
1. Het getuigenis van twee rivieren

De betekenis van deze zes verzen in het boek Daniël waren tot op onze tijd niet duidelijk. Onze 
generatie heeft de verantwoordelijkheid, de vervulling van deze profetie te erkennen.

We zullen zien dat deze verzen een rij van gebeurtenissen laten zien, die direct tot op de tijd van het 
einde reiken. Daarbij zullen wij vaststellen, dat Daniël 11:40-45 – uitvoerig behandeld in Openbaring 13 –
18 – de gebeurtenissen toont, die Ellen White als “de laatste gebeurtenissen” beschrijft.

Voordat we de studie beginnen willen we ten minste vier voorstellen doen die het waard zijn in 
overweging te nemen:

• Ten eerste: We leven in de laatste generatie. Profeten hebben ernaar verlangt, deze tijd mee te 
maken.

• Ten tweede: De serie van de laatste gebeurtenissen is al door de ineenstorting van de Sovjet 
Unie op gang gebracht – als Adventgemeente wiegen wij ons verder in slaap.

• Ten derde: Daniël 11:40-45 is voor God een katalysator voor de laatste beloofde opwekking 
onder Zijn volk.

• Ten vierde: Deze verzen beschrijven de volgorde van gebeurtenissen waarvan Ellen White zo 
vaak gezegd heeft, dat ze “zeer snel” plaats zullen vinden.

HET SCHOUWTONEEL

Is de tijd van de laatste gebeurtenissen uit Daniël 11:40-45 werkelijk begonnen? 

“Wij leven in de tijd van het einde. De tekenen van de tijd vervullen zich in snel tempo en 
verkondigen dat de komst van Christus voor de deur staat. De dagen, waarin wij leven, zijn ernstig en 
betekenisvol. De Geest van God trekt zich langzaam maar zeker van de aarde terug. Plagen en 
oordelen vallen reeds op de verachters van Gods genade. De ongelukken op het land en op het water, de 
onzekere toestand in de maatschappij en de oorlogsmeldingen zijn kwade voortekenen. Zij kondigen de 
naderende gebeurtenissen van groot belang aan.

De machten van het kwaad verenigen hun krachten en richten zich op. Ze maken zich klaar voor 
de laatste grote crisis. In onze wereld zullen spoedig grote veranderingen plaatsvinden, en de laatste 
gebeurtenissen zullen snel aflopen.

De toestand van deze wereld laat zien dat er trieste tijden voor de deur staan. De dagbladen staan 
vol aanwijzingen voor een vreselijke crisis in de nabije toekomst. Drieste roofovervallen zijn geen 
zeldzaamheid.

Stakingen zijn algemeen verbreidt. Overal worden berovingen en moorden gepleegd. Door demonen 
bezeten mensen brengen mannen, vrouwen en kinderen om. De mensen hebben de onzedelijkheid lief 
boven alles, en er heerst elke soort van kwaad en boosheid …

Onder de opvoeders en staatsmannen zijn er maar weinig, die de oorzaak voor de tegenwoordige 
toestand van de maatschappij begrijpen. De dragers van verantwoordelijkheden in de regeringen zijn 
niet in staat het probleem van de zedelijke verdorvenheid, de armoede, de verpaupering en de stijgende
criminaliteit op te lossen. Ze strijden tevergeefs de maatschappij op een solider basis te brengen. Als 
de mensen de leer uit Gods woord meer in acht zouden nemen, zouden ze een oplossing voor de 
problemen vinden, die hen nu zo verward …

De wereld wordt verontrust door de geest van oorlog. De profetie van het elfde hoofdstuk van 
Daniël is bijna volledig in vervulling gegaan. Spoedig zullen de tonele van benauwdheid, waarover in de
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profetieën gesproken wordt, plaatsvinden.” {9T 11-16}

Getuigenissen voor de gemeente, vol. 9, blz 17-20

BITTERZOETE ERVARING

Het is onmogelijk enig denkbeeld te geven van de ervaringen van Gods volk, dat op aarde zal leven, 
wanneer hemelse heerlijkheid zal samengaan met een herhaling van de vervolgingen uit het 
verleden. 

