor zijn
ongerechtigheid. Het hele hoofdstuk waarin de woorden van Christus zijn opgenomen met
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betrekking hiertoe, is een waarschuwing aan allen die zullen leven in de laatste scènes van de
geschiedenis van deze aarde." Review and Herald, 13 December 1898.
UNIVERSELE ZONDAGS WET
"Nooit was deze boodschap van meer toepassing dan nu. Meer en meer zet de wereld de eisen
van God aan de kant. De mensheid is steeds schaamtelozer geworden in haar overtredingen. De
goddeloosheid van de inwoners van de wereld heeft bijna de maat gevuld van hun ongerechtigheid.
Deze aarde heeft bijna het moment bereikt dat God, de verwoester zal toelaten om zijn gang te gaan.
De vervanging van de wetten van God, door de wetten van mensen, de verheffing van de Zondag,
door louter menselijke autoriteit, in plaats van de Bijbelse Sabbat, is de laatste handeling in het
drama. Wanneer deze substitutie universeel is, zal God Zichzelf openbaren. Hij zal opstaan in
Zijn majesteit om de aarde te verschrikken. Hij zal uit Zijn plaats komen om de inwoners van
de wereld te straffen voor hun ongerechtigheid, en de aarde zal haar bloed onthullen en zal haar
doden niet meer bedekken." Testimonies, volume 7, 141.
DE GRUWEL DER VERWOESTING: HET GEVREESDE 'UUR'
"Jezus maakte aan Zijn luisterende discipelen de oordelen bekend die zouden vallen op het
afvallige Israël, en vooral de vergeldende wraak die over hen zou komen voor de afwijzing en
kruisiging van de Messias. Onmiskenbare tekenen zouden de vreselijke climax voorafgaan. Het
gevreesde uur zou plotseling en snel komen. En de Verlosser waarschuwde Zijn volgelingen:
‘Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn,
vlieden op de bergen.' Mattheus 24:15, 16.; Lukas 21:20, 21. Wanneer de Romeinen de vaandels
van hun afgoden zouden planten in de heilige grond, die tot enkele honderden meters buiten de
stadsmuren reikte, dan was dat het moment voor de volgelingen van Christus om te vluchten en een
veilig heenkomen te zoeken. Wanneer het waarschuwingsteken gezien zou worden, moesten
degenen die wilden ontkomen niet aarzelen. Door het hele land van Judea, evenals in Jeruzalem
zelf, diende het signaal voor de vlucht onmiddellijk te worden gehoorzaamd. Wie toevallig op
het dak was, moest niet nog eerst zijn huis ingaan om zijn meest waardevolle schatten te redden.
Degenen die werkten in de velden of wijngaarden mochten niet de tijd nemen om terug te gaan
voor hun bovenkleed dat ze opzij hadden gelegd toen ze zwoegden in de hitte van de dag. Ze
moesten geen moment aarzelen, opdat zij niet verwikkeld zouden raken in de algehele
vernietiging." The Great Controversy, 25.
ZOALS GESPROKEN DOOR DE PROFEET DANIËL
"Paulus 'woorden diende niet verkeerd te worden opgevat. Het diende niet opgevat te
worden als dat hij, door een bijzondere openbaring, de Thessalonicenzen van de onmiddellijke
komst van Christus had gewaarschuwd. Een dergelijke positie zou verwarring in het geloof
veroorzaken; want teleurstelling leidt vaak tot ongeloof. De apostel waarschuwde daarom de
broeders om geen dergelijk boodschap aan te nemen als zijnde van hem afkomstig, en hij
benadrukte het feit dat de pauselijke macht, zo duidelijk beschreven door de profeet Daniël, nog
moest opkomen en oorlog moest voeren tegen Gods volk. Totdat deze macht zijn dodelijke en
godslasterlijke werk had gedaan, zou het vergeefs zijn voor de gemeente om uit te kijken naar de
komst van hun Heer. 'Gedenkt gij niet,' vroeg Paul, 'dat, toen ik nog bij u was, ik u deze dingen heb
gezegd?' Acts of the Apostles, 265.
2 Tessalonicenzen 2: 3, 4; Daniel 11:36
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“Maar er kan geen gemeenschap zijn tussen de Vorst van het licht en de vorst van de
duisternis en er kan geen band bestaan tussen hun volgelingen. Toen de christenen begonnen om te
gaan met mensen die maar half bekeerd waren van hun heidendom, sloegen ze een weg in die hen
steeds verder van de waarheid wegleidde. Satan juichte dat het hem was gelukt zo'n groot aantal
volgelingen van Christus te misleiden. Hij deed zijn macht nog meer over hen gelden en zette hen
ertoe aan degenen die God trouw waren gebleven te vervolgen. Niemand was zó goed op de hoogte
hoe men het christelijk geloof moest tegenwerken als juist zij die dit geloof eens hadden verdedigd;
deze afvallige christenen bonden met hun half-heidense geestverwanten de strijd aan tegen de
grondwaarheden.
“Zij die trouw wilden blijven, moesten een wanhopige strijd voeren om stand te houden tegen
het bedrog en de gruwelen die in priestergewaden vermomd de gemeente binnenslopen. De
Bijbel werd niet aangenomen als de maatstaf voor het geloof. De leer van de Godsdienstvrijheid
werd als een ketterij bestempeld en haar verdedigers waren gehaat en werden vervolgd.
“Na een lange, zware strijd besloten de weinige getrouwen elke band met de afvallige
kerk te verbreken als ze bleef weigeren zich van valse leerstellingen en afgodendienst te
zuiveren. Zij zagen in dat een scheiding absoluut noodzakelijk was, als ze gehoorzaam
wilden blijven aan het Woord van God. Ze durfden geen dwalingen te dulden die noodlottig
zouden zijn voor hun eigen geestelijk leven en wilden geen voorbeeld geven dat het geloof van hun
kinderen en kleinkinderen in gevaar zou brengen. Om de vrede en de eenheid te behouden, waren
ze bereid elke toegeving te doen die verenigbaar was met hun getrouwheid aan God, maar ze
meenden ook dat zelfs de vrede te duur betaald was als er beginselen voor moesten worden
opgeofferd. Als de eenheid alleen bereikt kon worden door geschipper met de waarheid en
gerechtigheid, moest er maar liever onenigheid en zelfs openlijke vijandschap zijn.
“Het zou de gemeente en de wereld ten goede komen als de beginselen die deze standvastige
mensen motiveerden, werden aangemoedigd bij degenen die zich Gods volk noemen. Er heerst een
verontrustende onverschilligheid tegenover de leerstellingen die de pijlers van het christelijk geloof
zijn. De mening als zouden deze niet van levensbelang zijn, wint steeds meer veld. Deze ontaarding
moedigt Satans medewerkers aan, zodat valse theorieën en verderfelijke misleidingen, waarvoor de
gelovigen in vroegere eeuwen hun leven in gevaar wilden brengen om ze te bestrijden en te
veroordelen, nu gunstig worden onthaald door duizenden mensen die beweren dat ze volgelingen
van Christus zijn.” The Great Controversy, 44, 45.
EEN ZONDAGS WET IN 538
Derde Synode in Orleans, A. D. 538, Charles Joseph Hefele, A History of the Councils of the Church,
204–209
DE GRUWEL DER VERWOESTING
"De tijd is niet ver weg, wanneer, zoals de eerste discipelen, we gedwongen zullen worden om
onze toevlucht te zoeken in verlaten en afgelegen plaatsen. Zoals de belegering van Jeruzalem door
de Romeinse legers het signaal was voor de Judese Christenen om te vluchten, zo zal de
machtsovername van de kant van onze natie in het decreet ter handhaving van de pauselijke
sabbat, een waarschuwing voor ons zijn. Het zal dan tijd zijn om de grote steden te verlaten, in
voorbereiding op het verlaten van de kleinere, woningen in teruggetrokken, afgelegen gebieden
tussen de bergen." Testimonies, volume 5, 464.
"Het beloofde teken werd gegeven aan de wachtende Christenen, en nu werd aan
iedereen die het wilde zien een kans gegeven om de waarschuwing van de Heiland te
gehoorzamen."
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Lukas 11: 29-32; Mattheüs 16: 1-4; 12: 38-42
"Tijdens Zijn aardse bediening verwees Christus naar het goede wat resulteerde uit de
prediking van Jona in Nineve, en vergeleek de bewoners uit dat heidense middelpunt met het
belijdend volk van God in Zijn tijd. 'De mannen van Nineve', verklaarde Hij, 'zullen opstaan in het
oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking
van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier.’ Mattheüs 12:40, 41. In de drukke wereld, gevuld met het
rumoer van de handel en het gekijf van onderhandelingen, waar mannen probeerden om alles voor
zichzelf te verkrijgen wat ze maar konden krijgen, was Christus gekomen; en boven alle kabaal
werd Zijn stem, gelijk als de bazuin van God, gehoord: ‘Wat baat het een mens, zo hij de gehele
wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? ' Marcus 8:36,
37.
"Zoals de prediking van Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo was de
prediking van Christus een teken voor Zijn generatie. Maar wat een tegenstelling in de
ontvangst van het woord ! Desondanks, hoewel geconfronteerd met onverschilligheid en
minachting, werkte en werkte de Verlosser totdat Hij zijn missie had volbracht.
"De les is voor Gods boodschappers van vandaag de dag, waar de steden van de naties net zo
behoeftig zijn aan een kennis van de kenmerken en het doel van de ware God, als de inwoners van
Nineve van oudsher. Gezanten van Christus dienen de mensen te wijzen op een nobeler wereld die
grotendeels uit het oog is verloren. Volgens de leer van de Heilige Schrift, is de enige stad die zal
blijven bestaan, de stad waarvan de bouwer en maker God is. Met het oog des geloofs mag de mens
de drempel van de hemel aanschouwen, vervuld van Gods levende glorie. Door Zijn dienende
onderdanen doet de Here Jezus een oproep aan de mensen om met een geheiligde ambitie te
streven om de eeuwige erfenis veilig te stellen. Hij dringt er bij hen op aan de schatten op te slaan
naast de troon van God." Prophets and Kings, 273, 274.
JOHANNES
"De waarschuwing van Johannes lag in dezelfde lijn als de waarschuwing aan Nineve,
'Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd' (Jona 3: 4). Nineve bekeerde zich, en riep God
aan, en God aanvaarde hun erkenning van Hem. Veertig jaar van proeftijd werd hen gegeven om de
oprechtheid van hun berouw te bewijzen en zich af te keren van de zonde. Maar Nineve keerde
wederom terug naar de verering van beelden; haar ongerechtigheid werd nog ernstiger en
hopelozer dan voorheen, omdat het licht dat ze hadden ontvangen niet werd opgevolgd.” Selected
Messages, boek 2, 149.
MILLERIETEN
"We waren teleurgesteld, maar niet ontmoedigd. We besloten om ons geduldig te
onderwerpen aan het proces van zuivering dat God nodig achtte voor ons; en om ons te onthouden
van geklaag na de zware beproeving waarmee de Heer ons zuiverde van het schuim en ons
verfijnde als goud uit de oven. We besloten om met geduldige hoop te wachten tot de Zaligmaker
Zijn beproefden en getrouwen zou verlossen.
"Wij geloven dat de prediking van een vastgestelde tijd, van God afkomstig was. Het was dit
dat de mensen er toe leidde om de Bijbel ijverig t e doorzoeken, en daarbij waarheden ontdekten
die ze nog niet eerder hadden gezien. Jona werd door God gezonden om in de straten van Nineve te
verkondigen dat binnen veertig dagen de stad zou worden omvergeworpen; maar God accepteerde
de vernedering van de Ninevieten en verlengde hun proeftijd. Toch is de boodschap die Jona bracht
van God gezonden, en Nineveh werd getest volgens Zijn wil. De wereld zag onze hoop als een
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waanidee en onze teleurstelling als een logisch gevolg daarvan, maar hoewel we ons vergisten in de
gebeurtenis die zou plaatsvinden in die periode, was er in werkelijkheid geen onjuistheid in het
visioen dat leek te vertoeven." Signs of the Times, 20 april 1876.
