
Het Eeuwig Evangelie

PARALLELLEN IN REFORMATIES EN RELIGIEUZE BEWEGINGEN

“De  belangrijke  hervormingen  en  godsdienstige  bewegingen  die  Gods  werk  in  de  loop  der
eeuwen hebben bevorderd,  vertonen een aantal opvallende gemeenschappelijke kenmerken. De
beginselen  van  Gods  handelen  met  de  mens  blijven  altijd  dezelfde.  Er  zijn  in  de  geschiedenis
parallellen te vinden voor de belangrijke bewegingen van tegenwoordig en de ervaringen van de
gemeente in het verleden zijn ook voor onze tijd van grote betekenis.” {GC 343.1}

EEN SPECIALE WAARHEID VOOR IEDERE GENERATIE

“God  heeft  voor  zijn  gemeente  in  iedere  generatie  een  bijzondere  waarheid  en  een
bijzonder werk.” {COL, 79}

HET EVANGELIE IN ONZE TIJD – DE DRIE ENGELENBOODSCHAP

Openbaring 14:6-12

TESTBOODSCHAPPEN

“De boodschappen van Openbaring 14 zijn de boodschappen waar de wereld door getest moet
worden; ze zijn het Eeuwig Evangelie en dienen overal verkondigd te worden.” {CTr 342.5}

“En  velen  doen  hetzelfde  vandaag,  in  1897,  omdat  ze  geen ervaring  gehad  hebben in  de
testende boodschappen bestaande uit de eerste, tweede en derde engelenboodschap. Er zijn erbij
die de schriften onderzoeken voor bewijs dat deze boodschappen nog steeds in de toekomst liggen.
Ze  verzamelen  de  waarheden van  de  boodschappen,  maar  falen  erin  ze  de juiste  plaats  in de
profetische geschiedenis te geven. Daardoor zijn zij in gevaar mensen te misleiden met betrekking
tot de plaatsbepaling van de boodschappen. Ze zien en begrijpen de tijd van het einde niet, of
wanneer de boodschappen te plaatsen. De dag van God komt stilletje naderbij, maar de zogenaamde
wijzen en grote mannen hebben het over 'hoger onderwijs'. Ze kennen de tekenen van Christus komst,
of van het einde der wereld, niet.” – Manuscript 136, 1897. {Ev 613.1}

TWEE GROEPEN: DE WIJZE EN DWAZE MAAGDEN

“Velen van hen die uitgingen om de bruidegom te ontmoeten onder de boodschappen van de
eerste en de  tweede engel, verwierpen  de derde,  de laatste testboodschap, die over de wereld
moet  worden  verkondigd.  Eenzelfde  positie  zal  worden  ingenomen wanneer  de  laatste  roep
weerklinkt.  Ieder  deel  van  deze  gelijkenis  dient  zorgvuldig  bestudeerd  te  worden.  Wij  worden
voorgesteld door de wijze of door de dwaze maagden.” {RH, October 31, 1899}

OM TE ZIEN UIT WELKE GEEST WIJ ZIJN

“Velen  zijn  geroepen,”  zei  Christus,  “maar  weinigen zijn uitverkoren.” Als  wij  ons  zouden
realiseren dat wij in een test en beproeving deelnemen voor het gehele hemelse universum; dat
God ons beproeft om te zien uit welke geest wij zijn, dan zou er meer serieuze bezinning zijn en
meer ernstig gebed. Zij die in eenvoud werken realiseren zich dat de mens uit zichzelf niets goeds
doen kan. Ze zijn vol van dankbaarheid en dankzegging vanwege het voorrecht om gemeenschap met
God te  onderhouden.  Een  beginsel  is  verweven in  hun  dienstwerk  dat  hun  gaven en  offerandes
volkomen geurig maakt. Zij hebben dezelfde zekerheid en het vertrouwen in God als een kind dit
heeft in zijn aardse vader.” {Bible Echo, July 10, 1899}
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KAIN EN ABEL

“Abel kwam tot God op de wijze die God had bepaald, terwijl Kain de verlangens van zijn
eigen hart volgde, die in strijd waren met Gods gebod. “Door geloof heeft Abel God een beter offer
gebracht dan Kaïn.” (Hebreeën 11:4) {ST, February 6, 1879 par. 4}