Ibid, blz. 21

DANIEL 11 VERVULT ZICH OP DIT MOMENT

“Het licht, dat Daniël van God ontving, werd speciaal voor deze laatste dagen gegeven. De visioenen 
die hij zag aan de oever van de Ulai en de Hiddekel (Tigris), de grote rivieren in de vlakte van Sinear, 
vervullen zich op dit moment en alle profetische gebeurtenissen zullen spoedig intreden.”

Testimonies to Ministers, 112-113

• Daniel 8:2; Ulai visioen: symboliseert het eeuwig envangelie (Opb. 14) en eindigt wanneer 
Chistus werk in het heiligdom voltooid is.

• Daniel 10:4; Hiddekel visioen: benadrukt de antichistelijke machten en zijn ondergang.

EINDE GENADETIJD

“Och, wie kan de jammerklachten beschrijven, die zich zullen verheffen, als op de grenslijn tussen 
tijd en eeuwigheid de rechtvaardige Rechter Zijn stem zal verheffen en zal verklaren: “Het is te laat!” 
Lang hebben de brede poorten van de hemel open gestaan, en de hemelse boodschappers hebben 
smekend gebeden en uitgenodigd: “wie wil, neme het water des levens om niet” (Openbaring 22:17). 
“Heden, indien gij Mijn stem hoort, verhardt uw harten niet” (Hebreeën 4:7). Maar ten slotte wordt het
bevel uitgevaardigd: “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.” (Openbaring 22:11).

In Heavenly Places, 362

DANIEL EN OPENBARING VULLEN ELKAAR AAN

“In de Openbaring vinden alle Bijbelboeken hun einde. Hier is de aanvulling op het boek Daniël. Het 
ene boek is profetie, het andere een openbaring. Het boek dat verzegeld was, is niet de Openbaring, 
maar het gedeelte van het boek Daniël dat betrekking heeft op het laatste der dagen. De engel gebood: 
“En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde.” (Daniël 12:4) 
{AA 585}

Van Jeruzalem naar Rome, 426

Twee rivieren in Openbaring:

• Rivier van water des levens (Openbaring 22:1): 

◦ Voor hen die het Eeuwig Evangelie aangenomen hebben

• Verdroogde Eufraat (Openbaring 16:12): 

◦ Voor hen die het vervuilde water uit Babylon (valse leer) gedronken hebben.

OPWEKKING NODIG

Jeremia 2:13  “Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters,
hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.”

Openbaring 18:4  “En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn 
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volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.” 

Katalysator
“Wanneer de boeken Daniël en Openbaring beter worden begrepen, zullen gelovigen een volledig

nieuwe geestelijke ervaring hebben.”    

Het Geloof waardoor ik Leef, blz. 345

“De grootste en meest ernstige behoefte die wij nodig hebben is een opwekking van ware 
vroomheid. Daarnaar streven, moet onze belangrijkste bezigheid zijn.” 

Selected Messages, Boek 1,121

VERMEERDERING VAN KENNIS OM STAANDE TE BLIJVEN IN DE LAATSTE DAGEN

“Het boek, dat verzegeld werd, was niet het boek Openbaring, maar het laatste deel van de profetie 
van Daniël dat op de eindtijd betrekking heeft. De Schrift zegt: “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” (Daniël 12:4). Toen het boek geopend werd, werd er verkondigd “er zal geen 
tijd meer zijn” (zie Openbaring 10:6). Het boek Daniël is nu ontzegeld, en de Openbaring van Jezus aan 
Johannes moet aan alle bewoners van de aarde verkondigd worden. Door de vermeerdering van kennis 
wordt er een volk voorbereid dat in de laatste dagen stand houdt.” 

Selected Messages, boek 2,105

Vermeerding van kennis over het Pausdom
“In de eerste engelboodschap worden de mensen opgeroepen, God, onze Schepper, te aanbidden, die 

de wereld geschapen heeft en alles wat daarin is. Ze hebben een instelling van het pausdom gehuldigd,
en daarmee de wet van Jehova buitenwerking gesteld, maar er zal een vermeerdering van kennis 
zijn over dit onderwerp.” 

Ibid, 106-107

De laatste gebeurtenissen
“De taferelen, die met de werken van de mens der zonde verbonden zijn, zijn de laatste kenmerken 

in deze wereldgeschiedenis die duidelijk zijn geopenbaard.” 

