
De Hervormingsbeweging van de Millerieten

DUISTERNIS

“De geschiedenis van Gods volk tijdens de donkere eeuwen die op de heerschappij van Rome
volgden, is in de hemel opgetekend. Er is echter niet veel van terug te vinden in de historische
documenten van de mens. Er zijn maar weinig sporen van hun bestaan. Alleen in de beschuldigingen
van hun vervolgers kan men enkele aanwijzingen vinden. Rome wilde namelijk elk spoor dat wees op
de verwerping van haar leer en van haar bevelen uitwissen. Ze probeerde alles wat ketters was,
zowel mensen als geschriften, te vernietigen. Twijfel of vragen over het gezag van de pauselijke
dogma’s waren al voldoende om rijk en arm, hoog- en laaggeplaatsten van het leven te beroven.
Rome probeerde  ook  elk  bewijs  van  haar  wreedheid  tegenover  andersdenkenden te  vernietigen.
Boeken en geschriften waarin zulke onderwerpen werden behandeld, werden op bevel van pauselijke
concilies verbrand. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst waren er maar weinig boeken en door
hun vorm konden ze minder goed bewaard worden. Daardoor was er weinig dat de rooms-katholieken
kon beletten hun plannen ten uitvoer te brengen.” (De Grote Strijd blz.56) {GC 61}

DE TIJD VAN HET EINDE

“En gij, Daniël, sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde! Velen
zullen het naspeuren,  en de wetenschap zal  vermenigvuldigd  worden.  En Hij  zeide:  ‘Ga henen,
Daniël! Want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.” (Dan 12:4,9)

De vervulling van een profetie
“Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die
rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.
Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na
hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen. En het
zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge [plaatsen] verstoren,
en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven
worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. Daarna zal het gericht zitten, en men
zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe.” (Dan. 7:23-26)

Een profetie wordt ontsloten
“En gij, Daniël, sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde! Velen
zullen het naspeuren,  en de wetenschap zal  vermenigvuldigd  worden.  En Hij  zeide:  ‘Ga henen,
Daniël! Want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde. Maar gij, ga
henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.”

Daniël 12:4,9,13

“Daniël staat in zijn lot, sinds het zegel weggenomen werd en het licht van de waarheid op zijn
visioenen schijnt.  Hij staat in zijn lot, zijn getuigenis gevend dat aan het einde der dagen zou
worden verstaan.” {Sermons and Talks vol.1, p.225-226}

DE EERSTE ENGELBOODSCHAP KOMT IN DE GESCHIEDENIS

“Daniël stond in zijn lot om zijn getuigenis te geven,  dat verzegeld was geweest tot de tijd
van het einde, toen de eerste engelboodschap aan de wereld verkondigd moest worden.” {TM 115}

EEN VERMEERDERING VAN KENNIS: IJVERIG ONDERZOEK IN HET WOORD VAN GOD

“En gij, Daniël! Sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen
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het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.” (Daniël 12:4)

“De profetieën schetsen de opeenvolging van gebeurtenissen die reiken tot het begin van het
oordeel. Dit geldt vooral voor het boek Daniël. Toch moest Daniël op Gods bevel zijn profetieën die
betrekking hebben op ‘het laatste der dagen’ verborgen houden en verzegelen ‘tot de eindtijd’. Over
deze eindtijd zegt de profeet Daniël: “velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”

De  apostel  Paulus  heeft  de  eerste  christengemeenten  ervoor  gewaarschuwd  dat  ze  de
wederkomst  van  Christus  niet  in  zijn  dagen  hoefden  te  verwachten.  Hij  zegt:  “Dat  niemand  u
verleidde op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat
geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;” 2 Thessalonicenzen 2:3. Pas na de grote
afval en de lange heerschappij van de ‘mens der zonde, de zoon des verderfs’ mochten de christenen
de  komst  van  de  Heiland  verwachten.  De  ‘mens  der  zonde’,  die  ook  ‘het  geheimenis  der
wetteloosheid’ en de ‘zoon des verderfs’ en ‘tegenstander’ wordt genoemd, is  het pausdom, dat
volgens de profetie gedurende 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode kwam een eind in 1798. De
wederkomst  van  Christus  kon  dus  niet  voor  die  tijd  plaatsvinden.  Paulus  bestrijkt  met  zijn
waarschuwing de hele periode van de christelijke bedeling tot het jaar 1798. Pas na die tijd zou de
boodschap van Christus’ wederkomst worden verkondigd.