Genesis 3:15 – de bestemde weg die Kain en Abel werd gewezen
– het Eeuwig Evangelie / Profetie

HET EEUWIG EVANGELIE IN EDEN

“De boodschap die wordt verkondigd door de engel die in het midden des hemels vliegt is
het Eeuwig Evangelie, hetzelfde evangelie dat in Eden verkondigd werd toen God tegen de slang
zei,  “Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar
zaad; dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen.” Genesis 3:15 {2SM 106.2}

DE EERSTE PROFETIE IN EDEN

“De geest die Christus ter dood bracht, hitst de ongelovigen op om zijn volgelingen uit te
roeien. Dit alles werd door de eerste profetie voorzegd: „En Ik zal vijandschap zetten tussen u en
de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad." Deze vijandschap zal bestaan tot het einde der tijden.”
{GC 507.2)

TWEE GROEPEN

“De  Farizeeër en de tollenaar vertegenwoordigden  twee grote groepen waarin zij die God
komen aanbidden, worden verdeeld. De eerste vertegenwoordigers van deze groepen vinden wij in de
eerste twee kinderen die op aarde geboren werden. Kaïn meende van zichzelf, dat hij rechtvaardig
was en naderde God met alleen een dankoffer. (Gen. 4:3-5) Hij beleed geen schuld en voelde geen
behoefte aan genade. Maar Abel kwam met het bloed dat heenwees naar het Lam van God. Hij kwam
als zondaar en beleed dat hij verloren was. Zijn enige hoop bestond in de onverdiende liefde van
God. De Heer erkende zijn offer, maar Kaïn en diens offer zag Hij niet aan. Het besef van onze nood,
het erkennen van onze armoede en zonde is de eerste voorwaarde om door God te worden aanvaard.
“Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen.” (Matth. 5:3).” {COL 152}

HET EEUWIG EVANGELIE RESULTEERT ALTIJD IN TWEE GROEPEN AANBIDDERS

Lukas 2:34 - Jezus, voor velen tot val, of tot opstanding
Lukas 12:51 – Jezus brengt verdeeldheid
Mattheus 10:34 – Jezus brengt het zwaard
Genesis 3:15 – Vijandschap
Openbaring 14:6 – Het Eeuwig Evangelie in de laatste dagen

“Het Eeuwig evangelie is het werk van Christus 
in het creëren en daarna openbaren van twee groepen 

van aanbidders, door de introductie van een drievoudige 
profetische test-boodschap.”
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DRIE STAPPEN

1 2 3
Openbaring 14:6 Vrees God geeft Hem de eer uur des oordeels
Johannes 16:8 zonde gerechtigheid oordeel
Daniel 12:10 gereinigd wit gemaakt gelouterd
Openbaring 17:14 geroepenen uitverkorenen gelovigen
Heiligdom voorhof heilige heilige der heiligen
Theologie rechtvaardiging heiliging verheerlijking

DE 3-VOUDIGE TEST VOOR PETRUS

“Voor de beide groepen, voorgesteld door de Farizeeër en de tollenaar, vinden wij een les in
het leven van de apostel Petrus.” {COL 152}

Johannes 18:17,25-27
“De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt ook gij niet uit de discipelen 
van dezen Mens? Hij zeide: Ik ben niet. … En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot 
hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet. Een van de 
dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien Petrus het oor afgehouwen 
had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem? Petrus dan loochende het wederom. En 
terstond kraaide de haan.”

Johannes 21:15-17
“Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 
Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij 
zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van
Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: 
Hoed Mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? 
Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot 
Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn 
schapen.”

