
7. Edom, Moab en Ammon

“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

“Gods woord in Zijn geboden zijn voor alle intelligente wezens bindend. De waarheid voor deze tijd,
de derde engelboodschap, moet met luide stem, dat betekent met steeds toenemende kracht en macht
verkondigd worden, terwijl wij de laatste grote test naderen.”

1888 Materials blz. 1710

“Van Babylon wordt over deze tijd gezegd: “Want haar zonden zijn [de ene op de andere] gevolgd
tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.” (Openbaring 18:5). Ze heeft
de maat van haar schuld vol gemaakt en haar vernietiging staat voor de deur. Maar God heeft nog steeds
een volk in Babylon. Voordat Zijn oordeel uitbreekt, moeten deze getrouwe gelovigen eruit geroepen
worden,  zodat ze aan “haar zonden geen gemeenschap hebben en opdat zij  van haar plagen niet
ontvangt”. Dat is de reden voor de beweging, die door de engel gesymboliseerd wordt die van de hemel
komt. Hij verlicht de gehele aarde met Zijn heerlijkheid, roept met grote macht en met luide stem en
verkondigd de zonden van Babylon. In verbinding met Zijn boodschap is de roep te horen; “Gaat uit van
haar, Mijn volk!” Deze waarschuwing verbindt zich met de verkondiging van de drie engelen boodschap
en laat haar tot een luide roep aanzwellen.”

The Spirit of Prophecy, band 4 blz. 422

DE ANDERE SCHAPEN

Johannes  10:16  “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.”

ONTSNAPPEN UIT HET THUISLAND

Lukas 17:29-30 “Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van
den hemel, en verdierf ze allen. Even zo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen
geopenbaard zal worden.” 

“Dienstknechten van God, aangedaan met kracht uit de hoge, en met hun aangezichten verlicht, en
blinkende van heilige toewijding, gingen uit om de boodschap uit de hemel te verkondigen. Zielen, die
overal  in  de  verschillende  religieuze  gemeenschappen  verstrooid  waren,  gaven  gehoor  aan  de
roepstem, en de trouwe zielen werden uit de veroordeelde kerken verdreven,  gelijk Lot haastig uit
Sodom weggevoerd werd, toen deze stad verwoest zou worden.” {EW 278-279}

Eerste geschriften blz. 333-334 (263)

“In een visioen zag ik twee legers die in een verschrikkelijke strijd verwikkeld waren. Eén leger werd
aangevoerd door banieren die het embleem van de wereld droegen; de andere werd aangevoerd door
een met bloedbevlekte banier van de Vorst Immanuël. De ene banier na de andere zonk in het stof, als
de ene groep na de andere uit het leger van de Heere zich aansloot bij de vijand, en de ene stam na de
andere uit de rijen van de vijand zich met Gods geboden houdend volk verenigde.” {8T 41}

“Wanneer zij  die “de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de
ongerechtigheid” (2  Thessalonicers  2:12)  zullen  worden overgegeven aan  sterke  misleidingen en  de
leugen geloven, dan zal het licht van de waarheid schijnen in de harten van allen die bereid zijn het te
ontvangen, en al de kinderen van God die in Babylon zijn, zullen gevolg geven aan de oproep: “Gaat
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uit van haar, Mijn volk!” (Openbaring 18:4).

Maranatha blz. 173

EEN GESCHIEDENIS VAN HAAT EN OPPOSITIE

“En Ezau zeide tot Jacob: Laat mij toch slorpen van dat  rode, dat rode daar, want ik ben moede;
daarom heeft  men zijn  naam  genoemd Edom.  Toen  zeide  Jacob:  Verkoop  mij  op  dezen dag  uw
eerstgeboorte. En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide
Jacob: Zweer mij op dezen dag! en hij zwoer hem; en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En
Jacob gaf aan Ezau brood, en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; alzo
verachtte Ezau de eerstgeboorte.”

Genesis 15:30-34.

HOERERIJ

“Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van
zijn  eerstgeboorte  weggaf.  Want  gij  weet,  dat  hij  ook  daarna,  de  zegening  willende  beërven,
verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.”

Hebreeën 12:16-17

INCEST

“En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. En de eerstgeborene baarde een zoon,
en noemde zijn naam Moab; deze is de vader der Moabieten, tot op dezen dag. En de jongste baarde
ook een zoon, en noemde zijn naam Ben-Ammi; deze is de vader der kinderen Ammons, tot op dezen
dag.”

Genesis 19:36-38.

VIJANDEN GODS VOLK

“Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis
van Juda; en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen gewroken hebben.”

Ezechiël 25:12.

“Ik heb de beschimping van Moab gehoord, en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede
zij Mijn volk beschimpt hebben, en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Daarom, [zo]
[waarachtig] [als] Ik leef, spreekt de HEERE der heerscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als
Sodom, en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide, en een zoutgroeve, en een verwoesting
tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, en het overige Mijns volks zal ze erfelijk
bezitten. Dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed; want zij hebben beschimpt, en hebben
zich groot gemaakt tegen het volk van den HEERE der heerscharen.”

Sefanja 2:8-10.

Let erop, dat het overblijfsel van Gods volk hen in deze profetie niet alleen beroven, maar ook zullen
erven (cq. bezitten). In de oudheid hebben deze drie stammen tegen Gods volk gestreden, en hun valse
godsdienst was een constante valstrik. In het oude Testament waren Edom, Moab en de Ammonieten,
hoewel  ze nauwe bloedverwanten waren van het oude Israël,  vijanden van Gods volk,  die de ware
aanbidding  van  God  uitoefenden.  Hun  tegenstand  tegen  het  oude  Israël  –  ondanks  nauwe
bloedverwantschap – leidde ertoe dat God voor hun opname in Gods ware gemeente bijzondere regels
opstelde. 