Deze boodschap is in de eeuwen daarvoor nooit verkondigd. Zoals wij hebben gelezen, heeft
Paulus haar niet gepredikt. Hij wees zijn broeders op het feit dat de wederkomst pas in een ver
verwijderde  toekomst  zou  plaatsvinden.  De hervormers  hebben het  niet  gedaan.  Maarten  Luther
meende dat het oordeel ongeveer driehonderd jaar na zijn tijd zou plaatsvinden. Maar sinds 1798 is
het boek Daniël ontzegeld, de kennis over de profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige
boodschap dat het oordeel nabij is, verkondigd. 

De Adventbeweging is zoals de hervorming van de zestiende eeuw tegelijkertijd in verschillende
christelijke landen ontstaan. Zowel in Europa als in Amerika werden mannen van geloof en gebed
ertoe aangezet de profetieën te onderzoeken en toen zij het geïnspireerde Woord bestudeerden,
vonden zij daarin het overtuigende bewijs dat ‘het einde aller dingen’ nabij was. In verschillende
landen waren er op zichzelf staande groepen christenen die alleen door het onderzoek van de Bijbel
tot het geloof kwamen dat de wederkomst van Christus nabij was.” (De Grote Strijd blz.332-333 (306-
307)) {GC 356-357}

Een reinigingsproces in gang gezet
“En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen
zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. 

En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van
het einde. Velen zullen er  gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen
zullen  goddelooslijk  handelen,  en  geen  van  de  goddelozen  zullen  het  verstaan,  maar  de
verstandigen zullen het verstaan.” (Daniël 12:4, 9-10)

DE BOODSCHAP KRIJGT VORM

Hij had de Bijbel  twee jaar lang bestudeerd toen hij in 1818 tot de belangrijke conclusie
kwam dat Christus over ongeveer vijfentwintig jaar zou terugkomen om zijn volk te verlossen. Hij zei:
„Het spreekt vanzelf dat ik blij was om dit heerlijke vooruitzicht. Het is begrijpelijk dat ik er ook
vurig naar verlangde te mogen delen in de vreugde van de verlosten. De Bijbel was voor mij nu een
nieuw boek. Het was een genot voor mijn geest.  Alles wat vroeger onbegrijpelijk, onduidelijk of
duister scheen, was verdreven door het heldere licht dat nu uit zijn heilige bladzijden straalde.
De waarheid schitterde met buitengewone pracht! Alle tegenstrijdigheden en ongerijmdheden die
ik vroeger had ontdekt, waren verdwenen, hoewel ik niet zou durven beweren dat ik alles volledig
had begrepen. Toch scheen er zoveel licht uit de bijbel om mijn geest, die vroeger verduisterd was,
te verlichten, zodat ik de Bijbel echt met plezier bestudeerde. Ik had dat vroeger niet voor mogelijk
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gehouden" (Bliss, pp. 76,77). (De Grote Strijd blz.284) {GC 329.2}

“In  1833, twee  jaar  na  het  begin  van  Millers  openbare  verkondiging  van  de  spoedige
wederkomst van Christus, verschenen de laatste tekenen die volgens Jezus aan Zijn komst zouden
voorafgaan.  Jezus  had  gezegd:  “De  sterren  zullen  van  de  hemel  vallen” (Mattheüs  24:29).  In
Openbaring verklaarde Johannes toen hij in visioen de gebeurtenissen zag die “de dag des Heeren”
aankondigden:  “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn  onrijpe
vijgen afwerpt, als hij van een harde wind geschud wordt.” Deze profetie werd op indrukwekkende
wijze  vervuld  door  de grote  sterrenregen van  13  november  1833,  de  grootste  en mooiste  in  de
geschiedenis.” (De Grote Strijd blz.312 (287)) {GC 333}

Hervormer: William Miller
“De aanstichter van alle kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap tegen

te werken, maar wilde ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de waarheid van de Schrift
in  het  hart  van  zijn  toehoorders  griffen.  Hij  veroordeelde  hun  zonden  en  verstoorde  hun
zelfvoldaanheid. Zijn duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen
zijn boodschap was een aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn
vijanden hadden het plan beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden, maar er
waren heilige engelen in de menigte. Eén van hen nam de gedaante van een man aan, leidde deze
boodschapper van God, weg uit het gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet
voltooid en satan en zijn medewerkers konden hun plan niet ten uitvoer brengen.” (De Grote Strijd
blz.315 (291)) {GC 336}

