
6. De Grote Ontsnapping

“En hij zal komen in het land des sieraads, en vele [landen] zullen ter neder geworpen worden; doch
deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons.”

Daniël 11:41

TWEE GROEPEN VAN AANBIDDERS

• “vele zullen ter neder geworpen worden”

• “deze zullen zijn hand ontkomen”

◦ Eerst onder Gods volk, dan onder in de rest van de wereld!

“Het grote twistpunt (de zondagswet), dat zo dichtbij is,  zal hen verwijderen, die God niet heeft
aangesteld;  en  Hij  zal  een  zuiver,  trouw,  geheiligd  dienstwerk  hebben,  dat  op  de  spade  regen  is
voorbereid.”

Selected Messages, band 3, blz. 385

“Ik zag, dat niemand deel kan nemen aan de “verkoeling” tenzij hij eerst de overwinning behaald
heeft  over  iedere  lievelingszonde,  over  hoogmoed,  zelfzucht;  liefde  tot  de  wereld  en  over  ieder
verkeerd woord en iedere verkeerde daad. Wij moeten dus nader en nader tot de Heer komen en ernstig
die voorbereiding zoeken, die ons in staat zal stellen om staande te blijven in de veldslag van de dag des
Heren.  Laten  we  eraan  denken,  dat  God  heilig  is  en  dat  alleen  heilige  wezens  ooit  in  Zijn
tegenwoordigheid kunnen verkeren.” {EW 71}

Eerste geschriften blz. 77 (68-69)

“Als Gods wet ongeldig wordt verklaard,  zullen vurige beproevingen de gemeente ziften, en een
groter aandeel, dan wij ons nu kunnen indenken, zal gehoor geven aan verleidende geesten en leringen
van de duivelen.”

Selected Messages, band 2, blz. 368

• De vervolging die gepaard gaat met de zondagswet zal Gods volk verdelen in hen die “een kracht
der dwaling” ontvangen en zij die “op de spade regen voorbereid zijn”.

“In  de  tijd  zonder  vervolging  zijn  er  in  onze  rangen  mensen  binnengekomen  die  deugdelijk  en
Christelijk onbetwistbaar lijken te zijn, maar die, zodra de vervolging komt, ons weer zullen verlaten.”

Evangelism blz. 360

“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.”

De Grote Strijd blz. 562 (522)

EEN VERANDERING TEN KWADE

“Hoe de Roomse kerk zichzelf vrijspreekt van afgoderij, zullen wij nooit begrijpen … [maar] dit is het
geloof waar het Protestantisme met steeds meer sympathie naar opkijkt en dat zich aan het einde zal
verenigd hebben met het Protestantisme. Deze vereniging zal zeer zeker niet door een verandering van
het Katholicisme tot stand gebracht worden; want Rome verandert zich nooit. Het claimt onfeilbaar te
zijn.  Het  is  het  Protestantisme  dat  zich  veranderd.  Het  aannemen  van  liberale  standpunten
hunnerzijds zal hen in een positie brengen waar ze de hand van het Katholicisme grijpen kunnen.”
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Review and Herald, 1 juni 1886

“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  in
strengheid zal worden gehandhaafd. 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  welstand in  de  weg  staan.  Zo  zal  de
beschuldiging die in het verleden al tegen één van Gods boodschappers (Elia) 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}

De Grote Strijd blz. 545 (506)

“Alle middelen die nu zo spaarzaam voor Gods zaak ingezet worden en zelfzuchtig vastgehouden,
zullen spoedig samen met alle afgoden voor de “mollen en de vleermuizen” geworpen worden (Jesaja
2:20).  Spoedig zal geld opeens zijn waarde verliezen, wanneer de werkelijkheid van het schouwspel
der eeuwigheid zich ontvouwt voor het verstand van de mensen”

Welfare Ministry, blz. 266

“Het werk dat de gemeente in een tijd van vrede en voorspoed heeft laten liggen, zal zij tijdens een
vreselijke crisis en onder de meest ontmoedigende en onmogelijke omstandigheden moeten doen. De
waarschuwingen  die  door  gelijkvormigheid  aan  de  wereld  tot  zwijgen  zijn  gebracht  en  zijn
tegengehouden, moeten nu onder de meest felle tegenstand van de vijanden van het geloof gebracht
worden.  Dan  zal de groep mensen die oppervlakkig en conservatief zijn, en die met hun invloed de
voortgang van het werk steeds hebben tegengehouden, het geloof prijsgegeven en de zijde kiezen van
haar gezworen vijanden, naar wie hun sympathieën reeds lang waren uitgegaan.”