(zie 1 Koningen 11:5-7; 2 Kronieken 25:14).
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“Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal
in de vergadering des HEEREN niet komen tot in eeuwigheid. Ter oorzake dat zij ulieden op den weg
niet tegengekomen zijn met brood en met water, als gij uit Egypte uittoogt; en omdat hij tegen u
gehuurd heeft Bileam, den zoon van Beor, van Pethor uit Mesopotamie, om u te vloeken. Doch de
HEERE, uw God, heeft naar Bileam niet willen horen; maar de HEERE, uw God, heeft u den vloek in een
zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad. Gij zult hun vrede en hun best niet zoeken, al
uw dagen in eeuwigheid. Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder; den
Egyptenaar zult gij  voor  geen gruwel  houden want gij  zijt  een vreemdeling geweest in  zijn land.
[Aangaande] de kinderen, die hun zullen geboren worden in het derde geslacht, elk van die zal in de
vergadering des HEEREN komen.”

Deuteronomium 23: 3-8

BABYLON EN DE DRIEVOUDIGE VERENIGING

“En de vrouw, die gij gezien hebt, is  de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der
aarde.’

Openbaring 17:18.

“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.”

Openbaring 14:8.

In de Openbaring wordt de drievoudige natuur van deze “grote stad” (het rijk van Babylon) naar voren
gebracht:

“En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote
Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns
Zijner gramschap.”

“En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen
profeets, drie onreine geesten [gaan], den vorsen gelijk;”

Openbaring 16:19,13.

De zondagswet markeert de vereniging van de draak, het beest en de valse profeten die tesamen het
moderne Babylon vormen.

“Door de wet in te voeren die de instelling van het pausdom dwingend oplegt, en die in strijd is met
de wet van God, maakt onze natie (de USA) zich volledig los van wat rechtvaardig is. Wanneer het
protestantisme de kloof zal overbruggen om de hand van de roomse macht te grijpen, wanneer zij over
de afgrond zal reiken om de handen ineen te slaan met spiritisme, wanneer door de invloed van  dit
drievoudige  verbond ons  land  als  een  protestantse  en  republikeinse natie  ieder  principe  van  haar
grondwet zal loochenen, en voorbereidingen zal treffen voor de verspreiding van pauselijke leugens en
bedrog, kunnen wij weten dat de tijd gekomen is voor de wondere werken van satan, en dat het einde
nabij is.” {5T 451}

Getuigenissen voor de gemeente, volume 5, blz. 369

Edom, Moab en Ammon zijn  daarom zowel  een  symbool voor  de  drievoudige vereniging van  het
moderne Babylon, als ook een  symbool voor  de mensen die het moderne Babylon  ontkomen.  Deze
drievoudige vereniging tussen de draak, het beest en de valse profeten, die samen de grote stad Babylon
vormen, zal op het tijdstip van de zondagswet officieel tot stand komen.
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In overeenstemming met de profeten

Numeri 22:
1. Moab
2. Midian
3. Bileam

Nehemia:
1. Sanballat 
2. Tobia 
3. Gesem

Josafat (2 Kon. 20)
1. Edom
2. Moab
3. Ammon

Gideon (Richt. 6-8)
1. Midian
2. Amelek
3. zonen v.h. Oosten

JESAJA 11:10-15

“10Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot
een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. 

11Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om
weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van
Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de
eilanden der zee. 

12En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen,
en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. 

13En de nijd van Efraim zal wegwijken,  en de tegenpartijders  van Juda zullen uitgeroeid worden;
Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen. 

14Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die
van het oosten beroven; aan  Edom en  Moab zullen zij hun handen slaan, en de  kinderen Ammons
zullen hun gehoorzaam zijn. 

15Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de
rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat
men met schoenen daardoor zal gaan.”

“Deze woorden laten zien wat onze taak is. De geciteerde Bijbelverzen moeten voor ons volk als
een boodschap voor de huidige tijd gezien worden. De blijde boodschap van verlossing moet aan allen
worden doorgegeven die haar nog niet hebben gehoord.”

Review an Herald, 23 juni 1904

BANIER

“Banier  –  Strong-nr.  5251:  van 5264;  Vlag;  ook  teken;  voorwerp dat is  opgericht:  standaard (mast);
signaal; figuurlijk: pand – banier, stang, teken, signaal, onderscheidingsteken, landsvlag, standaard.
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Strong-nr.  5264:  van  verre  lichten,  bijv.  op  verdachte  wijze  als  een  signaal;  een  vuurtoren,  een
signaallamp oprichten: een vlag ophijsen, standaard drager.” – Strong’s Concordance.

“In deze tijd zal de ware sabbat de mensen voor ogen gehouden moeten worden, door schriftelijke
en mondelinge verkondiging.

Terwijl het vierde gebod van de decaloog en zijn voorvechters worden genegeerd en veracht, weten
de weinige trouwe gelovigen, dat zij zich in deze tijd niet mogen verstoppen, maar dat de wet van God
onverschrokken hooggehouden moet worden en de banier moeten ontvouwen, waarop de boodschap van
de derde engel geschreven staat: “hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus!”
(Openbaring 14:12)

Evangelism, blz. 281
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