Een Hervormingsboodschap
“Duizenden werden ertoe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen, en

dienstknechten  van  God  werden  verwekt  in  de  geest  en  kracht  van  Elia,  om  de  boodschap  te
verkondigen.  Evenals  Johannes,  de  voorloper  van  Jezus,  voelden  degenen  die  deze  plechtige
boodschap verkondigden, zich verplicht om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, en  de
mensen op te roepen om vruchten voort te brengen der bekering waardig. Hun getuigenis was
erop gericht om de kerken op te wekken en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om het
karakter van de kerken bloot te leggen.  Toen de plechtige waarschuwing gegeven werd  om te
ontvlieden aan de toekomende toorn,  ontvingen velen,  die leden van kerken waren,  de helende
boodschap; zij zagen hun overtredingen in, en met bittere tranen van berouw en grote zielsangst
verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de geest van God op hen rustte, hielpen zij om de
boodschap te doen horen:  “Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid; want de ure Zijns oordeels is
gekomen.” Openbaring 14:7”. (Eerste Geschriften blz.277-278 (220-221)) {EW 233}

DE EERSTE ENGELENBOODSCHAP KRIJGT KRACHT WANNEER EEN GODDELIJK TEKEN NEDERDAALT

“En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en
een regenboog was boven [zijn] hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als
pilaren  van  vuur.  En  hij  had  in  zijn  hand  een  boeksken,  dat  geopend  was;  en  hij  zette  zijn
rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.” (Openbaring 10:1-2)

Een wereldwijde boodschap
“De boodschap van Openbaring 14, die verkondigt dat de ure van Gods oordeel is gekomen,

wordt in de tijd van het einde gegeven; en de engel van Openbaring 10 wordt afgebeeld met één voet
op de aarde en met de andere voet op de zee, duidende dat de boodschap in verre landen gebracht
zal worden en de oceaan zal oversteken en de eilanden in de zee de laatste waarschuwingsboodschap
voor onze wereld zullen horen.”  {2SM 108}

“De positie van de engel, met de ene voet op de zee en de andere op de aarde, duidt de
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verbreiding aan van de verkondiging van de boodschap. Deze zal de grote zeeën oversteken en zal
verkondigd worden in andere landen, ja, aan de gehele wereld. Het begrijpen van de waarheid en
de  blijde  aanvaarding  van  de  boodschap  wordt  voorgesteld  door  het  eten  van  het  boekje.  De
waarheid met betrekking tot de tijd van de wederkomst van onze Heer was voor ons een kostbare
boodschap.” (EGW-Bijbelcommentaar blz.662) {7BC 971}

“De Adventbeweging van 1840-44 was een luisterrijke uiting van Gods kracht. De boodschap van
de eerste engel werd gebracht  naar elke zendingspost ter wereld.” (De Grote Strijd blz.564-565
(525)) {GC 611}

“En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en
den linker op de aarde.” (Openbaring 10:2)

Een boodschap m.b.t. tijd
“Johannes ziet hoe het boekje ontsloten wordt. Dan hebben de profetieën van Daniël hun juiste

plaats in  de boodschappen van de drie engelen,  die aan de wereld gegeven zullen worden.  Het
ontzegelen van het boekje was de boodschap met betrekking tot tijd.” (EGW-Bijbelcommentaar
blz.662) {7BC 971}

“In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok. In 1838 had
Josiah  Litch,  één  van  de  belangrijkste  verkondigers  van  de  wederkomst  van  Christus  een  werk
gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk
voorzegde. Volgens zijn berekeningen zou deze macht  ‘in de loop van de maand augustus 1840’ ten
val worden gebracht. Enkele dagen voor de vervulling schreef hij: ‘Als wij ervan uitgaan dat de eerste
periode van 150 jaar precies is uitgekomen voor Deacozes met toestemming van de Turken de troon
besteeg en dat de 391 jaar en 15 dagen begonnen aan het einde van de eerste periode, dan moeten
deze eindigen op 11 augustus 1840. Op die dag zal de Ottomaanse macht in Constantinopel ten val
komen. Ik geloof dat dit inderdaad het geval zal blijken te zijn.

Op het aangeduide  tijdstip aanvaardde Turkije  door  bemiddeling van  zijn ambassadeurs  de
bescherming van de Europese mogendheden en kwam het onder controle van christelijke landen. De
voorspelling was nauwkeurig uitgekomen. Toen dit bekend werd, kwamen zeer veel mensen tot de
overtuiging dat de beginselen die Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de profetieën
juist waren. Dit was een zeer grote steun voor de Adventbeweging. Knappe en invloedrijke mannen
sloten zich bij Miller aan en hielpen hem bij de verkondiging en publicatie van zijn opvattingen. Het
werk maakte grote vorderingen tussen 1840 en 1844.” (De Grote Strijd blz.313-314 (289)) {GC 334-
335}

“Iedere vraag die satan in gedachten kan doen opkomen om twijfel te zaaien met betrekking
tot de grote geschiedenis van de bewegingen van Gods volk, zal zijn duivelse majesteit behagen en is
een belediging voor God. De berichten van  de spoedige wederkomst van Christus met macht en
grote heerlijkheid is waarheid, en in 1840 werd zij door vele stemmen verkondigd.” {9MR 134}

