
10. Niemand zal hem helpen

“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.”

Daniël 11:45.

“DE BERG DES HEILIGEN SIERAADS”

De berg des heiligen sieraads stelt in het volgende Bijbelvers de gemeente van God voor:
“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
dienzelven 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 Jacobs, 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.

“ZEEËN”

De zeeën zijn een “beeld” voor de volken in de wereld:
“En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en
natiën, en tongen.”

Openbaring 17:15

LAATSTE GROTE STRIJD

Armageddon (Openbaring 16). De laatste geestelijke strijd uitgebeeld in Oud Testamentische taal.

“Er zijn tegenwoordig slechts twee groepen in de wereld, en slechts twee groepen zullen in het
oordeel worden herkend: degene  die Gods wet breken, en degene die de wet houden.  Twee grote
tegenstrijdige machten zullen in de laatste grote strijd geopenbaard worden.  Aan de ene zijde de
Schepper van hemel en aarde. Allen die bij Hem horen dragen Zijn zegel. Zij zijn gehoorzaam aan Zijn
geboden. Aan de andere zijde staat de vorst der duisternis, met allen die voor de afval en rebellie
gekozen hebben.”

Review and Herald, 7 mei 1901.

TUSSEN

De in vers 45 beschreven gang van zaken, dat iemand zichzelf tussen de boodschap van God en de
beoogde ontvangers van de boodschap plaatst, is ook een door de Geest der Profetie algemeen gebruikte
illustratie:

“Ofschoon niet in staat God van Zijn troon te verdrijven, heeft Satan God beschuldigd van duivelse
eigenschappen, terwijl hij zichzelf Goddelijke eigenschappen toeschreef. Hij is een bedrieger, en door
zijn slangachtige geslepenheid, door zijn bedrieglijke praktijken heeft hij de huldiging en de aanbidding
tot zichzelf getrokken,  die de mens aan God had moeten brengen, en heeft zijn satanische troon
geplaatst tussen de menselijke aanbidders en de Goddelijke Vader.”

Manuscript Release, band 7, blz. 215

“Hij, de grote Leraar, was in de wereld; Hij was het Licht der wereld; maar Satan wierp zijn duivelse
schaduw tussen Hem en de zielen die Christus kwam redden.”
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Signs of the Times, 20 maart 1901

“Wij smeken u, die zich verzetten tegen het licht der waarheid,  niet in de weg van Gods volk te
staan! Laat het vanuit de hemel gezonde licht op hen schijnen in heldere en ononderbroken stralen.”

Review and Herald, 27 mei 1890

“Laat niemand het risico lopen zich tussen de mensen en de boodschap van de hemel te plaatsen.
Gods boodschap zal de mensen bereiken; indien er onder de mensen geen stem gevonden wordt om het
te geven, dan zullen de stenen het uitroepen.”

Counsels to Writers and Editors, blz. 38

“De sabbat is de toets van de Heer en geen mens, of hij nu koning, priester of vorst is, heeft de
autoriteit om tussen God en mens te treden.”

Getuigenissen voor de gemeente, volume 9, blz. 227

EEN OPWEKKING

“Maar er komt een dag die God voor het einde van deze wereldgeschiedenis bestemd heeft. “En dit
Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aller volken; en
dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14). De profetieën vervullen zich snel. Meer, veel meer moet
over deze uitermate belangrijke thema’s worden gesproken. De dag staat voor de deur, waarop het
lot van ieder mens voor altijd vastgesteld is. De dag des Heeren nadert snel. De valse wachters verheffen
hun stem: “Alles is in orde”, maar de dag van God ijlt snel naderbij. Haar voetstappen zijn zo gedempt
dat het de wereld niet opwekt uit haar dodelijke sluimer waarin zij gevallen is. Terwijl de wachters
roepen  “het is vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen” ...  “en zij zullen
geenszins ontvlieden” (1 Thess.5:3).  “Want gelijk een strik zal hij komen over al degene, die op de
ganse aardbodem gezeten zijn” (Lukas 21:35). Het overvalt degene die meer liefde hebben tot genot en
de zonde, als een dief in de nacht. Wanneer alles in orde schijnt en de mensen zich tevreden ter ruste
leggen, dan zal de heimelijk naderbij sluipende dief om middernacht op zijn rooftocht gaan. Wanneer
het te laat is het kwaad te verhinderen, zal men ontdekken dat er een deur of venster niet vergrendeld
was.  “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen
komen.” (Mattheüs 24:44). De mensen leggen zich nu ter ruste, wanen zich veilig in de armen van de
populaire  kerken,  maar  laat  ieder   zorgvuldig  toezien  of  er  niet  ergens  een  plaats  opengelaten  is
waardoor de vijand zich toegang kan verschaffen. Grote inspanningen moeten er worden geleverd om
dit onderwerp de mensen voor te houden. Dit plechtige en ernstige feit, dat de dag des Heeren
plotseling  en  onverwachts  zal  komen,  moet  niet  alleen  aan  de  mensen  in  de  wereld  worden
voorgehouden,  maar  ook  aan  onze  eigen  gemeenten.  De  verschrikkelijke  waarschuwing  van  de
profetie is gericht tot iedere ziel. Niemand moet zich in zekerheid wiegen en menen dat hij niet in
gevaar  is  verrast  te  worden.  Laat  andermans  interpretatie  van  de  profetieën  niet  uw  overtuiging
ontnemen van de gebeurtenissen die aantonen dat deze grote gebeurtenis voor de deur staat.”

Fundamentals of Christian Education, blz. 335-336

“Ik heb aanwijzing gekregen, dat wij het getuigenis van enkele oude werkers, de nu reeds gestorven
zijn, weer meer bekendheid moeten geven. Laat hen spreken door hun artikelen, die wij vinden in de
eerste uitgaven van onze tijdschriften. Deze artikelen dienen nu opnieuw uitgegeven te worden, zodat
een levende stem der getuigenis Gods gehoord mag worden. De geschiedenis van de ervaringen in de
begintijd van de boodschap zal zich als waardevol bewijzen bij de tegenstand tegen de meesterlijke
uitgedachte satanische dwaalleringen. Deze aanwijzing is mij kortgeleden opnieuw gegeven. Ik moet de
mensen het getuigenis van de Bijbelse waarheden voorhouden en de beslissende boodschappen herhalen,
die jaren geleden zijn gegeven. Ik wens dat de preken die ik op conferenties en in gemeenten heb
gehouden, verder zullen leven en hun bestemde werk zullen vervullen.”

The Publishing Ministry, blz. 31
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