“Nu kwamen de Farizeeën en de Sadduceeën tot Christus, en vroegen om een teken van de
hemel. Toen in de dagen van Jozua Israël uitging om tegen de Kanaänieten te strijden bij BethHoron, had de zon op het bevel van de aanvoerder stilgestaan, totdat de overwinning was behaald;
en vele dergelijke wonderen waren in hun geschiedenis voorgekomen. Een dergelijk teken
verlangden ze van Jezus. Maar deze tekenen waren niet datgene wat de Joden nodig hadden. Een
zuiver uiterlijk bewijs kon voor hen van geen voordeel zijn. Wat zij nodig hadden, was geen
verstandelijke verlichting, maar een geestelijke vernieuwing.
‘Gij geveinsden’ Zei Jezus: ‘Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden’, - door de lucht
te bestuderen konden zij het weer voorspellen - ‘maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?” De
woorden van Christus Zelf, gesproken met de kracht van de Heilige Geest, Die hen
overtuigde van zonde, waren het teken dat God tot hun redding gegeven had. En
rechtstreeks van de hemel waren tekenen gegeven om te getuigen van de zending van
Christus. Het lied van de engelen tot de herders, de ster die de Wijzen geleid had, de duif en de
stem van de hemel bij Zijn doop, waren getuigenissen voor Hem.
“En Hij, diep zuchtend in Zijn geest, zei: ‘Waartoe begeert dit geslacht een teken?’ ‘Het zal geen
teken ontvangen dan het teken van Jona.’ Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis
was, zo zou Christus dezelfde tijd in ‘het hart der aarde zijn’. En zoals de prediking van Jona een
teken was voor de Ninevieten, zo was de prediking van Christus een teken voor de mensen in
Zijn tijd. Maar welk een tegenstelling hoe het woord ontvangen werd! De mensen van de grote
heidense stad beefden, toen zij de waarschuwing van God hoorden. Koningen en edelen
vernederden zich; de hooggeplaatsten en de nederigen riepen samen tot de God des hemels, en Hij
schonk hun Zijn genade. ‘De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht’, had
Christus gezegd, ‘en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie,
meer dan Jona is hier’. Mattheüs 12:40, 41
“Ieder wonder dat Christus verrichtte, was een teken van Zijn goddelijkheid. Hij deed
juist dat werk wat voorzegd was aangaande de Messias; maar voor de Farizeeën waren deze
genadewerken bepaald een ergernis. De Joodse leiders keken met harteloze onverschilligheid naar
het lijden der mensheid. In vele gevallen waren hun zelfzucht en onderdrukking de oorzaak
geweest van het lijden dat door Christus verlicht werd. Op deze wijze werden Zijn wonderen hen
tot een berisping.
“Datgene wat de Joden ertoe bracht het werk van de Heiland te verwerpen, was het hoogste
getuigenis van Zijn goddelijk karakter. De grootste betekenis van Zijn wonderen zien we in het feit,
dat zij tot zegen waren voor het mensdom. Het hoogste bewijs, dat Hij van God kwam, is dat Zijn
leven het karakter van God openbaarde. Hij deed de werken van God en sprak de woorden van God.
Zulk een leven is het grootste van alle wonderen.
“Wanneer de boodschap der waarheid in onze dagen wordt gebracht, zijn er velen die,
gelijk de Joden, uitroepen: Geef ons een teken, doe voor ons een wonder. Christus verrichtte geen
wonder toen de Farizeeën Hem daarom vroegen. Hij verrichtte geen wonder in de woestijn als
antwoord op de verdachtmakingen van Satan. Hij geeft ons niet de macht om onszelf te
rechtvaardigen of te voldoen aan de eisen van ongeloof en trots. Maar het evangelie bezit zeker een
teken van zijn goddelijke oorsprong. Is het niet een wonder dat wij vrij kunnen worden van de
slavernij van Satan? Vijandschap tegen Satan is niet natuurlijk aan het hart van de mens; die wordt
daarin gelegd door de genade van God. Wanneer iemand die werd beheerst door een halsstarrige,
weerspannige wil, wordt bevrijd en zich volkomen overgeeft aan de macht van Gods hemelse
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vertegenwoordigers, is er een wonder gewrocht; zo is het ook, wanneer iemand vreselijk misleid
was en ertoe komt om de zuivere waarheid te begrijpen. Iedere keer dat een ziel wordt bekeerd en
leert God lief te hebben en Zijn geboden te bewaren, wordt de belofte van God vervuld: ‘Een nieuw
hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste’. Ezechiel 36:26 De verandering in de harten
van mensen, de hervorming van menselijke karakters, is een wonder dat de altijd levende Heiland,
Die werkt voor de redding van zielen, openbaart. Een waarachtig leven in Christus is een groot
wonder. In de prediking van het Woord van God is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest het
teken dat nu en altijd openbaar moet zijn om het Woord te maken tot een wederbarende kracht
voor hen die het horen. Dit is Gods getuigenis voor de wereld van de goddelijke zending van Zijn
Zoon.
“Zij die een teken van Jezus verlangden, hadden hun harten zó verhard in ongeloof, dat zij in
Zijn karakter het beeld van God niet onderscheidden. Zij wilden niet zien, dat Zijn zending een
vervulling van de Schriften was. In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus zei Jezus tot
de Farizeeën: ‘Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de
doden opstaat, zich niet laten gezeggen’. Lukas 16:31. Geen enkel teken dat gegeven zou kunnen
worden in de hemel of op aarde, zou hen nog kunnen helpen.” The Desire of Ages, 406, 407.
"Het werk van de Heilige Geest is om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid
en van oordeel. De wereld kan uitsluitend gewaarschuwd worden door hen te aanschouwen
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 vertreden. De heiligmaking door de
Geest maakt het verschil duidelijk tussen hen die het zegel van God hebben en zij die een valse
rustdag houden. Wanneer de test komt, zal duidelijk worden wat het merkteken van het beest is;
Het is het houden van de Zondag. Degenen die na de waarheid te hebben gehoord, deze dag als
heilig beschouwen, dragen het teken van de mens der zonde, die meende tijden en de wetten te
veranderen." Bible Training School, December 1, 1903
1989
"De Joodse leiders waren in onwetendheid over de komst van de Rechtvaardige, omdat zij
zich hierop niet voorbereid hadden. Ze hadden zich afgescheiden van God door zondige werken. De
posities in dienst van het priesterschap werden vervuld door mannen die volkomen ongeschikt
waren voor het werk, - mannen die niet had geaarzeld om te liegen of zelfs moord te plegen om de
felbegeerde eer te krijgen. Ze waren niet klaar voor de komst van Christus. Ze hadden niet de
boodschap gehoord van de engel, 'Zie, ik breng u goed nieuws van grote vreugde.' Ze hadden niet het
lied van de hemelse schare gehoord, omdat ze vervreemd waren van God. Geestelijke dingen
worden geestelijk onderscheiden. De Heer kon hen niet verlichten; zo groot was de duisternis die
hen omringde, dat zij geen juist gebruik van het licht zouden hebben gemaakt.”
"De priesters en oversten begonnen zich af te vragen wat deze dingen betekenden. De
herders waren getuige geweest van het bezoek van de engelen; nu kwamen mannen uit het verre
Oosten met de boodschap, 'We hebben Zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem te
aanbidden.' Mannen van een ander land en een ander geloof waren de eersten die de komst van de
Messias aankondigden. Als het bericht van de wijzen waar zou zijn, dan stonden zij, de heersers in
een weinig benijdenswaardige positie voor hun eigen volk; want zij waren gepasseerd,
terwijl deze vreemdelingen waren verlicht." Youth Instructor, October 19, 1899.
9/11 tot Z/W
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"Veertig jaar lang diende Jeremia voor de natie als een getuige voor de waarheid en
gerechtigheid te staan. In een tijd van ongekende afvalligheid diende hij in zijn leven en karakter
de aanbidding van de enige ware God te illustreren. Tijdens de vreselijke belegeringen van
Jeruzalem behoorde hij de spreekbuis van Jehova te zijn. Hij diende de val van het huis van
David te voorspellen en ook de vernietiging van de prachtige tempel, gebouwd door Salomo."
Prophets and Kings, 408.
2 Kronieken 6: 1-10; Zacharia 2: 12-3: 2
"Zacharia's visioen van Jozua en de Engel is in het bijzonder van toepassing op de ervaring
van Gods volk in de laatste scènes van de grote verzoendag. Het overblijfsel zal dan een zware
beproeving en ellende ondergaan. Zij die de geboden van God en het geloof van Jezus houden
zullen de toorn van de draak en zijn aanhang voelen. Satan beschouwd de wereld als zijn
onderdanen; Hij heeft zelfs de controle over vele belijdende Christenen. Maar hier is een klein
gezelschap, dat zich verzet tegen zijn heerschappij. Als hij ze van de aarde zou kunnen uitroeien,
zou zijn overwinning compleet zijn. Zoals hij de heidense volken beïnvloedde om Israël te
vernietigen, zo zal hij in de nabije toekomst de kwaadaardige machten van de aarde opstoken om
het volk van God te vernietigen. De mensen zullen verplicht worden om te gehoorzamen aan de
menselijke verordeningen die in strijd zijn met de goddelijke Wet." Prophets and Kings, 587.
HET PATROON VAN CHRISTUS; DE ANTICHRIST & DE FRANSE REVOLUTIE
BAZUINEN; OPENBARING TIEN EN TWEE-GEHOORNDE BEESTEN
“Toen Frankrijk God openlijk verwierp en de Bijbel afzwoer, waren de goddelozen en de
geesten der duisternis blij dat ze hun doel - een rijk dat bevrijd was van de beperkingen van Gods
wet - eindelijk hadden bereikt. „Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken
wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen" (Prediker 8:11). De
overtreding van een goede en rechtvaardige wet leidt echter onvermijdelijk tot ellende en
ondergang. Hoewel hun straf niet direct op hun wetsovertreding volgde, werkten ze toch aan hun
eigen ondergang. Ze hadden door hun eeuwenlange afvalligheid en misdadigheid de gramschap
opgestapeld tegen de dag der vergelding. Toen de maat van hun ongerechtigheid vol was, ontdekten
de verachters van God hoe verschrikkelijk het is wanneer Gods geduld is uitgeput. Maar het was te
laat. De bescherming van de Heilige Geest, die de wrede macht van Satan aan banden legt, werd
grotendeels teruggetrokken zodat hij die slechts behagen schept in de ellende van de mens zijn
gang kon gaan. Zij die de rebellie hadden verkozen, moesten daar de gevolgen van dragen tot het
land overspoeld werd door gruwelen die te vreselijk zijn om te worden beschreven. Uit verwoeste
gewesten en vernielde steden werd een vreselijk geroep gehoord, - een angstkreet. Het was alsof
Frankrijk door een aardbeving was geschokt. Godsdienst, wet en orde, gezin, kerk en staat werden alle ter aarde geworpen door de goddeloze hand die zich tegen Gods wet had opgeheven.
De Spreukendichter kreeg gelijk: „De goddeloze komt door zijn goddeloosheid ten val". „Daarom is
het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal
kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor
Hem vrezen; de goddeloze daarentegen zal het niet welgaan" (Spreuken 11:5; Prediker 8:12,13).
„Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen zullen zij eten van
de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen" (Spreuken 1:29,31).
“Gods getrouwe getuigen, die werden gedood door de godslasterlijke macht die „uit de
afgrond opkomt", zouden niet lang zwijgen, want „na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest
uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden"
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(Openbaring 11:11). In 1793 had de Nationale Vergadering de christelijke godsdienst
afgeschaft en de Bijbel verboden. Drieëneenhalf jaar later nam dezelfde instelling een
resolutie aan waarbij deze decreten werden ingetrokken en de Bijbel weer werd aanvaard. De
wereld was verbijsterd over de omvang van het kwaad dat op de verwerping van de Bijbel was
gevolgd en erkende de noodzaak van het geloof in God en in zijn Woord als de grondslag van deugd
en zeden. God zegt: „Wie hebt gij gehoond en gelasterd, en tegen wie de stem verheven en uw ogen
trots opgeslagen? Tegen de Heilige Israëls!" (Jesaja 37:23). „Daarom zie, Ik laat hen ditmaal
gewaarworden, Ik laat hen gewaarworden mijn hand en mijn kracht, en zij zullen weten, dat mijn
naam is: HERE" (Jeremia 16:21).
“De profeet zegt over de twee getuigen ook: „En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen
zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in een wolk, en hun vijanden
aanschouwden hen" (Openbaring 11:12). Nadat Frankrijk de twee getuigen Gods bestreden had,
werden ze als nooit tevoren geëerd. In 1804 werd het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap
georganiseerd. Het werd op het vasteland van Europa gevolgd door gelijkwaardige instellingen met
vele afdelingen. In 1816 werd het Amerikaans Bijbelgenootschap opgericht. Toen het Brits
Bijbelgenootschap werd opgericht, werd de Bijbel in vijftig talen gedrukt en verspreid. Sindsdien is
de Schrift in vele honderden talen en dialecten vertaald. (Zie Aanhangsel onder 'De verspreiding
van de Bijbel').
“Vijftig jaar vóór 1792 had men maar weinig belangstelling voor buitenlandse zending. Er
werden geen nieuwe zendingsgenootschappen opgericht en er waren maar weinig kerken die het
christendom in heidense landen wilden verspreiden. Tegen het einde van de achttiende eeuw
kwam daar echter een ingrijpende verandering in. De mensen waren het rationalisme beu en
werden zich bewust van de noodzaak van Gods openbaring en een persoonlijke geloofservaring.
Vanaf dat ogenblik nam de buitenlandse zending een ongekende vlucht. (Zie Aanhangsel onder
'Buitenlandse Zending').” The Great Controversy, 286, 287
VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: 26 AUGUSTUS 1789
De Verklaring werd direct beïnvloed door Thomas Jefferson in samenwerking met generaal La
Fayette, die hem introduceerde.
1796 - Napoleon begint Italiaanse Oorlog
Drie jaren en de 2520 - 723BC tot 1798
"Met zulke lessen gegeven aan het begin van het leven, wanneer de drang het sterkst is, en de
vraag naar zelfbeheersing en zuiverheid het meest urgent is, waar zijn dan de waarborgen van de
deugd? Wat zal de wereld ervan weerhouden een tweede Sodom te worden? Tegelijkertijd is
anarchie ernaar op zoek om alle wetten weg te vagen, niet alleen goddelijke, maar ook menselijke
wetten. De centralisatie van rijkdom en macht; de grootschalige samenvoegingen voor de
verrijking van enkelen, ten koste van de velen; de samenvoeging van de armere klassen voor
de behartiging van hun belangen en claims; de geest van onrust, van opstand en
bloedvergieten; de wereldwijde verspreiding van hetzelfde gedachtegoed dat leidde tot de
Franse Revolutie – dit alles neigt de hele wereld te betrekken in een strijd overeenkomstig
die welke Frankrijk in beroering bracht." Education, 227-228.
"Totdat Christus zal verschijnen in de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid,
zullen de mensen verdorven van geest worden, zich van de waarheid keren en zich richten op
fabels. De kerk zal benauwde tijden tegemoet gaan. Ze zullen met zakken bekleed profeteren.
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Pekahia & Pekah: openen (de zintuigen, vooral de ogen). Openbaring 14: 8.
Hosea: verlossen, redding, redding brengen (hebben), de overwinning krijgen. Daniël 12: 1.
EERSTE NOORDELIJKE KONINGEN
Jerobeam: Debatteren, een controverse hebben; betwisten, de mensen, kudde; associëren,
samenkomen, laat de mensen zich vermenigvuldigen-stamvorm: veel worden. Regeerde 22 jaar
Nadab: liberaal; stamvorm: jezelf dwingen, vrijwilliger. Regeerde 2 jaar
Baesa: stamvorm: kwaadaardig zijn; stinken, aanstootgevend, verwarren door te mengen; hij die in
puin ligt. Regeerde 24 jaar
Elah: kracht, eik, ram, een leider (politiek); ook wel een gepaste naam: de eeuwige God ongeveer 90
keer, 43 keer in Ezra en 46 keer in Daniël. Regeerde 2 jaar
Zimri: muzikaal, muzikale koorden tokkelen, gevierd, lied. Regeerde zeven dagen. Beging verraad
tegen Elah.
Omri: ophopen, dienaar van de Heer, stamvorm: 1. dienen 2. Jehova. Regeerde zes jaar in Thirza
(verrukkelijk), kocht Samaria en regeerde daar zes jaar
Achab: broer van vader. 1 Koningen 16: 29-34
EERSTE ZUIDELIJKE KONINGEN
Saul
David
Solomon
Rehabeam - Jerobeam
Abiam
Asa
Josafat , Joel 3: 1-12
DANIELS LAATSTE VISIOEN
DRIE AANRAKINGEN: DANIEL 10:19
Toen raakte [3e aanraking] mij wederom aan Een, als in de gedaante [Mareh] van een
mens; en Hij versterkte H2388 mij. En Hij zeide: Vrees niet, gij zeer gewenste man! vrede zij u,
wees sterk H2388, ja, wees sterk! H2388 En terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterktH2388, en
zeide: Mijn Heere spreke, want Gij hebt mij versterkt H2388.
H2388: vastbinden, grijpen, binden [vijf keer]
PARALLELE KONINKRIJKEN: DANIEL 10: 20 -11:2
‘Toen zeide Hij: Weet gij, waarom dat Ik tot u gekomen ben? Doch nu [op dit moment] zal
Ik wederkeren om te strijden tegen den vorst der Perzen; en wanneer Ik zal uitgegaan zijn, ziet,
zo zal de vorst van Griekenland komen.
Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet
een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michael.
Ik nu, ik stond in het eerste jaar van Darius, den Meder, om hem te bevestigen en te
versterken.’
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"Daniel's gebed werd ten offer gebracht ‘in het eerste jaar van Darius’ (vers 1), de monarch
van Media wiens generaal, Cyrus, de scepter van universele heerschappij aan Babylonië ontnomen
had. De regeerperiode van Darius werd geëerd door God. Naar hem werd de engel Gabriël
gezonden, ‘om hem te bevestigen en te versterken’. Daniël 11: 1. Na zijn dood, binnen ongeveer twee
jaar na de val van Babylon, volgde Cyrus hem op op de troon, en het begin van zijn
regeerperiode markeerde de voltooiing van de zeventig jaar, sinds dat de eerste Hebreeërs
uit hun Judese huizen door Nebukadnezar werden meegenomen naar Babylon ." Prophets and
Kings, 556.
‘In het derde jaar van Kores, den koning van Perzie, werd aan Daniel, wiens naam
genoemd werd Beltsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een
gezetten groten tijd; en hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht.’ Daniel
10:1.
‘En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven; ziet, er zullen nog drie koningen in Perzie
opstaan [5975: Daniel 7:4; 8:22-25; 11:7, 14, 20, 21; 12:1], en de vierde zal verrijkt worden met
groten rijkdom, meer dan al de anderen; en nadat hij zich in zijn rijkdom [overvloed] zal
versterkt [macht] hebben, zal hij ze allen verwekken [wakker maken] tegen [met;
geschil zoeken] het koninkrijk van Griekenland.’

VIER ZWARE OORDELEN: NOAH, DANIEL, JOB
Ezechiel 14:12–23
‘Daarna zal er een geweldig koning opstaan, die met grote heerschappij heersen [H4474:
regeren] zal, en hij zal doen naar zijn welgevallen. En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken,
en in de vier winden des hemels verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, ook
niet naar zijn heerschappij [H4915: parallel imperium] , waarmede hij heerste; want zijn rijk zal
uitgerukt worden, en dat voor anderen, dan deze.’ Daniel 11:3-4

"De engel, na te hebben verklaard dat hij in het eerste jaar van Darius stond, om hem te
bevestigen en hem te versterken, richt zijn aandacht op de toekomst. Drie koningen zullen nog
opstaan in Perzië. Opstaan betekent regeren; drie koningen zouden regeren in Perzië, daarmee
ongetwijfeld verwijzend naar de onmiddellijke opvolgers van Cyrus.
"Dit waren, (1) Cambyses, zoon van Cyrus; (2) Smerdis, een bedrieger; (3) Darius Hystaspes…
"De feiten in deze verzen genoemd wijzen duidelijk op Alexander, en de verdeling van zijn
rijk. (Zie hoofdstuk 8:8.) Xerxes was de laatste Perzische koning die het Griekse rijk binnenviel; en
de profetie gaat voorbij aan de negen opvolgers van Xerxes in het Perzische Rijk, en introduceert
vervolgens Alexander de Grote." Uriah Smith, Daniel and Openbaring, 247.
ALLEN WAKKERSCHUDDEN
Joël 3:9-21
"De wet van God, zal door toedoen van Satan, nietig worden gemaakt. In ons land van
geroemde vrijheid, zal de godsdienstvrijheid tot een einde komen. De strijd zal worden beslecht
over de Sabbat-kwestie, wat de hele wereld in beroering zal brengen." Evangelism, 236.
TIEN PLAGEN
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TEKEN
Exodus 7: 8-13.
EÉN - ZEVEN DAGEN
Exodus 7: 14-25.
TWEE - WAARHEID VERSUS DWALING;
Exodus 8: 1-15.
"Bovendien, een groot deel van de tijdschriften en boeken die, net als de kikkers van
Egypte, het land overspoelen, zijn niet alleen banaal, nutteloos en verzwakkend, maar ook onrein
en verlagend." Education, 189, 190.
DRIE – DE VINGER VAN GOD; MIDDERNACHT; VERVALSING ONTHULD
Exodus 8: 16-19.
VIER - (EERSTE VAN ZEVEN LAATSTE PLAGEN & EERSTE VAN DRIE STAPPEN) - ISAAK;
TEKEN; VERBOND
Exodus 8: 20-32.
VIJF - SCHEIDING; VASTGESTELDE TIJD; TIEN MAAGDEN; VISUEEL
Exodus 9: 1-7.
ZES
Exodus 9: 8-12.
ZEVEN - (EERSTE VAN VIER ZWARE OORDELEN); TWEE KLASSEN, GESLAGEN OF NIET
Exodus 9: 13-35; Ezechiël 14: 12-23.
ACHT - (SPRINKHANEN-OOSTEN WIND)
Exodus 10: 1-20.
NEGEN - DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS
Exodus 10: 21-29.