Het fundament en het platform werd gelegd
“Studenten der profetie kwamen tot de conclusie dat de tijd van het einde aanstaande was. In

het boek Daniël lazen zij:  “Tot 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd
worden.” Er vanuit gaande dat de aarde het heiligdom voorstelde, verstonden zij dat de reiniging,
voorspeld  in  Daniël  8:14,  de  reiniging  van  de  aarde  voorstelde  door  vuur  uit  de  hemel  bij  de
wederkomst van Christus. Door de Schriften te onderzoeken naar verder licht en deze profetische
periode met de verslagen van geschiedschrijvers te vergelijken, leerden zij dat de 2300 avonden en
morgens tot het jaar 1844 reikte. 

Dit was het fundament van de grote Adventbeweging van 1844. Het vallen van de sterren in
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het jaar 1833 gaf de verkondiging van de spoedige wederkomst van Christus extra kracht. Door het
werk van William Miller, en vele anderen in Amerika, door 700 predikers in Engeland, door Bengel en
anderen  in  Duitsland,  door  Gaussen  en  zijn  aanhangers  in  Frankrijk  en  Zwitserland,  door  vele
predikers in Scandinavië, door een bekeerde Jezuïet in Zuid-Amerika en door Joseph Wolff in vele
Aziatische en Afrikaanse landen, werd de Adventboodschap naar een groot deel van de bewoonbare
wereld gebracht.” {The Southern Watchman, 24 januari 1905}

“De waarschuwing heeft geklonken: Er mag niets toegelaten worden dat  het fundament  van
het geloof verstoord, waarop wij bouwden sinds de boodschap in 1842, 1843 en 1844 kwam. Ik was
in deze boodschap en altijd, sinds ik mijn stem in de wereld heb laten klinken, was ik het licht trouw,
dat de Heere ons gegeven heeft. Wij zijn niet van plan om onze voeten van het platform af te halen,
want ze zijn daar geplaatst toen we de Heer dag in dag uit smeekte in ernstig gebed, zoekende naar
licht. Denkt u dat ik het licht dat ik van God ontvangen heb kan opgeven?  Het is als de Rots der
Eeuwen. Het heeft mij geleid vanaf de tijd dat het gegeven werd.” {Review and Herald 14 april 1903}

Schrijf het gezicht, en maak het duidelijk 
Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij
spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing.  Toen antwoordde mij de HEERE, en
zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt. Want
het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet
liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.
Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Habakuk 2:1-4

De kaart van 1843
“Al in 1842 had de opdracht “Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin

leze  die  voorbijloopt” Charles  Fitch  op  de gedachte  gebracht  een  profetische  kaart  te  tekenen
waarop de gezichten van Daniël en de Openbaring in beeld worden gebracht. De publicatie van deze
kaart werd beschouwd als een vervulling van het bevel door Habakuk gegeven. Maar niemand had
toen gemerkt dat ook de schijnbare vertraging in de vervulling van het gezicht – “zo Hij vertoefd” –
in  dezelfde  profetie  was  aangeduid.  Na  de  teleurstelling  kreeg  deze  uitspraak  een  bijzondere
betekenis:  “Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn,  dan zal Hij het op het einde
voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoefd, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal
niet achterblijven. … maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” Habakuk 2:3,4b

Een gedeelte van de profetie van Ezechiël was ook een bron van troost en kracht voor de
gelovigen: “Wederom geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: Mensenkind, wat is dit
voor een spreekwoord, [dat] gijlieden hebt in het land Israëls, zeggende: de dagen zullen verlengd
worden, en al het gezicht zal vergaan? Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: ---  De dagen
zijn nabij gekomen, en het woord van ieder gezicht. --- Want Ik ben de HEERE, Ik zal spreken; het
woord, [de] [tijd] zal niet meer uitgesteld worden; ---“Mensenkind, zie, die van het huis Israëls
zeggen: Het gezicht dat hij ziet, is voor vele dagen, en hij profeteert van tijden, die verre zijn.
Daarom zeg  tot  hen:  Alzo  zegt  de  Heere  HEERE:  Geen  Mijner  woorden  zullen  meer  uitgesteld
worden; het woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE.”
Ezechiël 12:21-25,27-28” (De Grote Strijd blz.367-368 (337-338)) {GC 392}

“Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder de leiding van de hand des Heere was gemaakt,
en dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren zoals Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand
erover was, en dat die een fout in sommige van de cijfers verborg, zodat niemand die zien kon,
totdat Zijn hand weggenomen werd.” (Eerste Geschriften blz.80 (72)) {EW 74}