“De val van Petrus kwam niet ineens, maar geleidelijk. Zelfvertrouwen bracht hem ertoe te
menen dat hij gered was en stap voor stap ging hij verder op deze weg tot hij ten slotte zijn Meester
verloochende. Wij kunnen nooit zonder gevaar op onszelf vertrouwen of menen dat wij aan deze zijde
van het graf veilig zijn voor verzoeking. Wie de Heiland aannemen moeten, hoe oprecht hun bekering
ook is, nooit leren zeggen of voelen dat zij gered zijn. Dit is misleidend. Iedereen moet leren hoop en
geloof te koesteren; maar zelfs wanneer wij ons aan Christus overgeven en weten dat Hij ons heeft
aangenomen, zijn wij niet buiten het bereik van de verzoeking. Gods Woord luidt: “Velen zullen zich
laten reinigen en zuiveren en louteren.”  Alleen wie de beproeving doorstaat, zal de kroon des
levens ontvangen. (Dan. 12:10; Jac. 1:12) 

“Wie Christus aannemen en in hun spontane vertrouwen zeggen: “Ik ben gered”, lopen gevaar
op zichzelf te vertrouwen. Zij verliezen hun eigen zwakte en gedurige behoefte aan Gods kracht uit
het oog. Zij zijn niet voorbereid op de plannen van Satan en als zij verzocht worden vallen velen
evenals Petrus in de diepte van de zonde. Wij krijgen de raad: “Wie meent te staan, zie toe dat hij
niet valle”. (1 Cor. 10:12) Onze enige veiligheid ligt in het voortdurend wantrouwen van onszelf
en het volledig vertrouwen op Christus.” {COL 155}
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DRIE STAPPEN

“Ik zag een gezelschap dat goed bewaakt en vastberaden stond, en niet wilde luisteren naar
degenen  die  het  gevestigde  geloof  van  de  gemeente  wensten  te  doen  wankelen.  God  zag  met
welgevallen op hen neder. Mij werden drie stappen getoond,—de boodschappen van  de eerste, de
tweede en de derde engel. Mijn begeleidende engel sprak: “Wee hem, die een blok of pin van deze
boodschappen zal bewegen. Het ware verstand van deze boodschappen is van het grootste belang.
De lotsbestemming van zielen hangt af van de wijze, waarop zij worden aangenomen.” 

“Ik werd wederom door deze boodschappen heengeleid en zag tegen welk een hoge prijs Gods
volk hun  ervaringen gekocht had. Zij hadden die verkregen door middel van veel lijden en zware
strijd.  God  had  hen  van  stap  tot  stap voort  geleid,  totdat  Hij  ze  geplaatst  had  op  een  vast,
onbeweeglijke  standplaats.  Ik  zag  hoe  personen  deze  standplaats naderden  en  het  fundament
onderzochten.  Sommigen  zetten  er  onmiddellijk  met  blijdschap  de  voet  op.  Anderen begonnen
aanmerking te maken over het fundament. Zij wilden verbeteringen gemaakt hebben; dan zou de
standplaats  volmaakter  en  zouden  de  mensen  veel  gelukkiger  zijn.  Sommigen  stapten  van  de
standplaats af om het te onderzoeken, en beweerden dat het verkeerd gelegd was. Maar ik zag
dat bijna allen vastberaden op  hun standplaats  stonden, degenen, die er  van  af  gestapt waren,
vermanende om hun klachten te staken, daar God de Bouwmeester was, en zij tegen Hem streden.
Zij  verhaalden  het  wonderbare  werk  dat  God  gedaan  had,  waardoor  zij  naar  deze  vaste
standplaats geleid waren, en als één man hieven zij hun ogen op naar de hemel, en verheerlijkten
God met luider stem. Dit had invloed op enigen van degenen, die de standplaats verlaten hadden, en
ootmoedig stapten zij er weer op.