TIEN - MIDDERNACHT; PASCHA
Exodus 11: 1-10; Exodus 12: 29-33; 40-51
DANIEL 11: 14-22
POMPEY - CLINTON
"Hoewel Egypte niet kon standhouden tegen Antiochus, de koning van het Noorden, kon
Antiochus niet standhouden tegen de Romeinen, die nu opkwam tegen hem. [2 Petrus 2:19] Geen
enkel koninkrijk was nog langer in staat om deze opkomende macht te weerstaan. Syrië werd
veroverd, en toegevoegd aan het Romeinse Rijk, toen Pompeius, 65BC, Antiochus Asiaticus
beroofde van zijn bezittingen, en Syrië reduceerde tot een Romeinse provincie.
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"Dezelfde kracht zou ook in het Heilige Land staan en het consumeren. Rome werd door de
alliantie van 162BC verbonden aan het volk van God, de Joden, vanaf welke datum zij een
prominente plaats in de profetische kalender zouden innemen. Het verkreeg echter geen
rechtsbevoegdheid over Judea tot haar verovering in 63BC; en wel op de volgende wijze.
"Bij terugkeer van de expeditie van Pompey tegen Mithridates, koning van Pontus, waren
twee concurrenten, Hyrcanus en Aristobulus, aan het vechten om de kroon van Judea. Hun geschil
kwam voor Pompey, die al snel de onrechtvaardigheid van de claims van Aristobulus doorzag, maar
een besluit in de zaak wilde uitstellen tot na zijn lang-gewenste expeditie naar Arabië, en daarna
beloofde terug te keren, om hun zaak verder af te handelen op een juiste en fatsoenlijke wijze.
Aristobulus peilde echter de ware gevoelens van Pompey en haastte zich terug naar Judea,
bewapende zijn onderdanen, en bereidde een intensieve verdediging voor, vastberaden om koste
wat kost, de kroon te behouden, die naar hij voorzag, zou worden toegekend aan een ander.
Pompey volgde de voortvluchtige op de voet. Toen hij Jeruzalem naderde, kreeg Aristobulus spijt
van zijn ingeslagen weg en kwam hem tegemoet, en trachtte hem tegemoet te komen door volledige
onderwerping en grote sommen geld te beloven. Pompey aanvaarde dit aanbod en stuurde
Gabinius, aan het hoofd van een detachement soldaten, om het geld te ontvangen. Maar toen de
luitenant-generaal te Jeruzalem kwam, vond hij de poorten tegen hem gesloten, en kreeg vanaf de
top van de muren te horen dat de stad zich niet zou houden aan de overeenkomst.
"Pompey, die dit bedrog niet straffeloos voorbij kon laten gaan, zette Aristobulus, die hij bij
zich had, in de boeien en trok onmiddellijk op tegen Jeruzalem met zijn hele leger. De aanhangers
van Aristobulus waren voor een verdediging van de stad; en die van Hyrcanus voor het openen van
de poorten. De laatste was in de meerderheid en had de overhand en Pompey werd vrij entree
gegeven tot de stad. Waarna de aanhangers van Aristobulus zich terugtrokken tot op de
tempelberg, vastbesloten om die plaats te verdedigen, gelijk Pompey was om het een kopje kleiner
te maken. Aan het einde van drie maanden werd er een gat in de muur gemaakt, voldoende
voor een aanval, en de strijd om de stad werd met het zwaard beslecht. In de
verschrikkelijke slachting die volgde, werden twaalfduizend mensen gedood. Het was een
ontroerende aanblik, merkt de historicus op, om de priesters te zien, die zich op dat moment bezig
hielden met hun eredienst, en die vastberaden en met kalme hand hun gebruikelijke werk deden,
blijkbaar onbewust van het wilde tumult, terwijl overal om hen heen hun vrienden werden
afgeslacht, en vaak ook hun eigen bloed werd vermengd met dat van hun offers.
"Na een einde te hebben gemaakt aan de oorlog, sloopte Pompey de muren van Jeruzalem,
droeg verschillende steden over van de rechtsbevoegdheid van Judea naar dat van Syrië, en legde
een betaalplicht op aan de Joden. Aldus werd Jeruzalem voor de eerste keer middels verovering in
handen geplaatst van die macht, die het ' land des sieraads' in zijn ijzeren greep zou houden, totdat
hij het volledig geconsumeerd zou hebben." Uriah Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation,
258–260.
JULIUS CAESAR—BUSH II
AUGUSTUS—OBAMA
"Daniel 11:20. ‘En in zijn staat zal er een opstaan, doende een geldeiser doortrekken, in
koninklijke heerlijkheid; maar hij zal in enige dagen gebroken worden, nochtans niet door
toornigheden, noch door oorlog.’ “
"Augustus Caesar volgde zijn oom, Julius op, door wie hij als zijn opvolger was geadopteerd.
Hij verkondigde publiekelijk zijn adoptie door zijn oom, en nam zijn naam aan, waaraan hij
Octavianus toevoegde. Samenwerkend met Marcus Antonius en Lepidus om de dood van Caesar
te wreken, vormden zij wat het driemanschap van regeren wordt genoemd. Nadat hij zich
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vervolgens stevig gevestigd had in het keizerrijk, verleende de senaat hem de titel van Augustus, en
toen de andere leden van het driemanschap gestorven waren, werd hij de opperste heerser.”
"Hij was nadrukkelijk een invoerder van belastingen. In het spreken over de
gebeurtenissen ten tijde van de geboorte van Christus, zegt Lukas: ‘En het geschiedde in die dagen,
dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld moet worden ingeschreven
[voor belastingen]. ‘ Lukas 2: 1. Dit belasten dat de hele wereld omvatte, was een gebeurtenis dat
de moeite waard was om te vermelden; en de persoon die dit afgedwongen heeft, maakt zeker
aanspraak op de titel van ‘invoerder van belastingen', boven iedere andere concurrent.”
"De St. Louis Globe-democraat, zoals geciteerd in Current Literature van juli 1895, zegt:
'Augustus Caesar was niet de publieke weldoener zoals hij werd neergezet. Hij was de meest
veeleisende tollenaar die de Romeinse wereld tot op dat moment ooit had gezien.’ “
"En hij stond op 'in koninklijke heerlijkheid.' Rome bereikte in zijn dagen het toppunt van
zijn grootheid en macht. Het 'Augustus Tijdperk' is een uitdrukking alom gebruikt om de gouden
eeuw van de Romeinse geschiedenis aan te duiden. Rome kende geen andere tijd die zo
voortvarend was. Vrede werd gepromoot, het recht gehandhaafd, luxe in toom gehouden, discipline
bewerkstelligd, en het leren werd aangemoedigd. Gedurende zijn bewind, werd de tempel van
Janus voor de derde keer gesloten sinds de oprichting van Rome, wat betekende dat de hele wereld
in vrede was; en op dit veelbelovende uur werd onze Heer geboren te Bethlehem in Judea. In iets
minder dan achttien jaar na het invoeren van de belastingen, wat schijnbaar maar een 'paar dagen'
lijkt voor de verre blik van de profeet, stierf Augustus; niet in toorn, noch in de strijd, maar vredig in
zijn bed, in Nola, waar hij naar toe was gegaan om rust en gezondheid te zoeken, in 14AD, op de
leeftijd van 76 jaar.”
DE HEERLIJKHEID VAN DE GEHELE AARDE
Daniël 11: 40-41
"De ongeëvenaarde genade en zegeningen van God zijn op onze natie neergeregend, het is
een land van vrijheid en de heerlijkheid van de hele aarde geweest. Maar in plaats van
dankbaarheid aan God te tonen en in plaats van God en Zijn wet te eerbiedigen, zijn de belijdende
Christenen van Amerika vervuld met hoogmoed, hebzucht en zelfredzaamheid...”
" 'want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. en wie van het
boze wijkt, stelt zich tot een prooi.' (Jes 59:14,15) ‘Maar de arm van de Heer is niet verkort, dat zij
niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet kan horen’. (Jes 59:1) De
bevolking van de Verenigde Staten zijn een begunstigd volk geweest; maar wanneer ze de
godsdienstvrijheid beperken, het Protestantisme opgeven en steun geven aan het pausdom, zal de
maat van hun schuld vol zijn en 'nationale afvalligheid' zal in de boeken van de hemel worden
geregistreerd. Het resultaat van deze afvalligheid zal nationale ondergang zijn.”
“De stemmen van hen onder het altaar, die zijn gedood om het Woord van God en het
Getuigenis van Jezus, zeggen nog immer: ‘Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij hebben
Uw wet verbroken.' " Review and Herald, May 2, 1893.
DE HEERLIJKHEID OMSCHREVEN
"Velen werden over de oceaan naar Amerika verdreven en hier lag het fundament van
burgerlijke en religieuze vrijheid, welke de kracht en de glorie van dit land zijn." The Great
Controversy, 252
TIBERIUS - 45e & LAATSTE PRESIDENT
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"Vers 21. En in zijn nalatenschap zal opstaan een verachtelijke [veracht] persoon, aan wie zij de
eer [heerlijkheid] van het koninkrijk niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk
[regeren] door vleierijen bemachtigen [verraad].
" Na Augustus Caesar besteeg Tiberius Caesar de Romeinse troon. Hij werd met de
waardigheid van het konsulschap vereerd in zijn achtentwintigste jaar. Men zegt dat toen Augustus
op het punt stond zijn opvolger te benoemen, hij door zijn vrouw Livia gevraagd werd om Tiberius
(haar zoon van een vorige echtgenoot) te benoemen; maar de keizer zei: 'Uw zoon is te
verachtelijk om het purper van Rome te dragen' en hij benoemd daarop Agrippa, een zeer
deugdzaam en gerespecteerd Romeins burger. Maar de profetie had voorspeld dat hij door een
‘verachtelijk’ persoon opgevolgd zou worden. Agrippa stierf; en Augustus moest nu een andere
opvolger benoemen. Livia deed opnieuw voorspraak voor Tiberius; en Augustus, verzwakt door
ouderdom en ziekte, liet zich gemakkelijk overhalen, en stemde uiteindelijk in met het benoemen
van de 'verachtelijke' jonge man tot zijn opvolger. Doch de burgers gaven hem nooit die liefde,
respect, en ‘koninklijke waardigheid’ die een getrouw en oprechte koning toekomen.”
"Hoe duidelijk is ook dit een vervulling van de voorspelling dat ze hem die koninklijke
waardigheid niet zouden geven. Doch hij zou in alle vrede komen, en het koninkrijk door vleierijen
bemachtigen. Een paragraaf uit de Encyclopedia Americana laat zien hoe dit werd vervuld: "Tijdens de rest van het leven van Augustus, gedroeg hij [Tiberius] zich zeer verstandig en
bekwaam. Hij behaalde op zodanige wijze een overwinning op de Germanen, dat men hem met een
triomftocht vereerde. Na de nederlaag van Varus en zijn legioenen, werd hij uitgezonden om de
opmars van de zegevierende Germanen te stuiten, en handelde ook in die oorlog met dezelfde geest
en bekwaamheid. Na de dood van Augustus, verkreeg hij, zonder verzet, de heerschappij over het
rijk. Doch welke hij, overeenkomstig zijn karakteristieke huichelarij, afwees, totdat hij hiertoe
herhaaldelijk werd gevraagd door de slaafse senaat.”
"Huichelarij van zijn kant, vleierij van de kant van de slaafse senaat, en bezit van het
koninkrijk zonder oppositie - zulks waren de omstandigheden rond zijn toetreding tot de troon,
en dat zijn de omstandigheden die in de profetie worden genoemd.
