8. De dodelijke wond genezen
“En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen. En hij zal
heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen van
Egypte; en die van Libië, en de Moren zullen in zijn gangen wezen.”
Daniël 11:42-43
Wij hebben het symbool van de “hand” in de profetie al uitgelegd als een illustratie van een macht die
een ander onder zijn heerschappij, zijn invloed of onder zijn controle brengt.

EERST LETTERLIJK, NU GEESTELIJK
Het heidense Rome veroverde de wereld letterlijk, toen het de dapperheid van zijn eigen legers
gebruikte. Het pauselijke Rome van de donkere middeleeuwen nam de troon van de wereld over toen
het drie horens letterlijk veroverde, maar daarvoor geen eigen legers inzette, maar de militaire macht
van zijn bondgenoten. Nadat deze drie horens letterlijk onderworpen waren, begon hij ze geestelijke tot
dienstknechten te maken.
Het huidige pausdom “verovert” op geestelijk niveau eerst het Zuidelijke Rijk, het sieraadland en
tenslotte Egypte,
“Waarom is het zo moeilijk om een leven van zelfverloochening en deemoed te leiden? Omdat
belijdende christenen de wereld niet de rug hebben toegekeerd. Dit leven is makkelijker nadat wij
gestorven zijn. Maar velen verlangen naar de vleespotten van Egypte. Ze willen zich zoveel mogelijk
kleden en gedragen als de wereld en toch naar de hemel gaan. Wie zo handelt, probeert op een andere
manier binnen te komen. Ze zijn niet door de nauwe poort binnen gegaan en bevinden zich niet op de
smalle weg.”
Testimonies band 1, blz. 131
“Ik ben met droefheid vervuld, wanneer ik denk aan de toestand waarin ons volk zich bevindt. Niet de
Heere heeft de hemel voor ons gesloten, maar onze eigen gedrag van voortdurende afvalligheid heeft
ons van God gescheiden. Trots, hebzucht en liefde voor de wereld leven in het hart, zonder angst voor
verbanning of veroordeling. … De gemeente volgt niet meer Christus als hun Leider, maar heeft zich
afgekeerd en is steeds verder achteruitgegaan door in de richting van Egypte terug te keren. … Hebben
wij niet eerder de vriendschap en goedkeuring van de wereld gezocht dan de tegenwoordigheid van
Christus en de diepere kennis van Zijn wil?”
Getuigenissen voor de gemeente, volume 5, blz. 178
“Velen nemen niet toe in kracht, omdat ze God niet op Zijn Woord nemen. Ze passen zich aan de
wereld aan. Iedere dag plaatsen ze hun tent dichter bij Egypte, terwijl ze hun tent een dagreis dichter
tot het hemelse Kanaän zouden moeten opslaan.”
Signs of the Times, 6 maart 1884
“De plagen die over Egypte kwamen, kort voordat God Zijn volk Israël bevrijdde, zijn van dezelfde
aard als de nog verschrikkelijker en algemenere oordelen die de wereld, kort vóór de uiteindelijke
verlossing van Gods volk, zullen treffen.”
De Grote Strijd, blz. 580 (539)
“De Heere, de God van Israël, zal over de afgoden van deze wereld gerecht houden, zoals Hij dat ook
over de afgoden van Egypte gedaan heeft.”
Manuscript Releases, band 10, blz. 240
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EERST DE VS, DAN DE REST VAN DE WERELD
“Wanneer Amerika, het land van de religieuze vrijheid, zich met het pausdom zal verenigen, om
gewetensdwang uit te oefenen en de mensen ertoe te brengen een valse sabbat te eren, zullen de
inwoners van ieder land ter wereld ertoe gebracht worden, het voorbeeld van Amerika te volgen.”
Testimonies band 6, blz. 18
“Andere natiën zullen het voorbeeld van de Verenigde Staten volgen. Hoewel de VS hierin voorop
gaat, zal dezelfde crisis in alle delen van de wereld over ons volk uitbreken.”
Testimonies band 6, blz. 395

“En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk,
en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van
hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens
dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet
afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen,
die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen,
die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld
zouden maken.”
Openbaring 13:11-14
“Het “spreken” van een natie is de uitoefening van zijn wetgevende en rechterlijke macht.”
De Grote Strijd, blz. 411 (379)
“Wanneer de kerken van ons land in hun gemeenschappelijke geloofspunten samentrekken en de
staat beïnvloeden hun wetten door te voeren en hun leringen te ondersteunen, dan zal het protestantse
Amerika een beeld gemaakt hebben van de Roomse hiërarchie.”
The Spirit of Prophecy, band 4, blz. 278

VERLEID

DOOR HET SPIRITISME

“Mijn aandacht werd op de geschiedenis van de kinderen van Israël in Egypte gericht. Ik zag dat toen
God door Mozes voor de Farao Zijn werken liet zien, de tovenaars verschenen en beweerden hetzelfde te
kunnen doen. Ik zag dat nu in de wereld en in de belijdende kerken dezelfde werken plaatsvinden,
gelijk aan het werk van de tovenaars in het oude Egypte.”
Manuscript Release, band 19, blz. 129-130

HET BEEST AANBIDDEN

IS SATAN AANBIDDEN

“Satan verklaarde, in zijn trots en arrogantie, zich zelf tot rechtmatige en blijvende heerser van de
wereld, tot eigenaar van al haar rijkdommen en heerlijkheid en claimt verering van iedereen die haar
bewoond, alsof hij de schepper van de wereld was met alles wat erin is.”
Review and Herald, 1 september 1874
“Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster [Lucifer], gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkte! En zeide in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen,
ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst
aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste
gelijk worden.”
Jesaja 14:12-14.
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“Sinds zijn val werkt satan er ononderbroken aan zich als heerser op de troon van deze wereld te
plaatsen.”
Review and Herald, 9 maart 1886