Getuigenissen voor de gemeente, Volume 5, blz. 379

DE ZIFTING

“De sabbat zal de grote toets der getrouwheid zijn, want dit is het punt der waarheid waarover de
opvattingen het meest uiteenlopen. Wanneer de mensen aan deze toets zullen worden onderworpen, zal
de scheidingslijn worden getrokken tussen degenen die God wel en degenen die Hem niet dienen. Het
vieren van de valse sabbat in overeenstemming met de wetten van de Staat, maar in strijd met het
vierde gebod, zal een bewijs zijn van trouw aan de macht die zich tegen God verzet. Het heiligen van de
ware sabbat in gehoorzaamheid aan Gods wet zal dan het bewijs zijn van trouw aan de Schepper. De ene
groep zal door het aanvaarden van het teken van hun onderwerping aan aardse machten het merkteken
van het  beest  ontvangen.  De  andere  groep  die  het  teken  van  trouw aan Gods  gezag  verkiest,  zal
daarentegen het zegel Gods ontvangen.”

De Grote Strijd, blz. 559-560 (519-520)

NAAR DE GEBEURTENISSEN TOELEVEN

“Wanneer de wet van God ongeldig wordt verklaard,  wanneer Zijn Naam wordt onteerd,  wanneer
het  als  een  overtreding  van  de  staatswetten  wordt  gezien  de  zevende  dag  als  sabbat  te  houden,
wanneer wolven in schaapskleren, door geestelijke blindheid en verstokte harten, het geweten trachten
te beheersen, zullen wij dan onze trouw aan God opgeven? Nee, nee. De wetsovertreder is vervuld met
een satanische haat tegen diegene die aan Gods geboden trouw blijven,  maar de waarde van Gods
wet als gedragsregel dient geopenbaard te worden. De ijver van degene die God gehoorzaam zijn zal
alleen maar toenemen, naarmate de wereld en de kerk zich met elkaar verenigen om Gods wet
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ongeldig te verklaren. Net als de Psalmist zullen ze zeggen: “Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan
goud, ja, meer dan het fijnste goud.” (Psalm 119:127). Precies dat zal gebeuren als Gods wet door een
staatswet ongeldig wordt verklaard. Wanneer de zondag verhoogd en door de wet bevestigd wordt, dan
zal het beginsel dat het handelen van Gods kinderen bepaald openbaar worden, zoals dit bij de drie
Hebreeërs geopenbaard werd toen Nebukadnezar hen beval het gouden beeld in de vlakte van Dura te
aanbidden. Wij kunnen duidelijk zien wat onze plicht is, wanneer de waarheid wordt gedomineerd door
dwaling.”

Manuscript Release, band 13, blz. 71

DE TIJD VAN HET VERNIETIGENDE OORDEEL

“Er komt een tijd, wanneer de wet van God in ons land, de Verenigde Staten, op een heel speciale
manier ongeldig wordt verklaard. De regering van ons land zal, door een wetgevende bekrachtiging, de
zondagswet afdwingen en daardoor Gods volk  in  groot  gevaar brengen.  Wanneer onze natie in hun
wetgevende vergaderingen wetten zullen uitvaardigen die het geweten van de mens, met betrekking tot
godsdienst  vrijheid,  zullen  onderdrukken,  de  zondagsheiliging  afdwingen,  een  verdrukkende  macht
aanbrengen op allen die de zevende dag sabbat houden, dan zal de wet van God ongeldig zijn verklaard;
en nationale afval wordt gevolgd door nationale ondergang.”

Review and Herald, 18 december 1888

“De protestanten zullen er bij de regeerders van het land op aandringen wetten te vervaardigen, die
de verloren overheersing van de mens der zonde zal herstellen, die in de tempel Gods als een God zal
zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.  Rooms-katholieke beginselen worden onder toezicht en
bescherming van de staat gesteld.  Deze nationale afval wordt zeer snel door nationale ondergang
gevolgd. Het protest, dat zich op Bijbelse waarheden beroept, wordt niet langer getolereerd door hen
die Gods geboden niet als leefregel eigen hebben gemaakt.”