"De persoon in de tekst wordt 'een verachtelijke persoon' genoemd. Was die benaming van
toepassing op Tiberius? Laat een andere paragraaf uit de Encyclopedia het antwoord geven: "Tacitus tekent de gebeurtenissen van deze regering op, met inbegrip van de verdachte dood
van Germanicus, het verfoeilijke beheer van Sejanus, de vergiftiging van Drusus, en het zeldzame
mengsel van tirannie, met af en toe wijsheid en gezond verstand, wat het gedrag van
Tiberius kenmerkte, tot aan zijn schandelijke en laaghartige aftocht in 26AD, naar het eiland
Capreae, in de baai van Napels, om nooit meer terug te keren naar Rome. Na de dood van
Livia, A.D.29, viel de enige belemmering op zijn daden en die van de verfoeilijke Sejanus weg, en de
weduwe en de familie van Germanicus werden gedood. Uiteindelijk begon de eerloze favoriet
[Sejanus] zelf naar de troon te dingen, en Tiberius, op de hoogte van zijn plannen, besloot hem te
bestrijden met zijn favoriete wapen, huichelarij. Hoewel vastbesloten om hem te vernietigen,
overlade hij hem met eerbetoon, verklaarde hem zijn ambtgenoot in het consulaat, en na lang
gespeeld te hebben met zijn goedgelovigheid, en die van de senaat, die dachten dat Sejanus meer
dan ooit in de gunst stond, bereidde hij op een kunstzinnige wijze zijn arrestatie voor. Sejanus val
was terecht en onbetreurd; maar veel onschuldige mensen deelden in zijn ondergang, als gevolg
van de achterdocht en de wreedheid van Tiberius, die nu alle grenzen overschreed. De rest van het
bewind van deze tiran is weinig meer dan een walgelijk verhaal van slaafsheid aan de ene kant, en
despotische wreedheid aan de andere kant. Dat hij zelf net zo veel ellende verduurde als dat hij
toebracht, blijkt uit het volgende begin van één van zijn brieven aan de senaat: ‘Wat zal ik schrijven,
heren senatoren, of wat zal ik niet schrijven, of waarom zou ik schrijven, mogen de goden en godinnen
me meer plagen dan ze al dagelijks doen, als ik het wist.’ Tacitus merkt, in verwijzing naar deze
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passage het volgende op: ‘Wat een geestelijke marteling dat een dergelijke bekentenis kon
afdwingen!’
"Seneca zegt over Tiberius dat hij maar één keer in zijn leven dronken was; want daarna
bleef hij in een staat van voortdurende dronkenschap vanaf het moment dat hij zich overgaf aan het
drinken, tot op het laatste moment van zijn leven.”
"Tirannie, hypocrisie, losbandigheid, en ononderbroken dronkenschap - indien deze
kenmerken en praktijken aantonen dat een man ‘verachtelijk’ is, dan verbeelde Tiberius dat
personage in walgelijke perfectie." Uriah Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation, 265–268
Veracht: Verdorven
HUICHELARIJ, [maken als; als] De handeling van het veinzen.; verschuilen onder een valse
schijn; een veinzen; valse pretentie; hypocrisie. Huichelarij kan gewoon het verbergen van de
mening, gevoelens of bedoeling zijn; maar het omvat ook de veronderstelling van een onjuiste of
valse verschijning wat de echte mening of bedoeling verbergt. Huichelarij onder staatslieden wordt
soms beschouwd als een noodzakelijke ondeugd, of helemaal niet als ondeugd beschouwd.
Webster's 1828 Dictionary.
ZEVEN DONDERSLAGEN
I.
Cyrus 536-530BC
Cambyses 529-522BC
Bardus (valse Smerdis) 522BC
II.
Darius 521-486
(Xerxes de Grote) 485-465BC
Artabanos 465BC
III.
Artaxerxes I (Longimanus) 464-424BC
www.britanica.com
EEN INVOERDER VAN BELASTINGEN
Ezra 4: 11-15
“De Heiland stelde Zijn eigen werkwijze tegenover de methoden van Zijn aanklagers.
Maandenlang hadden zij jacht op Hem gemaakt en getracht Hem in de val te lokken en Hem voor
een geheime raad te brengen, waar zij door meineed zouden bereiken wat onmogelijk op eerlijke
wijze kon worden verkregen. Nu brachten zij hun opzet ten uitvoer. Het gevangennemen te
middernacht door de menigte, de bespotting en de hoon voordat Hij was veroordeeld, of zelfs
beschuldigd, was hun werkwijze, niet de Zijne. Hun handelwijze was een schending van de wet.
Hun eigen inzettingen verklaarden, dat ieder mens als onschuldig moest worden behandeld,
totdat bewezen was dat hij schuldig was. De priesters werden door hun eigen inzettingen
veroordeeld.” The Desire of Ages, 699.2
“Het verhoor moest zó worden geleid, dat de leden van het Sanhedrin eensgezind tegen
Christus zouden zijn. Er waren twee beschuldigingen die de priesters wilden handhaven. Indien zij
konden bewijzen, dat Jezus God had gelasterd, zou Hij door de Joden worden veroordeeld. Indien
Hij van opruiing werd beschuldigd, zou Hij daarvoor door de Romeinen worden veroordeeld.
Annas probeerde eerst de tweede beschuldiging te bevestigen. Hij ondervroeg Jezus aangaande
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Zijn discipelen en aangaande Zijn leerstellingen, in de hoop, dat de gevangene iets zou zeggen dat
hem materiaal in handen zou geven waarmee hij zou kunnen werken. Hij probeerde Hem een
uitspraak te ontlokken dat Hij trachtte een geheime gemeenschap te stichten, met de bedoeling
een nieuw koninkrijk op te richten. Dan zouden de priesters Hem aan de Romeinen kunnen
overleveren als een vredeverstoorder en een oproerkraaier.” The Desire of Ages, 698.3
Jesaja 59:13–15
"De theorie dat men Gods geboden niet meer hoeft te gehoorzamen, heeft al geleid tot de
verzwakking van het moreel normbesef en heeft de sluizen van de ongerechtigheid over de wereld
geopend. Wij worden overspoeld door een vloedgolf van wetteloosheid, losbandigheid en corruptie.
Satan is aan het werk in de gezinnen. Hij heeft zijn banier zelfs in christelijke gezinnen geplant. Er
heerst dan ook afgunst, achterdocht, schijnheiligheid, vervreemding, wedijver, ruzie, plichtsverzuim
en wellust. Het hele systeem van godsdienstige beginselen en leerstellingen die de basis en het
kader van het maatschappelijk leven zouden moeten zijn, schijnt te wankelen en dreigt in te
storten. De ergste misdadigers krijgen in de gevangenis vaak geschenken en attenties, alsof ze zich
op een bijzondere wijze hadden onderscheiden. Er wordt grote ruchtbaarheid gegeven aan hun
karakter en misdaden. De pers publiceert de weerzinwekkende bijzonderheden van hun misdaden,
waardoor anderen ook gaan bedriegen, stelen en moorden. En intussen juicht Satan over het succes
van zijn helse plannen.
De verheerlijking van de misdaad, de moorden met voorbedachten rade, de verschrikkelijke
toename van de onmatigheid en allerlei ongerechtigheid zouden alle mensen die God vrezen
moeten wakker schudden om zich af te vragen wat er kan worden gedaan om deze golf van
criminaliteit in te dammen.
De rechtbanken zijn corrupt. Politici worden gedreven door winstbejag en wellust. De
geesten van velen zijn door onmatigheid verduisterd, zodat Satan ze bijna geheel in zijn macht
heeft. Juristen laten zich omkopen en passen allerlei bedrieglijke praktijken toe. Dronkenschap,
braspartijen, hartstochten, naijver en oneerlijkheid op allerlei gebied komen voor bij hen die de
wetten moeten uitvoeren. „Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft van verre
staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang" (Jesaja 59:14).
De ongerechtigheid en de geestelijke duisternis die overheersten onder de heerschappij van
Rome waren het onvermijdelijke gevolg van haar onderdrukking van de Bijbel. Wat is de oorzaak
van het algemene ongeloof, de verwerping van Gods wet en het daaruit voortvloeiende zedenverval,
terwijl we toch leven in een tijd van godsdienstvrijheid waarin het licht van het evangelie
ongehinderd kan schijnen?
Nu Satan de wereld niet langer in zijn macht kan houden door de mensen de Bijbel te
onthouden, neemt hij zijn toevlucht tot andere middelen om hetzelfde doel te bereiken. Hij wil het
geloof in de Bijbel en ook de Bijbel zelf vernietigen. Als hij beweert dat Gods wet niet bindend is,
laat hij de mensen de wet even goed overtreden als wanneer ze de geboden helemaal niet kenden.
En zoals in vroegere eeuwen gebruikt hij ook nu weer de kerk om zijn plannen te bevorderen. De
godsdienstige organisaties van deze tijd willen niet luisteren naar impopulaire waarheden die toch
heel duidelijk in de Bijbel staan.
Bij de bestrijding van die waarheden hebben ze verklaringen en opvattingen aangenomen die
het zaad van de twijfel naar alle kanten hebben uitgestrooid. Door zich vast te klampen aan de
rooms-katholieke dwaling van de natuurlijke onsterfelijkheid en de bewuste toestand van de mens
na zijn dood, hebben ze het enige afweermiddel tegen de misleidingen van het spiritisme
verworpen. Door de leer van de eeuwige pijniging geloven velen niet meer in de Bijbel. Wanneer
men de mensen wijst op de eisen van het vierde gebod, zien ze wel in dat ze de sabbat van de
zevende dag moeten vieren. De enige uitweg die vele populaire predikanten kunnen vinden om zich
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te onttrekken aan een verplichting die ze niet wensen na te komen, is de bewering dat Gods wet is
afgeschaft. Zo verwerpen ze én de wet én de sabbat. Naarmate de sabbathervorming meer ingang
vindt, zal deze verwerping van Gods wet om de eisen van het vierde gebod niet na te komen, zo
goed als algemeen worden. De leerstellingen van godsdienstige leiders hebben de deur geopend tot
ongeloof, spiritisme en minachting voor Gods heilige wet. Op deze leiders rust de verschrikkelijke
verantwoordelijkheid voor de ongerechtigheid die in de christelijke wereld bestaat." The Great
Controversy, 585, 586.
GODS HANDELEN MET DE MENS BLIJFT ALTIJD HETZELFDE
“De belangrijke hervormingen en godsdienstige bewegingen die Gods werk in de loop der
eeuwen hebben bevorderd, vertonen een aantal opvallende gemeenschappelijke kenmerken. De
beginselen van Gods handelen met de mens blijven altijd dezelfde. Er zijn in de geschiedenis
paralellen te vinden voor de belangrijke bewegingen van tegenwoordig en de ervaringen van de
gemeente in het verleden zijn ook voor onze tijd van grote betekenis.” The Great Controversy, 343
"Door een aantal van onze broeders zijn veel dingen gesproken en geschreven die worden
geïnterpreteerd als een uiting van antagonisme naar de regering en de wet toe. Het is een
vergissing om onszelf op die manier open te stellen voor misverstanden. Het is niet verstandig om
voortdurend iets aan te merken op datgene wat wordt gedaan door de leiders in de regering. Het is
niet ons werk om personen of instanties aan te vallen. We moeten grote voorzichtigheid betrachten,
opdat wij niet gezien zullen worden als opponenten van de burgerlijke autoriteiten. Het is
waar dat onze strijd agressief is, maar onze wapens dienen gevonden te worden in een duidelijk
'Zo zegt de Here'. Ons werk is om mensen voor te bereiden om op de grote dag van God te kunnen
staan. We dienen ons niet te begeven op wegen die controverse aanmoedigen of antagonisme
opwekken bij degenen die niet van ons geloof zijn.”