“Ik werd terugverwezen naar de verkondiging van de eerste komst van Christus. Johannes
werd gezonden in de geest en de kracht van Elia om de weg voor Jezus te bereiden. Zij, die het
getuigenis van Johannes verwierpen, trokken geen nut uit hetgeen Jezus leerde. Hun weerstaan
van de boodschap, die Zijn komst voorspelde, plaatste hen daar, waar zij niet gemakkelijk het zeer
sterke getuigenis, dat Hij de Messias was, konden aannemen. Satan dreef hen, die de boodschap van
Johannes verwierpen, aan, om nog verder te gaan, en Christus te verwerpen en te kruisigen. Door
zulks te doen, plaatsten zij zich, waar zij de zegen niet konden ontvangen op de Pinksterdag, die hun
de weg naar het hemelse heiligdom gewezen zou hebben. Het scheuren van het voorhangsel van de
tempel  toonde  aan,  dat  de  Joodse  offeranden  en  instellingen  niet  langer  aangenomen  zouden
worden. Het grote Offer was gebracht en aangenomen geworden, en de Heilige Geest, welke op de
Pinksterdag nederdaalde, trok de aandacht van de discipelen af van het aardse heiligdom en vestigde
die op het hemelse, waar Jezus ingegaan was met Zijn eigen bloed, om over Zijn discipelen het heil,
verkregen door de verzoening, welke Hij volbracht had, uit te storten.  Maar de Joden werden in
volslagen duisternis gelaten. Zij verloren al het licht, dat zij over het verlossingsplan hadden kunnen
hebben, en vertrouwden nog op hun nutteloze brandoffers en offeranden. Het hemelse heiligdom had
de plaats van het aardse ingenomen, maar zij begrepen niets van de verandering. Derhalve konden zij
geen voordeel trekken uit het middelaarswerk van Christus in de heilige plaats.

“Velen zien met afschuw neer op hetgeen de Joden deden door Christus te verwerpen en te
kruisigen; en wanneer zij het verhaal van Zijn schandelijke mishandeling lezen, denken zij dat zij
Hem liefhebben, en Hem niet zouden hebben verloochend, gelijk Petrus deed, of gekruisigd, gelijk de
Joden deden. Maar God, Die in het hart van een iegelijk ziet, heeft die liefde tot Jezus, welke zij
voorgeven te voelen, op de proef gesteld. De gehele hemel zag met de diepste belangstelling toe
om te zien, wat de ontvangst van de boodschap van de eerste engel zou zijn. Maar velen, die
voorgaven Jezus lief te hebben, en die tranen stortten, als zij het verhaal van het kruis lazen, spotten
over de goede tijding van Zijn komst. In plaats van de boodschap met blijdschap aan te nemen,
verklaarden zij dat het een dwaling was. Zij haatten degenen, die Zijn verschijning liefhadden, en
zetten hen uit de kerken. Zij, die de eerste boodschap verwierpen, konden geen nut trekken uit
de tweede; ook  werden zij  niet  gebaat door het  middernachtelijk  geroep,  dat  hen had moeten
voorbereiden om met Jezus door het geloof het heilige der heiligen van het hemelse heiligdom binnen
te  gaan.  Door  de  eerste  twee boodschappen  te  verwerpen,  hadden  zij  hun  verstand  zo  zeer
verduisterd, dat zij geen licht konden zien in de boodschap van de derde engel, die de weg tot het
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heilige der heiligen aantoont. Ik zag dat, evenals de Joden Jezus kruisigden, de naam-kerken deze
boodschappen gekruisigd hadden, en dat zij derhalve de weg niet kennen, die tot het heilige der
heiligen voert, en geen nut kunnen trekken uit de tussenkomst van Jezus aldaar. Evenals de Joden,
die hun vergeefse brandoffers offerden, offeren zij hun vergeefse gebeden op, en zenden die op
naar het vertrek,  dat Jezus verlaten heeft; en Satan neemt, verheugd over de dwaling,  een
godsdienstig karakter aan, en vestigt de aandacht van deze belijdende christenen op zichzelf, en
werkt  met  zijn  macht,  zijn  tekenen  en  wonderen  der  leugen,  om  hen  in  zijn  valstrik  te
verstrikken. Sommigen  misleidt  hij  op  éne  wijze,  en  anderen  op  een  andere  wijze.  Hij  heeft
verschillende dwalingen, berekend om verschillende harten te treffen. Sommigen zien met afschuw
op de ene dwaling, terwijl zij begerig een andere aan nemen. Satan verleidt sommigen door middel
van het Spiritisme. Ook komt hij als een engel des lichts, en spreidt zijn invloed over het land door
middel van valse hervormingen. De kerken zijn verrukt hierover, en menen dat God op wonderdadige
wijze voor hen werkt, terwijl het het werk van een andere geest is. De opwinding zal uitsterven en de
wereld en de kerk in een ergere toestand laten, dan waarin ze tevoren verkeerden. 