Review and Herald, 15 juni 1897

DE GESLOTEN DEUR

“Velen, die de waarheid hebben gekend, hebben Gods weg verlaten en zich van het geloof afgekeerd.
De lege plaatsen die zij achterlaten worden opgevuld door degene die door Christus als de werkers van
het elfde uur worden omschreven. Gods Geest werkt nog aan velen. 

De tijd van Gods vernietegende oordelen is de  tijd van genade  voor hen die geen gelegenheid
hebben gehad om te leren wat waarheid is.  Vol  tederheid ziet de Here op hen neer.  Zijn hart  vol
onferming is bewogen; Zijn hand is nog steeds uitgestrekt om te redden, terwijl  de deur gesloten is
voor hen die niet binnen wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in deze laatste
dagen de waarheid voor het eerst hebben gehoord.”

This day with God 163 
EGW-Bijbelcommentaar 674

WAT ZE HADDEN KUNNEN DOEN

“De straf voor een ieder die  rijkelijk gelegenheid had de waarheid te leren kennen, maar die
echter met blindheid en ongeloof  tegen God en Zijn boodschap gestreden hebben, zal overeenkomen
met het Licht dat ze hebben afgewezen. God had ze in hoge mate bevoordeeld, hen unieke voordelen
en  gaven  gegeven,  zodat  ze  hun  licht  voor  anderen  hadden  kunnen  laten  schijnen.  Maar  in  hun
verdorvenheid misleidden zij anderen. God zal ze oordelen voor het goede wat ze hadden kunnen
doen,  maar  niet  deden.  Hij  zal  ze  vragen  om  rekenschap  af  te  leggen  voor  de  niet  gebruikte
gelegenheden.  Ze  zijn  van  Gods  wegen  afgeweken  om  hun  eigen  weg  te  gaan;  en  zullen  in
overeenstemming met hun werken worden geoordeeld. Door tegen de beginselen van de waarheid in te
wandelen,  hebben ze  God uitermate  onteerd.  In  Zijn  ogen  zijn  ze  tot  dwazen geworden,  die  Zijn
waarheid in een leugen hebben veranderd. Zoals ze eerst onderscheidde werden door de genade hen
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toegekend, zo zullen zij dan herkend worden aan de strengheid van de straf hun toegemeten.”

Review and Herald, 25 juni 1901

DE GROTE ONTSNAPPING

“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  Nebukadnezar, den koning van Babel,  zijn vijand, en die zijn ziel
zocht.”

Jeremia 44:30. Zie ook Zacharia 11:6.

DE KONING VAN BABEL – HET MERKTEKEN V/H BEEST

“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?” 

De Grote Strijd blz. 416 (384)

“Het teken of het zegel van God wordt openbaar in het houden van de zevende dag sabbat, Gods
gedenkteken van de schepping. … 

Het merkteken van het beest is het tegenovergestelde hiervan – het eerbiedigen van de eerste dag
van de week. Dit merkteken onderscheidt hen die de leiderschap van de pauselijke autoriteit erkennen
van hen die Gods autoriteit erkennen.”

Testimonies, band 8 blz. 117

“Wanneer onze natie (USA) 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; (“join hands with
popery”)”.

Getuigenissen voor de gemeente, volume 5, blz. 579

“Het is het protestantisme dat zich verandert. De acceptatie van liberale voorstellingen hunnerzijds
zal hun op het punt brengen dat zij het katholicisme de hand kunnen reiken.”

Review and Herald, 1 juni 1886

“De protestanten van de Verenigde Staten zullen de eersten zijn  die hun handen over  de kloof
strekken, om de hand van het spiritisme vast te grijpen; ze zullen zich over de afgrond buigen om de
handen ineen te slaan met de Roomse macht; en onder de invloed van dit drievoudig verbond zal dit
land in het voetspoor van Rome lopen, en de gewetensvrijheid aan banden leggen.”

De Grote Strijd, blz. 543 (504)

“Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?”

Amos 3:3 (KJV)
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