"We moeten niet werken op een manier, dat het lijkt alsof wij pleiten voor verraad. We
moeten onze geschriften en uitspraken ontdoen van iedere uitdrukking die, op zichzelf genomen, zo
verkeerd kan worden opgevat, dat het antagonistisch lijkt tegen de rechtsorde. Alles moet
zorgvuldig worden overwogen, opdat we niet te boek gaan als het stimuleren van ontrouw aan
ons land en zijn wetten. Wij zijn niet geroepen om de autoriteiten te trotseren. Er komt een tijd
dat, als gevolg van het verdedigen van de Bijbelse waarheid, we als verraders zullen worden
behandeld; maar laten we de komst van deze periode niet bespoedigen door roekeloze uitspraken
te doen die vijandigheid en strijd aanwakkeren.”
"De tijd zal komen dat onbewaakte uitingen die veroordelend van aard zijn en die
onzorgvuldig zijn uitgesproken of geschreven door onze broeders, door onze vijanden zullen
worden gebruikt om ons te veroordelen. Deze zullen niet alleen worden gebruikt om degene te
veroordelen die verantwoordelijk is voor de uitspraak, maar zal de gehele adventbeweging worden
aangerekend. Onze aanklagers zullen zeggen dat op die-en-die dag één van onze oudsten zusen-zo gezegd heeft tegen de wetten van deze regering. Velen zullen verbaasd staan om te zien
hoeveel dingen gekoesterd en herinnerd zijn die kracht zullen bijzetten aan de argumenten van
onze tegenstanders. Velen zullen verrast zijn om hun eigen woorden te horen, zodanig aanéén
gebreid om ze een betekenis te geven die ze niet zo bedoeld hadden. Laat de werkers er dan op
toezien om te allen tijde en onder alle omstandigheden behoedzaam te spreken. Laat allen
oppassen, opdat ze door roekeloze uitspraken geen tijd van benauwdheid over zich afroepen, nog
vóór de grote crisis die de zielen van mensen zal testen.”
"Hoe minder we directe aanklachten tegen de machten en krachten uiten, des te groter het
werk dat we zullen kunnen verwezenlijken, zowel in Amerika als in het buitenland. Buitenlandse
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naties zullen het voorbeeld van de Verenigde Staten volgen. Hoewel ze voorgaat, zal dezelfde
crisis over onze mensen in alle delen van de wereld komen." Testimonies, volume 6, 394, 395.
VALSE GETUIGENIS - MIDDERNACHT
"Ik zag de nominale kerk en nominale Adventisten, die net als Judas, ons zouden verraden
aan de Katholieken om hun invloed te verkrijgen om tegen de waarheid op te staan. De heiligen
dan, zullen een obscuur volk zijn, nauwelijks bekend bij de Katholieken; maar de kerken en de
nominale Adventisten die bekend zijn met ons geloof en onze gebruiken, (want zij haatten ons
vanwege de Sabbat, omdat zij deze niet konden weerleggen) zullen de heiligen verraden en hen
aangeven bij de Katholieken, als hen die de instellingen van het volk negeren; dat wil zeggen dat ze
de Sabbat onderhouden en de Zondag negeren." Spalding & Magan, 1.
EEN BELANGRIJKE STAP - MIDDERNACHTELIJKE ROEP
"De scheidingslijn tussen mensen die zich Christenen noemen enerzijds en de goddelozen
anderzijds, is al bijna niet meer te zien. Kerkleden hebben lief wat de wereld liefheeft en zijn bereid
zich bij die wereldse mensen aan te sluiten. Satan wil ze wel samenbrengen in één lichaam om
zodoende zijn eigen zaak te bevorderen door allen mee te slepen in de gelederen van het spiritisme.
De Rooms-katholieken die wonderen als het bewijs van de ware kerk beschouwen, zullen
gemakkelijk door deze wonderdoende macht worden misleid. Maar ook de Protestanten, die het
schild van het geloof hebben weggeworpen, zullen worden misleid. Rooms-katholieken,
Protestanten en wereldlingen zullen een schijn van godsvrucht vertonen, maar de kracht daarvan
verloochenen. Ze zullen hun verbond beschouwen als een belangrijke stap in de richting van de
bekering van de wereld en de oprichting van het lang verwachte duizendjarige rijk." The Great
Controversy, 588.
HET DECREET - DE ZONDAGS WET
"Door het decreet om de instelling van het pausdom af te dwingen, dat in strijd is met de Wet
van God, zal onze natie zich volledig los koppelen van de gerechtigheid. Wanneer het
Protestantisme haar hand over de kloof zal uitstrekken om de hand van de Romeinse macht te
grijpen, en wanneer ze over de afgrond zal reiken om de handen te omklemmen met het spiritisme,
en wanneer, onder de invloed van deze drievoudige unie, ons land elk beginsel van zijn grondwet
als een Protestantse en Republikeinse regering, zal verwerpen, en voorzieningen zal treffen voor de
verspreiding van de pauselijke leugens en waanideeën, dan weten we dat de tijd is gekomen voor
de wonderbaarlijk werken van Satan, en dat het einde nabij is." Getuigenissen, volume 5, 451 .
DE MIDDERNACHTSROEP – EEN ENGEL DES LICHTS
“Zo zal het ook zijn in het grote laatste conflict in de strijd tussen gerechtigheid en zonde.
Terwijl nieuw leven en licht en kracht neerdalen van omhoog op de discipelen van Christus, schiet
er nieuw leven op van beneden, en geeft kracht aan de vertegenwoordigers van Satan. Kracht
neemt bezit van ieder aards element. Met een geslepenheid die verkregen is door eeuwen van
strijd, gaat de vorst des kwaads te werk onder een vermomming. Hij verschijnt gekleed als een
engel des lichts, en grote scharen zullen "dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. (1
Tim.4:1)” {DA 257}
NIET ALLEEN
“Toen Jezus op aarde was, leidde Satan de mensen ertoe de Zoon van God af te wijzen en
Barabbas te kiezen, die in zijn karakter Satan, de god van deze wereld, representeerde. De Heer
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Jezus Christus kwam om de bezitneming van Satan in de koninkrijken van de wereld te bestrijden.
Het conflict is nog niet beëindigd; en nu we dichter tot het einde van de tijd komen, wordt de strijd
intenser. Als de tweede verschijning van onze Heer Jezus Christus dichterbij komt, worden er
satanische machten van beneden ingezet. Satan zal niet alleen als mens verschijnen, maar hij zal
zichzelf voor Jezus Christus uitgeven; en de wereld die de waarheid afgewezen heeft, zal hem
ontvangen als de Heer der heren en Koning der koningen.” {Seventh-day Adventist Bible
Commentary. volume 5, 1105}
DE ZONDAGSWET – CHRISTUS
“Als hoogtepunt in dit grote drama van bedrog, zal Satan zich zelf voor Christus uitgeven. De
gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst van Christus als de vervulling van haar zalige
hoop. De grote bedrieger zal het dan doen voorkomen alsof Christus inderdaad is teruggekomen. In
verschillende delen van de wereld zal Satan zich aan de mensen tonen als een betoverend wezen
met een verblindende glans, een wezen dat min of meer beantwoordt aan de beschrijving van de
Zoon van God, door Johannes in de Openbaring gegeven.” (Openbaring 1:13-15). {GC 624}
Tweelingen
“Daar hebben het huwelijk en de Sabbat hun oorsprong, twee instellingen (eng: “tweeling
instellingen”) tot eer van God en tot nut van de mensheid.” {AH 340}
DE GESCHIEDENIS NAGAAN
“Als men wil weten welke middelen in de snel naderende strijd zullen worden gebruikt, hoeft
men maar in de geschiedenis na te gaan welke middelen Rome voor hetzelfde doel heeft
gebruikt. Als men wil weten hoe de aanhangers van de paus en de protestanten tezamen zullen
optreden tegenover mensen die hun leerstellingen verwerpen, hoeft men maar na te gaan wat
Rome heeft gedaan met de sabbat en zijn verdedigers.
“Door keizerlijke edicten, algemene concilies en kerkelijke verordeningen die door de
wereldlijke macht werden bekrachtigd, heeft het heidense feest zijn ereplaats in het christendom
kunnen innemen. De eerste openbare maatregel om de zondagsviering verplicht te stellen,
was de wet die door keizer Constantijn werd uitgevaardigd in 321 na Chr. Dit edict bepaalde
dat de inwoners van de steden moesten rusten op „de eerbiedwaardige dag van de zon", maar de
bewoners van het platteland mochten hun werk op het land voortzetten. Hoewel het een heidense
wet was, werd ze door de keizer verplicht gesteld na zijn zogenaamde bekering tot het
christendom.
“Daar het keizerlijk edict Gods gezag niet helemaal opzij kon schuiven, verdedigde Eusebius,
een bisschop die in de gunst wilde staan bij de vorsten en ook de vriend en pluimstrijker van
Constantijn was, de stelling dat Christus de rust van de sabbat had verschoven naar de zondag. Er
werd geen enkel bewijs uit de Bijbel aangevoerd ter ondersteuning van deze nieuwe leer. Eusebius
erkent zonder dat hij het zelf beseft, dat het een dwaalleer is en zegt ook wie de verandering heeft
ingevoerd: „Alle dingen die op sabbat gedaan moeten worden, hebben wij naar de dag des Heren
overgebracht.” Maar hoewel het argument ten gunste van de zondag volkomen ongegrond was,
moedigde het de mensen toch aan Gods sabbat met voeten te treden. Iedereen die door de wereld
geëerd wilde worden, nam deze populaire feestdag aan.
“Naarmate het pausdom machtiger werd, werd ook de zondagsheiliging verder
doorgevoerd. Een tijd lang bleven de mensen op het land werken wanneer ze niet in de kerk zaten
en werd de zevende dag nog altijd als de sabbat beschouwd. Maar geleidelijk kwam daar
verandering in. Wie een kerkelijk ambt bekleedde, mocht op zondag geen vonnis meer vellen in een
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burgerlijk geding. Kort daarna mocht niemand, welke functie men ook bekleedde, nog werken, op
straffe van een boete voor vrije mensen en geseling voor slaven. Later werd het bevel uitgevaardigd
dat de rijken de helft van hun bezittingen zouden verliezen in geval van overtreding, en tenslotte
besliste men dat als zij bleven volharden in de boosheid zij slaven moesten worden. De laagste
klassen zouden levenslang verbannen worden.
“Er werden ook wonderverhaaltjes verzonnen. Zo werd verteld dat een landbouwer zijn
land op een zondag wilde ploegen. Hij begon zijn ploeg met een stuk ijzer schoon te maken, maar
het ijzer bleef aan zijn hand hangen en hij moest er twee jaar mee rondlopen „met veel pijn en tot
zijn grote schande".
“Later gaf de paus opdracht aan de pastoors om de zondagsschenders te vermanen en hun de
verplichting op te leggen naar de kerk te gaan en te bidden, opdat zij niet een of ander groot onheil
over zichzelf of over hun medemensen zouden brengen. Een concilie voerde het argument aan dat
zo vaak, óók door protestanten, wordt gebruikt: aangezien er mensen door de bliksem zijn
getroffen toen ze op een zondag werkten, moet de zondag wel de rustdag zijn. De prelaten zeiden:
„Het ligt voor de hand dat God zeer verbolgen is over de ontheiliging van deze dag". Er werd dan
een oproep gericht tot de priesters en predikers, koningen en prinsen en alle getrouwen „om hun
uiterste best te doen en ervoor te zorgen dat deze dag weer de eer zou worden toegekend die hem
toekomt en met meer ijver zou worden geheiligd in de toekomst, ter wille van de goede naam van
het christendom".