ETHOPIË

STAAT VOOR DE

“RIJKEN”

“Men kan de Topaas van Morenland haar niet gelijk waarderen; en bij het fijn louter goud kan zij niet
geschat worden.”
Job 28:19
“Alzo zegt de HEERE: De arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren 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.”
Jesaja 45:14

LIBIË STAAT VOOR DE “ARMEN”
Het woord “Libië” in het Hebreeuws betrekent “dorsten”, “droog land”
Het woord “Libië” in het Grieks betekent “verdrietig”, “ellendig” of “huilen”
“Opdat Hij op hem het geroep des armen brenge, en het geroep der ellendigen verhore.”
Job 34:28

“Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort.”
Pro 22:22

“IN

ZIJN GANGEN WEZEN”

“Gangen (steps) – Strong-nr.4703: van 6805; gang; figuurlijk: begeleiding, kameraadschap,
gemeenschap: - gaan, stappen.
Strong-nr. 6805: basis; schrijden, bijv. regelmatig stappen; (naar boven) bestijgen; (langs) marcheren;
(onder en oorzaak en gevolg) slingeren, zich in of op iets storten: - brengen, gaan, (door)marcheren,
overrompelen.” – Strong’s Exhaustive Concordance.

“ONTKOMEN”
“ontkomen – Strong-nr. 6413: vrouwelijke vorm van 6412; bevrijding; concreet: een ontsnapt deel; bevrijding, ontvluchten, over blijven.

Strong – nr. 6412 een vluchteling: - (die, welke) ontsnappen of ontsnapt zijn, de vluchtende.” Strong’s
Concordance.
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WERELDHEERSER
Vers 42 stelt ons de paus voor, hoe hij de wereld op één lijn krijgt. Wij zien daar de overwinning over
het derde obstakel, zodat de paus definitief de troon van de wereldheerschappij kan bestijgen.
Precies op dit moment is de koning van het Noorden niet meer alleen kerk, maar hij is op zijn positie als
alles overheersende geopolitieke macht teruggekeerd. Deze positie als autoriteit was hem in Daniël 11
40 afgenomen, toen de koning van het Zuiden, in het jaar 1798, hem “met hoornen stootte”. De
dodelijke wond zal volledig genezen zijn, wanneer het pausdom zijn hand naar de wereld en zijn landen
uitstrekt en ze hem vervolgens de “controle” over de wereldeconomie zullen overdragen.
“En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die het merkteken heeft of de naam van het beest of het
getal zijns naams”
Openbaring 13:17

AFVAL VOERT NAAR ONDERGANG
“Met snelle schreden naderen wij deze tijd. Wanneer de protestantse kerken zich met de seculiere
macht verenigen zullen, om een valse religie te ondersteunen dat zal tegen werken, dat waarvoor hun
voorouders de heftigste vervolgingen hebben moeten doorstaan: Wanneer de staat zijn macht zal
inzetten om deze wetten door te voeren en de leringen van de kerk zal ondersteunen – dan zal het
protestantse Amerika voor het pausdom een beeld hebben opgericht, en er zal een nationale afval
plaatsvinden die alleen kan eindigen in nationale ondergang.”
Signs of the Times, 22 maart 1910
Wanneer de USA en daarna de gehele wereld de weerstand tegen God wettelijk ondersteunen en
afdwingen, zullen op iedere stap die van de waarheid wegleidt, oordelen in steeds grotere aantallen en
toenemende verwoestende uitwerkingen volgen.
“Rooms-katholieke beginselen zullen onder het toezicht en bescherming van de staat worden
gebracht. Op deze nationale afval zal spoedig een nationale ondergang volgen.”
Last Day Events, blz. 134 [NL:106]
“Egypte was verwoest door plagen voordat Farao zich bereid verklaarde om naar de grote IK BEN te
luisteren. Hij volharde in zijn weerspannigheid, tot Egypte volledig verwoest was en de Egyptenaren,
vanaf de nederigste slaaf tot aan de koning op zijn troon, neerkeken op de dode lichamen van hun
eerstgeborenen.”
Review and Herald, 23 april 1901
“De Egyptenaren waren verrijkt door de arbeid die ze onrechtmatig van de Israëlieten hadden geëist.
Toen deze hun woonplaats wilden verlaten was het niet meer dan terecht en redelijk dat ze voor hun
moeizame jaren loon opeisten. Waardevolle voorwerpen mochten ze vragen die ze makkelijk konden
meenemen. God zelf zou er voor zorgen dat de Egyptenaren stoutmoedig waren. De machtige wonderen
die voor hun bevrijding bewerkstelligd zouden worden, zouden ervoor zorgen dat de onderdrukkers met
schrik werden vervuld, zodat ze aan het verzoek van de slaven zouden voldoen.”
Patriarchen en Profeten, blz. 221
Wanneer de mensen met de verwoestende oordelen van God worden geconfronteerd, wanneer de wereld
in zijn afval van God het pausdom de controle overgegeven heeft, zullen de toestanden in de wereld de
mensheid met een dermate schrik vervullen, dat de mensen zonder aarzelen hun economische
voorrechten tegen valse vredesbeloften zullen inruilen.
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