“Het werd door de lektoren en de publicaties van de “Tweede Advent” eenstemmig bevestigd, dat,
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wanneer men stond op “HET OORSPRONKELIJKE GELOOF”,  de uitgave van de kaart een vervulling
van  Habakuk  2:2-3  betekende. Als  de  kaart  een  thema  van  de  profetie  was  (en  wie  dat
tegenspreekt, verlaat het oorspronkelijke geloof), dan heeft dat tot gevolg, dat het jaar 457 v.Chr.
het uitgangspunt van de 2300 dagen is (Daniël 8:14). Het was noodzakelijk dat eerst 1843 als tijd
werd gepubliceerd, zodat de tijdsvoorspelling kon “vertoeven“ (Habakuk 2:3), of dat er een tijd van
“vertoeven”  kon  zijn,  waarin  de  groep  maagden  sluimerden  en  sliepen  gedurende  de  grote
gebeurtenis aller tijden, kort voordat ze door de middernachtsroep (Mattheüs 25:6) wakker gemaakt
werden.” {JW, SARH Volume 1 nr.2}

“In mei 1842 werd een Generale Conferentie in Boston, Massachutes, bijeengeroepen. Bij de opening
van deze vergadering  presenteerde de broeders  Charles  Fitch en Appollos  Hale  van Haverhill  de
grafische  afbeelding  van  Daniël  en  Johannes,  die  zij  op  doek  hadden  geschilderd  inclusief  de
profetische  getallen  en  de  vervulling  ervan  verklaard.  Terwijl  broeder  Fitch  de  kaart  voor  de
conferentie uitlegde zei hij, dat hij bij de bestudering van deze profetieën bedacht had dat het goed
zou zijn als hij zo iets als deze kaart kon publiceren, het zou het onderwerp gemakkelijker maken en
het hem eenvoudiger maken het aan zijn toehoorders uit te leggen. Hier kwam meer licht op onze
weg. Deze broeders hebben gedaan, wat de Heere 2468 jaar voordien aan Habakuk in zijn visioen had
laten zien, waar Hij zei: “Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die
voorbijloopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn.” (Habakuk 2:2-3a) … Na enige
discussie over het thema werd unaniem besloten dat er  300 exemplaren van deze kaart zouden
worden gedrukt, wat kort daarop ook gebeurde. Deze werden de  1843 kaarten genoemd. Het was
een zeer betekenisvolle conferentie.” {The Autobiography of Joseph Bates p.263}

“Onze  geschiedenis  laat  zien,  dat  honderden  met  behulp  van  dezelfde  chronologische  kaarten
onderwijs  gaven  zoals  William  Miller  deed,  en  ze  waren  allen  eensgezind.  Het  was  de
overeenstemming in de boodschap, iedereen hetzelfde thema, namelijk de wederkomst van Jezus op
een bepaalde tijd, 1844.” {Joseph Bates, Early SDA Pamphlets p.17}

De activiteit van de vijand
“In  juni 1842  hield William Miller zijn tweede reeks van studies in de Casco Street kerk in

Portland (Maine) … Op een paar uitzonderingen na, sloten de verschillende denominaties de deuren
van hun kerken voor William Miller.” {1T 21}

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP KOMT IN DE GESCHIEDENIS

De uitsteltijd; (de  tijd van vertoeven),
Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en
niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

Habakuk 2:3

“We hebben reeds laten zien dat de uitsteltijd voor de bruidegom in de profetische perioden zes
maanden bedroeg, beginnend op 19 april tot aan 22 oktober 1844.”

Joseph Bates, Second Advent Waymakrs and High Heaps, 72

“Een andere machtige engel kreeg bevel om naar de aarde af te dalen. Jezus gaf hem een
geschrift in zijn hand, en toen hij op de aarde kwam, riep hij: “Zij is gevallen, zij is gevallen,
Babylon!” Toen zag ik de teleurgestelden wederom hun ogen naar de hemel opslaan, met geloof en
hoop uitziende naar de verschijning des Heren. Velen schenen in een toestand van stompheid te
verkeren, alsof zij in slaap waren; toch kon ik de sporen van diepe droefheid op hun aangezichten
zien. De teleurgestelden leerden uit de Schriften dat zij in de tijd van vertoeven verkeerden, en
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dat zij met geduld de vervulling van het gezicht moesten verbeiden. Hetzelfde getuigenis, dab er hen
toe geleid had om in 1843 naar de komst des Heren uit te zien, bracht er hen toe om Hem in 1844 te
verwachten. Toch zag ik dat de meesten niet die geestdrift hadden, welke hun geloof in het jaar 1843
kenmerkte. Hun teleurstelling had hun geloof verflauwd.” {EW 247}