“De decreten van de concilies bleken niet voldoende te zijn en daarom verzocht men
de wereldlijke macht een edict uit te vaardigen dat de mensen bang zou maken en hen zou
dwingen om de zondag te heiligen. Op een synode te Rome werden alle vroegere beslissingen nog
eens met meer nadruk en plechtigheid herhaald. Ze werden ook opgenomen in kerkelijke
wetgeving en opgelegd door burgerlijke instanties in de hele christelijke wereld.” {GC 573575}
Het beeld van het beest
“De Here heeft mij duidelijk laten zien, dat het beeld van het beest vorm zal krijgen vóór het
einde van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige
bestemming zal worden beslist.
“Deze toets moet Gods volk ondergaan vóórdat het verzegeld wordt. Allen die God hun
trouw tonen door het waarnemen van Zijn wet en die weigeren een valse sabbat te aanvaarden,
zullen zich scharen onder de banier van de Here God en zullen het zegel van de levende God
ontvangen. Zij, die de waarheid van hemelse oorsprong prijsgeven en de zondag als sabbat
aanvaarden, zullen het merkteken van het beest ontvangen.” {7BC 976}
“Zij, die het merkteken van het beest en van zijn beeld niet willen ontvangen, wanneer het
decreet uitgevaardigd wordt, moeten nu besluiten om te zeggen: Nee, wij willen niets te doen
hebben met de instelling van het beest.” {EW 68}
Nationale ondergang
“Het volk van de Verenigde Station is een bevoorrecht volk geweest; maar wanneer het de
godsdienstvrijheid aan banden legt, afstand doet van protestantse beginselen en op het pausdom
steunt, zal de maat van haar schuld vol zijn en “nationale afval” zal in de boeken van de hemel
worden opgetekend. Het resultaat van deze afval zal nationale ondergang zijn. {Review and
Herald, May 2, 1893.}
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Tirannie
“Ons land is in gevaar. De tijd schrijdt voort wanneer zijn wetgevers de protestantse
principes zo teniet zullen doen door goedkeuring te schenken aan de Roomse afval. Het volk,
waarvoor God zo wonderbaarlijk gewerkt heeft, hen kracht gevende om het afschuwelijke juk van
het pausdom af te werpen, zal door een nationale wet kracht verlenen aan het corrupte geloof van
Rome, en zo de tirannie opwekken die alleen nog maar op een duwtje (Eng: “touch”) wacht
om opnieuw te beginnen met wreedheid en despotisme. We naderen deze periode met
snelle stappen.” {4SP 410}
KRIJGSRECHT
“Despoot, n. Een heerser, koning of prins met absolute macht, of heersend zonder enkele
controle van mensen, grondwet of wetten. Dus in het algemeen: een tiran.
Despotisme, n. 1. Absolute macht; onbeperkt gezag en niet gecontroleerd door mensen,
grondwet of wette, en alleen afhankelijk van de wil van de prins.
HET GODSDIENSTRECHT (TESTIMONIES, VOLUME 5, 712–718)
“Er staat een Gods volk een grote crisis te wacht. Er staat de wereld een grote crisis te
wachten. De meest gewichtige strijd van alle tijden ligt voor ons. Gebeurtenissen waarvan wij
gedurende meer dan veertig jaar, op gezag van het profetische woord, hebben verkondigd dat ze
naderen, voltrekken zich nu voor onze ogen. Nu reeds wordt op de wetgevers van de natie een
dringend beroep gedaan om door een wijziging van de grondwet de vrijheid van het geweten te
beperken. De kwestie van het dwingend opleggen van de zondagsrust is een zaak geworden
van nationaal belang. Zijn wij klaar voor de zaken rondom de zondags beweging?
“Er zijn velen, zelfs onder degenen die zich bezighouden met deze beweging voor verplichte
zondagsrust, die blind zijn voor de gevolgen die hieruit zullen voortkomen. Zij zien niet dat zij
rechtstreeks een aanval doen op de vrijheid van godsdienst… Maar iedere beweging die zich inzet
voor wetgeving op godsdienstig gebied maakt eigenlijk een gebaar van concessie naar het
pausdom, dat al eeuwen lang oorlog voert tegen de vrijheid van geweten. De viering van de zondag
heeft zijn bestaan als een zogenaamde christelijke instelling te danken aan 'de verborgenheid der
ongerechtigheid', en het dwingend opleggen ervan komt in feite neer op het erkennen van de
beginselen die de hoeksteen zijn van het rooms-katholicisme. Wanneer onze natie de principes van
haar bestuur op deze wijze loslaat om een Zondagswet uit te vaardigen, zal het protestantisme met
deze wet het pausdom de hand reiken; het zal niets anders zijn dan leven te geven aan
tirannie, die al zo lang begerig wacht op een kans zich als een actieve despoot te ontplooien.”
“Als deze strijd voortschrijdt, lijkt het uit menselijk zicht alsof Satan triomfeert en dat
waarheid is gezwicht voor onwaarheden en dwaling. In het land, wat een asiel is geweest voor de
gewetens-onderdrukte dienaren van God en verdedigers van Zijn waarheid, komt de
godsdienstvrijheid in gevaar, en het volk waarover God Zijn schild gespreid had, zal lijden en
beproeving ondergaan. Maar God zal ons herinneren aan Zijn handelen met Zijn volk in het
verleden, om hen te redden van hun vijanden, en op Hem te vertrouwen. Hij heeft altijd uitersten
gekozen, als er geen mogelijke hoop meer op verlossing uit Satans werken is, om Zijn macht te
tonen. De noden van de mens, zijn mogelijkheden voor God.
“Terwijl de protestantse wereld concessies doet aan Rome, en gevaar toeneemt van alle
kanten, laat ons dan wakker worden om de situatie te begrijpen, en om de strijd voor ons te zien, in
het ware licht. Laat de wachters hun stemmen verheffen, en met duidelijkheid de boodschap
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verkondigen die de tegenwoordige waarheid voor deze tijd is. “Want ook indien de bazuin een
onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?” Laten wij de mensen erop wijzen waar
we in de profetische geschiedenis staan, en proberen de geest van het ware Protestantisme op te
wekken, om de wereld wakker te schudden om de waarde van godsdienstvrijheid in te zien, die
ze zo land genoten hebben.” {Signs of the Times, November 28, 1900}
Vrede en geen gevaar
“Maar er is een dag die God aangewezen heeft als het einde van de wereldgeschiedenis. “En
dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken;
en dan zal het einde komen.” Profetie vervult zich snel. Meer, veel meer, moet er gezegd worden
over deze enorm belangrijke onderwerpen. De dag staat voor de deur waarop het lot van elke
ziel voor altijd zal zijn vastgesteld. Deze dag des Heeren komt snel naderbij. De valse wachters
laten de roep horen, “alles is in orde”; maar de dag van God komt snel naderbij. Zijn voetstappen
klinken zo dof dat ze wereld niet wakker maken van de diepe slaap waarin ze verkeerd. Terwijl de
wachters “vrede en geen gevaar” roepen, “zal haastig verderf hun overkomen”, “en ze zullen niet
ontkomen”; “want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem
gezeten zijn.” Het overvalt de liefhebber van plezier en de zondige mens als een dief in de nacht.
Wanneer alles zeker lijkt, en men zich terugtrekt in tevreden rust, dan besluipt de jagende,
heimelijke middernachtelijke dief zijn prooi.
“Wanneer het te laat is om kwaad te voorkomen, wordt ontdekt dat een deur of raam niet
afgesloten was. “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des
mensen komen.” Mensen gaan nu in rust liggen, terwijl ze denken veilig te zijn in de populaire
kerken; maar laat iedereen oppassen, want anders is er plaats overgelaten voor de vijand om
binnen te komen. Er moet veel moeite worden gedaan om dit onderwerp de mensen voor ogen te
houden. Het plechtige feit, dat de dag des Heeren plotseling en onverwacht zal komen, moet niet
alleen de mensen van de wereld voor ogen worden gehouden, maar ook onze eigen kerken. De
angstaanjagende waarschuwing van de profetie is gericht tot elke ziel. Laat niemand denken dat hij
veilig is voor het gevaar om verrast te worden. Laat niemands uitleg van de profetie u beroven van
de overtuiging van de kennis van gebeurtenissen, die erop wijzen dat deze grote gebeurtenis
dichtbij is.” { Fundamentals of Christian Education, 335}
Grote rampen
“Dan zal de aartsbedrieger de mensen overtuigen dat zij die God dienen al deze rampen
veroorzaken. De mensen die Gods gramschap zelf hebben uitgelokt, zullen al hun moeilijkheden
toeschrijven aan Gods kinderen die door hun gehoorzaamheid aan Gods geboden een voortdurende
veroordeling zijn voor de overtreders. De mensen zullen zeggen dat God beledigd is omdat ze de
zondag niet willen heiligen en dat deze zonde de rampen heeft veroorzaakt, die pas zullen
ophouden wanneer de zondagsviering aan iedereen zal zijn opgelegd. Ze zullen beweren dat
zij die menen dat het vierde gebod moet worden onderhouden, en daardoor afbreuk doen aan de
zondagsheiliging, rustverstoorders zijn en het herstel van Gods gunst aan de mensen en hun
materiële welvaart in de weg staan. Zo zal de beschuldiging die al in het verleden tegen één van
Gods boodschappers is ingebracht, worden herhaald op dezelfde gronden: „Zodra Achab Elia zag,
zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zeide: Ik heb Israël niet
in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des HEREN hebt verzaakt
en de Baals zijt nagelopen" (1 Koningen 18:17,18). Wanneer de boosheid van de mensen door valse
beschuldigingen zal zijn opgewekt, zullen ze Gods gezanten op bijna dezelfde manier behandelen
als het afvallige Israël Elia aangepakt heeft.” {GC 590}
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Burgeroorlog
“In India, China, Rusland, en de steden van Amerika, sterven duizenden mannen en vrouwen
aan hongersnood. De mannen met geld beheersen de markt, omdat zij de macht hebben. Ze kopen
tegen lage tarieven alles wat ze kunnen krijgen, en verkopen het tegen fors gestegen prijzen. Dit
betekent hongersnood voor de armere klassen, en zal leiden tot een burgeroorlog. Er zal een tijd
van benauwdheid zijn, zoals er nog nooit was sinds er een volk was. “En te dier tijd zal Michael
opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid
zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd
zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek… Velen zullen er
gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en
geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.” {5MR 305}
Het wonderbaarlijke werken van Satan
“De tijd komt dat Satan voor uw ogen wonderen zal doen, terwijl hij er aanspraak op maakt
Christus te zijn; en als uw voeten niet vast staan op de waarheid van Go, dan zult u weggeleid
worden van uw fundament. Uw enige veiligheid is te zoeken naar de waarheid als naar een
verborgen schat. Graaf naar de waarheid, zoals u zou doen voor de schatten in de aarde en leg het
Woord van God, de Bijbel, aan uw Hemelse Vader voor en zeg: Verlicht mij; leer mij wat waarheid
is… U moet uw gedachten vullen met het Woord van God; want u kunt gescheiden worden, en
geplaatst worden waar u niet het voorrecht hebt de kinderen van God te ontmoeten.
“Niemand hoeft misleid te worden. Gods wet is even heilig als Zijn troon en daardoor wordt
ieder mens, die in de wereld komt, geoordeeld. Er is geen andere maatstaf waardoor het karakter
getoetst wordt. “Als zij niet spreken naar dit woord, dan is dat omdat er geen licht in hen is .” (KJV) Zal
de zaak beslist worden aan de hand van Gods Woord, of zullen menselijke voorwendsels gehuldigd
worden?