Ibid, 102

Daniel 12:1 het einde van de genadetijd
“Als de heiligen voor altijd heilig zullen blijven, en de onreine voor altijd onrein, als Jezus opstaat, 

als Zijn werk in het Heilige der heiligen beëindigd is – dan zal er geen enkele lichtstraal meer voor de 
zondaar zijn.

“Maar satan vleit sommigen, door zijn uitverkoren dienstknechten, zoals hij Eva in Eden gevleid 
heeft. “Gij zult geenszins sterven!” (Genesis 3:4) – en vertelt hen dat er nog een tijd van bekering zal 
zijn, een tijd van genade, waarin de onreine rein kan worden. De medewerkers van satan en zijn 
engelen verleggen het licht tot in de toekomstige eeuw en lerende dat er nog genadetijd na de 
wederkomst van Christus zal zijn, wat de zondaar misleid en de koud-hartige belijder leid tot vleselijke 
zekerheid. Hij is zorgeloos en onverschillig en wandelt al struikelend over zijn tijd van genade. Het licht 
is gemaakt om zeer ver te schijnen – waar totale duisternis heerst. Michaël staat op. In plaats van 
barmhartigheid voelt de misleide zondaar de toorn die niet met genade vermengd is. En te laat 
ontwaken zij uit hun dodelijke misleiding. Dit plan is door satan bestudeerd en wordt door predikers 
uitgevoerd, die Gods waarheid in een leugen hebben veranderd.” 

Spiritual Gifts, band 2, 275-276

• Wij hebben vernomen, dat Daniël 11 zich op dit moment in het proces van in vervulling gaan 
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bevindt en dat de kennis van de boeken Daniël en Openbaring als katalysator voor de lang 
verwachte opwekking zal zorgen. 

• Wij hebben vernomen, dat er een vermeerdering aan kennis over het pausdom en het 
merkteken van zijn autoriteit gegeven wordt – een vermeerdering van kennis die er toe zal 
bijdragen dat Gods volk de kracht en voorbereiding voor de laatste gebeurtenissen verkrijgt. 

• En wij hebben de dringende raad ontvangen om van deze gebeurtenissen op de hoogte te zijn:

GEBEURTENISSEN DIE WIJ MOETEN KENNEN

“Alles wat God in de profetische geschiedenis, bestemd voor het verleden, voorspeld heeft, heeft 
zich vervuld. En dat wat nog moet komen zal zich op de juiste tijd vervullen. Daniël, de profeet van 
God, staat op zijn post. Johannes staat op zijn post. In de Openbaring heeft de Leeuw van de stam Juda 
voor de studenten der profetie het boek Daniël geopend en daarmee staat Daniël op zijn post. Hij geeft 
zijn getuigenis over dat, wat de Heere hem in gezichten betreffende de grote en ernstige 
gebeurtenissen geopenbaard heeft, die wij moeten kennen, omdat wij op de drempel van de vervulling
ervan staan.” 

Selected Messages, Volume 2,109

• Als God het gebied, dat wij deze gebeurtenissen “moeten kennen” dan hebben wij gelijktijdig de
belofte dat God ze ook aan ons bekend maakt en doet begrijpen als wij ze bestuderen:

HET LICHT ZAL ALS NOOIT TE VOREN SCHIJNEN OP GODS VOLK

“De tijd voor Daniëls bestemming is gekomen. De tijd is gekomen dat het licht, hem gegeven, als 
nooit tevoren naar de wereld zal gaan. Als zij, voor wie de Here zo veel heeft gedaan, in het licht zullen 
wandelen, zal hun kennis van Christus en van de profetieën die op Hem betrekking hebben, ten 
zeerste toenemen naarmate zij het einde van de wereldgeschiedenis naderen.” {4BC 1174}

EGW-Bijbelcommentaar, blz. 281

• Als wij met deze studie verdergaan, moeten wij met plechtige ernst het bevel aannemen, deze 
profetieën te studeren en nederig om het beloofde licht bidden, wat diegene zal vinden die 
ernaar streven bij de verstandigen te horen.

“Het boek Openbaring, in verbinding met het boek Daniël, verlangt onze bijzondere studie.” 

Education, 191

• Gods bedoeling is, dat het visioen van de Tigris ons opwekt, zodat het visioen van de Ulai ons 
reinigen en verzegelen kan.
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