De tweede engelenboodschap wordt verkondigd
“De eerste en tweede boodschappen werden in 1843 en 1844 verkondigd, en wij bevinden

ons nu onder de verkondiging van de derde;  maar alle  drie  de boodschappen dienen nog steeds
verkondigd te worden. Het is net zo essentieel nu als ooit te voren, dat ze herhaald worden aan
diegenen die naar waarheid zoeken. Met pen en stem dienen wij deze boodschappen te verkondigen,
hun volgorde aan te tonen en de uitlegging van de profetieën die ons naar de derde engelboodschap
leiden te laten zien. Er kan geen derde engelboodschap worden verkondigd zonder de eerste en de
tweede.  Deze  boodschappen dienen wij  aan  de  wereld  door  middel  van  publicaties  en  lezingen
bekend te maken; in de lijn van de profetische geschiedenis de gebeurtenissen te laten zien, die
reeds hebben plaatsgevonden en die nog zullen plaatsvinden.” {2SM 104-105}

DE TWEEDE ENGELENBOODSCHAP KRIJGT KRACHT; DE MIDDERNACHTSROEP

“Kort voor het einde van de boodschap van de tweede engel zag ik een groot licht uit de hemel
op Gods volk schijnen. De stralen van dit licht schenen zo helder als de zon. Toen hoorde ik de
stemmen van engelen uitroepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” 

Dit was het middernachtelijk geroep, dat kracht moest bijzetten aan de boodschap van de
tweede engel. Er werden engelen uit de hemel gezonden om de ontmoedigde heiligen op te wekken,
en hen voor te bereiden op het grote werk, dat hun te doen stond. De meest begaafde mannen waren
niet de eersten om deze boodschap aan te nemen. Er werden engelen gezonden tot de eenvoudige,
toegewijde mensen, welke zij drongen om de kreet (roep) aan te heffen: “Ziet, de Bruidegom komt,
gaat uit Hem tegemoet!” (Eerste Geschriften blz.283-284 (225)) {EW 238}

“Jezus gaf bevel aan andere engelen om snel te vliegen en het kwijnende geloof van Zijn volk
weer op te wekken en te sterken, en hen voor te bereiden om de boodschap van de tweede engel te
verstaan, zowel als de balangrijke gebeurtenis, welke spoedig in de hemel plaats zou hebben. Ik zag
deze engelen grote kracht en veel licht ontvangen van Jezus, en snel naar de aarde vliegen om hun
opdracht te vervullen en de tweede engel in zijn werk bij te staan. Een groot licht bescheen Gods
volk, toen de engelen riepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Toen zag ik die
teleurgestelden  opstaan,  en  in  overeenstemming  met  de  tweede  engel  aankondigen:  “Ziet,  de
Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Het licht, dat van de engelen uitging, drong overal door
de duisternis heen. Satan en zijn engelen trachtten te verhinderen dat dit licht zich verspreidde, en
de uitwerking hebben zou,  waarvoor het  bedoeld was.  Zij  twistten met de engelen des hemels,
zeggende, dat God de mensen bedrogen had, en dat zij met al hun licht en kracht de wereld toch niet
zouden kunnen laten geloven, dat Christus aan het komen was. Maar niettegenstaande Satan hun de
weg trachtte af te sluiten, en de aandacht van de mensen van het licht af te trekken, zetten Gods
engelen hun werk voort.” (Eerste Geschriften, blz.235) {EW 248}

“In de zomer van 1844 – halverwege de tijd die men aanvankelijk had bepaald als het einde van
de 2300 avonden en morgens en de herfst van hetzelfde jaar tot waar men later meende dat die
periode reikte – werd de boodschap verkondigd met de woorden van de Schrift: “Ziet, de Bruidegom
komt!” (De Grote Strijd blz.373 (343)) {GC 398}

De Heilige Geest wordt uitgestort
“De beweging verspreidde zich als een vloedgolf over het land. Ze drong door van stad tot stad,

van dorp tot dorp en bereikte zelfs de verst afgelegen plaatsen totdat het volk van God, dat in
afwachting leefde, helemaal wakker was. Het fanatisme verdween door deze verkondiging als sneeuw
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voor de zon. De gelovigen werden bevrijd van hun twijfel en onzekerheid en ze kregen weer hoop en
moed.  Het werk bleef gespaard van de uitersten die altijd voorkomen wanneer de mens zich
opwindt, maar niet tegelijkertijd wordt beheerst door de invloed van het Woord en de Geest van
God. De gelovigen kwamen tot inkeer zoals de Israëlieten na de vermaning van Gods dienstknechten.
Deze  beweging  had  dezelfde  kenmerken  als  Gods  werk  door  de  eeuwen  heen.  Er  was  weinig
extatische vreugde, maar men deed aan een grondig gewetensonderzoek, men beleed zijn schuld en
rekende af met de wereld. De enige zorg van de gelovigen was hun voorbereiding om Christus te
ontmoeten. Er werd met volharding gebeden en men wijdde zich onvoorwaardelijk aan God.” (De
Grote Strijd blz.374-375 (344-345)) {GC 400-401}