“Christus zegt: “Aan hun vruchten zult gij ze kennen.” Als zij, door wie genezingen worden
verricht, op grond van deze manifestatie geneigd zijn een verontschuldiging aan te voeren voor hun
veronachtzamen van Gods wet en doorgaan in ongehoorzaamheid, wil het niet zeggen dat zij de
grote kracht Gods bezitten, al hebben zij tot op zekere hoogte macht. Het is integendeel de
wonderwerkende macht van de grote verleider. Hij is een overtreder van de zedenwet en benut elk
denkbaar idee waarover hij macht heeft om de mensen voor de ware aard ervan te verblinden. Wij
zijn gewaarschuwd dat hij in de laatste dagen zal werken met tekenen en bedrieglijke wonderen.
Hij zal doorgaan met deze wonderen tot het einde van de genadetijd, zodat hij hen daarop
kan wijzen als bewijs dat hij een engel des lichts is en niet der duisternis.
“Satan zal zijn wonderen doen om te verleiden; hij zal zijn macht doen voorkomen als de
grootste macht. Het mag schijnen dat de gemeente op het punt staat te vallen, maar zij zal niet
vallen. Zij blijft bestaan, terwijl de zondaars in Sion worden uitgezeefd – het kaf wordt gescheiden
van de kostbare tarwe. Dit is een vreselijk beproeving, maar ze moet toch plaatsvinden. Alleen zij,
die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, zullen
gevonden worden onder hen die waarachtig en trouw zijn, zonder vlek of smet van zonde, zonder
enig bedrog in hun mond… Het overblijfsel dat de zielen reinigt door de waarheid te gehoorzamen,
doet kracht op uit dit beproevende proces, door de schoonheid der heiligheid ten toon te spreiden
temidden van de hen omringende afval.” {7BC 911}
Vijfenveertig
“Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.”
{Daniël 12:12}
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H5060 – een primitieve tak: passend aanraken, dat is, de hand eraan leggen ( voor elk
doeleinde; eufemistisch, liggen met een vrouw); impliciet bereiken (figuurlijk aankomen, verwerven)
Jesaja 30:18; Habakkuk 2:3
ZONDAGSWET – LUIDE ROEP
“Niemand is veroordeeld totdat ze het licht hebben ontvangen en de verplichting van het
vierde gebod hebben gezien. Maar als het decreet uitgevaardigd wordt, dat de valse sabbat
verplicht en de luide roep van de “derde engel” de mensen zal waarschuwen tegen de
aanbidding van het beest en zijn beeld, dan zal de lijn duidelijk getrokken worden tussen leugen en
waarheid. Dan zullen zij, die in overtreding doorgaan het merkteken van het beest ontvangen.”
{Signs of the Times, November 8, 1899}
Geruchten
“Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal
hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen.” {Daniël 11:44}
DAVIDS ZALVINGEN
“De waarheid voor deze tijd, de derde engelboodschap, moet met luide stem verkondigd
worden, dat betekent met toenemende kracht, als we de laatste grote test naderen.” {9MR 291}
“Wat was het resultaat van de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag? De blijde
boodschap (engels: tidings) van een opgestane Verlosser werden naar de uiterste delen van de
bewoonde wereld gebracht.” {AA 48}
Oosten en Noorden
De boodschap van Christus’ gerechtigheid – Jesaja 41:2, 25-27; Numeri 2:3, 25
Oosten
De verzegelingsboodschap – Openbaring 7:2-3
DE BOODSCHAP VAN DE TWEEDE KOMST
“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo groot als
een mensenhand. Het is de wolk die Christus omringt. Van verre is het alsof hij in duisternis is
gehuld. Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen.” {GC 640}
1 Koningen 18:38-46
Noorden
“Mijn echtgenoot heeft op sommige punten ideeën, die anders zijn dan de zichtwijze van zijn
broeders. Mij werd getoond, dat hoewel zijn zichtwijzen waar zijn, God hem niet riep om ze voor de
broeders te brengen en verschil in ideeën te creëren. Hoewel hij deze zienswijze nu misschien voor
zichzelf houdt, zouden anderen, als ze publiekelijk gemaakt zouden worden, ze gebruiken en alleen
omdat anderen iets anders geloven, zouden deze verschillen de gehele lading van de boodschap
maken en onenigheid en verschil veroorzaken.” {Paulson Collection 132}
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“Dat Jezus opstond, en de deur sloot, en tot de Oude van dagen kwam, om het koninkrijk te
ontvangen, in de 7de maand in 1844, geloof ik volledig. Zie Lukas 13:25; Mattheüs 25:10; Daniël
7:13,14. Maar het opstaan van Michael in Daniël 12:1, schijnt een andere gebeurtenis te zijn, met
een ander doel. Zijn opstaan in 1844 was om de deur te sluiten en tot zijn Vader te komen, om het
koninkrijk te ontvangen, en macht om te regeren; maar het opstaan van Michael, is om zijn
Koninklijke macht, die Hij al heeft, te manifesteren in de vernietiging van de bozen, en in de
verlossing van Zijn volk. Michael moet opstaan op het moment dat de laatste macht uit Daniël 11 tot
zijn eind komt en hij geen helper heeft. Deze macht is de laatste die de ware kerk van God vertreedt:
en omdat de ware kerk nog vertreden is, en uitgeworpen door het hele Christendom, volgt daaruit
dat de verdrukkende macht nog niet “tot zijn einde is gekomen”; en dat Michael nog niet is
opgestaan. Deze laatste macht die de heiligen vertreedt, wordt in Openbaring 13:11-18 in beeld
gebracht. Zijn getal is 666. Veel van zijn acht, misleiding, wonderen, mirakels en onderdrukking,
zullen zonder twijfel gemanifesteerd worden tijdens zijn laatste strijd onder de “zeven laatste
plagen”, tegen de tijd van de komst van zijn einde. Dit wordt duidelijk voorafschaduwd door de
tovenaars van Egypte, die Farao en zijn leger misleiden, door de meeste wonderen te doen, die
Mozes door de macht van God deed. Dat was net voor de bevrijding van Israël uit de slavernij in
Egypte; en mogen wij niet verwachten om net zo’n grote manifestatie van de macht van de duivel te
zien, net voor de heerlijke verlossing van de heiligen? Als Michael opgestaan is in 1844, welke
macht kwam er dan “tot zijn einde, en hij had geen helper …op die tijd”? De benauwdheid die komt
op de tijd dat Michael opstaat, is niet de beproeving of de benauwdheid van de heiligen; maar het is
de benauwdheid van de volken der aarde, veroorzaakt door de “zeven laatste plagen”. Dus als Jezus
zijn verzoeningswerk beëindigd had, in het Heilige der heiligen, zal hij zijn priesterlijk gewaad
afleggen, en zijn meest koninklijke gewaad en kroon aantrekken, om voort te gaan, en zijn
koninklijke macht te manifesteren, door heersen over de volkeren en ze in stukjes te slaan.” {James
White, Word to the Little Flock, 8}
“Zij die verward worden in hun begrip van het woord, zij die er in falen de betekenis
van de antichrist te zien, zullen zichzelf zeker plaatsen aan de kant van de antichrist. Er is nu
geen tijd voor ons om te assimileren met de wereld. Daniel staat op in zijn lot en op zijn plaats. De
profetieën van Daniël en van Johannes moeten begrepen worden. Ze verklaren elkaar. Ze geven de
wereld waarheden die iedereen moet begrijpen. Deze profetieën moeten getuige zijn in de wereld.
Door hun vervulling in deze laatste dagen, zullen ze zichzelf uitleggen.” {Kress Collection, 105}
Jesaja 14:13-14
“De tonelen verbonden met de werken van de mens der zonde zijn de laatste
gebeurtenissen die duidelijk geopenbaard zijn in de geschiedenis van deze aarde. De mensen
hebben nu een speciale boodschap aan de wereld te geven, de derde engelboodschap.” {2SM 102}
OORDEEL
Jeremia 6:22; Ezechiël 29:18-21; Jesaja 10:5-6
Veertig tot vijfenveertig
“Laat iedereen die probeert een christelijk leven te leiden, onthouden dat de strijdende
kerk niet de zegenvierende kerk is. Zij die vleselijk gezind zijn, zullen in de kerk worden
gevonden. Zij verdienen medelijden, meer dan dat zij schuld verdienen. De kerk moet niet
geoordeeld worden alsof zij deze karakters in stand houdt, hoewel ze binnen haar grenzen
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gevonden worden. Als de kerk ze uitzet zullen degenen die het fout vonden dat ze aanwezig waren,
het de kerk kwalijk nemen dat ze hen in de wereld gestuurd hebben; ze zullen claimen dat ze
ongenadig behandeld zijn. Het kan zo zijn dat er in de kerk mensen zijn, die koud, trots, hoogmoedig
en onchristelijk zijn, maar je hoeft niet met deze groep mee te doen. Er zijn velen die warm-hartig,
zelf verloochenend, zelfopofferend zijn, die als het nodig is hun leven zouden afleggen om zielen te
redden. Jezus zag de goede en de slechte in de kerk en zei: “Laat beiden opgroeien tot de oogst”.
Niemand hoeft onkruid te worden, omdat niet elke plant op het veld tarwe is. Als de waarheid
gekend wordt, maken deze klagers hun beschuldigingen om een veroordeeld en veroordelend
geweten tot stilte te brengen. Hun eigen gang van zaken is niet volledig prijzenswaardig. Zelfs zij die
streven naar overwinning over de vijand, hebben het soms fout gehad en fouten begaan. Kwaad
zegeviert over goed als we niet volledig op Christus vertrouwen en in Hem blijven. Inconsistentie
van karakter zal dan gemanifesteerd worden, wat niet geopenbaard zou worden als we het geloof
bewaren, dat door liefde werkt en de ziel reinigt.” {Fundamentals of Christian Education, 294}
Jozua 14:6-15; 1 Samuel 22:7-23
“Hij beschuldigde zijn raadslieden dat er een complot tegen hem gesmeed werd, en hij bood
grote geldsommen en posities van eer aan om te weten te komen wie onder zijn volk de kant van
David hadden gekozen. Doëg, de Edomiet, was een verrader. Gedreven door eerzucht en begeerte
en door zijn haat jegens de priesters, die hem bestraften voor zijn zonden, berichtte Doëg het
bezoek van David bij Achimelek, terwijl hij de zaak zo voorstelde dat Sauls toorn ontstak tegen de
man Gods. De woorden van deze bedrieglijke tong, ontstoken door het vuur der hel, wekten de
laagste hartstochten in Sauls hart. Dol van razernij gaf hij opdracht dat de hele familie van de
priester moest omkomen. Dit verschrikkelijk vonnis werd uitgevoerd. Niet alleen Achimelek, maar
alle leden van zijns vaders huis - vijfentachtig mannen die de linnen éfod droegen - werden op bevel
van de koning gedood door de moordlustige Doëg.
“Ook sloeg hij de priesterstad Nob met de scherpte des zwaards: Mannen en vrouwen,
kinderen en zuigelingen, runderen, ezels en kleinvee." Zover kon Saul gaan onder de invloed van
satan. Toen God had gezegd dat de ongerechtigheid der Amalekieten vervuld was, en geboden
had hen geheel uit te roeien, achtte hij zich te medelevend om Gods vonnis te voltrekken. Hij
spaarde toen datgene wat verdelgt had moeten worden. Nu echter kon hij, zonder dat God het
geboden had, onder leiding van satan de priesters des Heren uitroeien en de inwoners van Nob
doden. Zo is het menselijk hart dat zich onttrekt aan Gods leiding.
“Deze daad vervulde heel Israël met afschuw. De koning die zij gekozen hadden, had deze
gruweldaad bedreven, en hierin had hij anderen koningen nagevolgd van andere volken die God
niet vreesden. De ark was in hun midden, maar de priesters, die voor hen de Here hadden gevraagd,
waren met het zwaard gedood. Wat zou er nu gaan gebeuren?” {PP 659}
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