“Ik zag dat God oprechte kinderen heeft onder de naam-Adventisten en de gevallen kerken, en
voordat  de  plagen  uitgestort  worden,  zullen  predikanten  en  leden  opgeroepen worden  om deze
kerken te verlaten, en zullen zij de waarheid met blijdschap aannemen. Satan weet dit; en voordat
de luide kreet van de derde engel gehoord wordt,  zal  hij  een opwinding doen ontstaan in  deze
godsdienstige lichamen, ten einde degenen, die de waarheid verworpen hebben te doen geloven, dat
God met hen is. Hij hoopt de oprechten te misleiden, en hen te doen denken, dat God nog voor de
kerken werkt.  Maar het licht  zal  schijnen,  en allen,  die oprecht zijn,  zullen de gevallen kerken
verlaten, en vastberaden staan met het overblijfsel.” {EW 258-260}

VOORBEREIDING OP GODS BESTEMDE WIJZE

“Ik heb in de vrezen Gods getracht Gods volk hun gevaren en hun zonden te laten zien; en heb
mijn uiterste best gedaan om in mijn zwakke krachten hen op te wekken. Ik heb hen ontstellende
dingen verteld, welke, indien zij geloofden, hen tot verdriet en schrik hadden gebracht, en had hen
in alle ijver tot berouw over hun zonden gebracht. Ik heb hen gezegd dat, wat mij getoond is, dat
slechts een klein aantal van hen  die beweren de waarheid te geloven, uiteindelijk gered zullen
worden. Niet omdat ze niet gered kunnen worden, maar omdat zij niet gered willen worden in de
weg die God heeft aangewezen. De weg, afgebakend door onze goddelijke Heer, was te smal en de
poort  te  nauw om ze toe  te laten,  door  hun  zucht  naar  de wereld,  of  door  het  koesteren  van
zelfzucht, of enige andere verdorvenheid. Voor dit alles was geen plaats, en slechts weinigen zullen
toestemmen om afstand te doen van deze zaken, om de smalle weg te mogen gaan, en de nauwe
poort binnen te treden. …

“Gods volk is niet klaar voor de vreesachtige en moeilijke tonelen vóór ons, niet klaar om
rein  te  blijven  van  kwaad  en  begeerte  onder  de  perikelen  en  verdorvenheden  van  deze
gedegenereerde eeuw.” {Pamphlets 11, 10, 11}

Romeinen 1:16-17

HET EVANGELIE “DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS” GENOEMD

“Onze les voor  de tegenwoordige tijd is: Hoe mogen wij het evangelie zo duidelijk mogelijk
verstaan en verkondigen dat Christus in persoon aan Johannes bracht op het eiland Patmos;  het
evangelie dat “de Openbaring van Jezus Christus” wordt genoemd?  Wij  dienen een duidelijke
uitleg over Openbaring aan ons volk te geven. We moeten hen het Woord van God geven precies zoals
het is, en met zo min mogelijk van onze eigen uitleg. Niet één kan dit werk alleen doen. Hoewel we
de grootste en meest belangrijke waarheid ooit aan de wereld gegeven toevertrouwd hebben
gekregen, zijn we slechts zuigelingen als het om het verstaan van waarheid in al zijn facetten gaat.
Christus  is  de  grote  Leraar,  en  over  datgene wat  Hij  aan  Johannes  openbaarde,  dienen wij  ons
verstand uiterst in te spannen om het te verstaan en het te kunnen verklaren. We staan tegenover de
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meest belangrijke problemen die de mensheid ooit  heeft  moeten trotseren.  Het thema van het
grootste belang is de derde engelenboodschap, die de boodschappen van de eerste en tweede
engelen omhelst. Allen zullen de waarheden moeten verstaan die zich in deze boodschappen
bevinden en moeten deze uitleven in hun dagelijks leven, want dit is essentieel voor verlossing.
We zullen ernstig en onder gebed moeten studeren, om deze grote waarheden te kunnen verstaan;
en onze kracht om  te leren en te begrijpen zal tot het uiterste moeten worden ingespannen.
{12MR 212.3}
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