Een manifestatie van Gods macht
“De middernachtsroep werd niet zozeer door logische argumenten gedragen, hoewel de Schrift

duidelijk was en logisch, als wel  door een onweerstaanbare kracht, die de zielen raakte. Er was
geen twijfel, geen onzekerheid. Bij de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem stroomden
de mensen, die uit alle delen van het land gekomen waren voor het paasfeest, naar de Olijfberg, en
toen zij  zich bij  de menigte aansloten die Jezus volgden,  sprong de geïnspireerde vonk van dat
moment op hen over en zij stemden in met de aanzwellende roep: “Hosanna, is Hij, die komt in de
naam des Heeren!” Mattheüs 21:9. Op dezelfde wijze voelden de samengekomen adventisten – deels
uit nieuwsgierigheid, deels uit spot – de overtuigende macht, die de boodschap begeleidde: “Zie,
de Bruidegom komt!”. Spirit of Prophecy, vol. 4 p.250-251

De tweede engelenboodschap ging in de Verenigde Staten in vervulling
“De boodschap van de tweede engel van Openbaring 14 werd voor het eerst in de zomer van

1844  verkondigd en was  toen  in  het bijzonder van toepassing in de kerken van de Verenigde
Staten, waar de waarschuwing voor het oordeel op zeer grote schaal was verkondigd, maar door de
mensen was verworpen en waar de afval in de kerken het snelst was geweest.”  (De Grote Strijd
blz.365 (335)) {GC 389}

De tempelbouw is voltooid
“Jezus antwoordde en zeide  tot  hen:  Breekt  dezen tempel,  en  in  drie  dagen zal  Ik  denzelven
oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult
Gij dien in drie dagen oprichten?” (Johannes 2:19-20)

DE DERDE ENGELENBOODSCHAP KOMT IN DE GESCHIEDENIS

“En hij zeide tot mij: Tot 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.”

Daniël 8:14

De tijd van verzameling
“Op 23 september toonde de Heer mij, dat Hij voor de tweede maal Zijn hand had uitgestrekt

om het overblijfsel van Zijn volk te verzamelen, en dat de pogingen verdubbeld moesten worden in
deze tijd van inzameling. In de tijd van de verstrooiing was Israël geslagen en gewond geworden;
maar  thans  in  de  tijd  van  toevergadering  zal  God Zijn  volk  helen  en  verbinden.  Gedurende  de
verstrooiing hadden de pogingen, die gedaan werden om de waarheid te verspreiden, slechts weinig
gevolg, en werkten weinig of niets uit; maar in de toevergadering, wanneer God Zijn hand heeft
uitgestrekt  om Zijn  volk  te  verzamelen,  zullen  de  pogingen  om de  waarheid  te  verspreiden  de
gewenste  uitwerking  hebben.  Allen  moeten verenigd  en  ijverig  zijn in  het  werk.  Ik  zag  dat  het
verkeerd was wanneer iemand naar de verstrooiing verwees, om voorbeelden aan te geven, die thans
in de toevergadering onze handelingen moeten beheersen; want als God nu niet meer voor ons deed
dan Hij toen gedaan heeft, zou Israël nimmer ingezameld worden. 
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Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder leiding van de hand des Heeren gemaakt was, en dat
hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, gelijk Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand er
over was, en dat die een fout in sommige van de cijfers verborg, zodat niemand die zien kon, totdat
Zijn hand weggenomen werd.” (Eerste Geschriften blz. 80 (72)) {EW 74}

De deur sluit
“En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die
den sleutel  Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: Ik weet uw
werken; zie, Ik heb een   geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt
kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.”

Openbaring 3:7-8

“Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met Hem in
de bruiloft, en de deur werd gesloten.”

Mattheüs 25:10

Een verbond is gesloten
“De komst van Christus tot het Heilige der heiligen als onze Hogepriester om het heiligdom in

rechte staat te herstellen, zoals beschreven in Daniël 8:14; de komst van de Mensenzoon tot de Oude
van dagen, beschreven in Daniël 7:13; en  “de komst van de Heere tot Zijn tempel” door Maleachi
voorzegd, zijn drie beschrijvingen van dezelfde gebeurtenis. Deze gebeurtenis wordt overigens ook
beschreven door de komst van de Bruidegom op het bruiloftsfeest in  de gelijkenis  door Christus
beschreven van de tien maagden in Mattheüs 25.” (De Grote Strijd blz.398 (366)) {EW 426}

Twee groepen geopenbaard
“Ik zag de Vader van de troon opstaan en in een vurige wagen het Heilige der heiligen binnen

het voorhangsel binnengaan en Zich nederzetten. Toen stond Jezus op van de troon, en de meesten
van degenen, die zich neergebogen hadden, stonden met Hem op. Ik zag geen enkele straal van licht
van Jezus uitgaan naar de onverschillige menigte, nadat Hij opgestaan was, en zij werden in volslagen
duisternis gelaten. Degenen, die opgestaan waren, toen Jezus het deed, hielden hun ogen op hem
gevestigd,  terwijl  Hij  de troon verliet  en hen een kleine afstand voortleidde.  Toen hief Hij  Zijn
rechter arm omhoog, en wij hoorden Zijn lieflijke stem zeggen: “Wacht hier; Ik ga naar Mijn Vader om
het Koninkrijk te ontvangen; houdt uw klederen vlekkeloos, en binnen korte tijd zal Ik van de bruiloft
wederkeren en u tot Mij nemen.” Toen kwam er een wolkenwagen met wielen als vlammen vuurs,
door engelen omringd, tot waar Jezus was. Hij stapte in de wagen, en werd naar het Heilige der
heiligen gevoerd, waar de Vader zat. Toen aanschouwde ik Jezus, de grote Hogepriester, voor de
Vader staande. Aan de zoom van Zijn kleed was een schelletje en een granaatappel. Zij, die met
Jezus opgestaan waren, zonden hun geloof op tot Hem in het Heilige der heiligen, en baden: ‘Mijn
Vader, geef ons Uw Geest.’ Dan blies Jezus de Heilige Geest op hen. In die adem was licht, kracht en
veel liefde, blijdschap en vrede.

Ik keerde mij om, om te zien naar het gezelschap, dat nog steeds voor de troon neergebogen
was; zij wisten niet dat Jezus die verlaten had. Satan verscheen bij de troon om te trachten het werk
van God voort te zetten. Ik zag hen opzien naar de troon, en bidden: ‘Vader, geef ons Uw Geest.’
Satan blies toen een onheilige invloed op hen; en er was licht en veel kracht in, maar geen zoete
liefde, blijdschap en vrede. Het was satans plan om hen te blijvend te bedriegen, en Gods kinderen af
te trekken en te verleiden.” (Eerste Geschriften blz. 56 (52)) {EW 55}

Een teleurstelling
“Zoals de eerste discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers de volledige draagwijdte van

de  boodschap  die  zij  brachten  niet.  Door  enkele  dwalingen  die  reeds  lang  gemeengoed  waren
geworden in de gemeente, konden zij een belangrijk punt in de profetie niet juist interpreteren.
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Hoewel ze de boodschap verkondigden die God hun had toevertrouwd, zouden zij door hun eigen
verkeerde interpretatie worden teleurgesteld.” (De Grote Strijd blz.328-329 (302)) {GC 351-352}

Een werk

“De Sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: “Alzo zegt de
HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn
gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens, [die] zulks doet, en des mensen
kind, [dat] daaraan vasthoudt; die den Sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand
bewaart van enig kwaad te doen.  En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te
dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den Sabbat
houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot
Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers
zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle
volken.” Jesaja 56:1-2; 6-7. 

Uit  de tekst  blijkt  dat  deze woorden betrekking hebben op de periode van de christelijke
bedeling:  “De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog
meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.” (vs.8).  De heidenen zouden door de
verkondiging  van  het  evangelie  ‘bijeengebracht  worden’  en  in  de  tekst  wordt  een  zegen
uitgesproken over hen die later de Sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van
kracht  na  de  kruisiging,  opstanding  en  hemelvaart  van  Christus,  tot  de  tijd  wanneer  Gods
boodschappers het evangelie aan alle volken zullen verkondigen.” (De Grote Strijd blz.419 (387)) {GC
451}

Een terugval

“En schrijf  aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en
waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch
heet; och, of gij koud waart, of heet!  Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u
uit Mijn mond spuwen.” (Openbaring 3:14-16)

DE VIERDE BOODSCHAP

“En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is
verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggende: Zij is
gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een
bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;
Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der
aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht
harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk,
opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want
haar zonden zijn [de ene op de andere] gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden
gedachtig  geworden.  Vergeldt  haar,  gelijk  als  zij  ulieden  vergolden  heeft,  en  verdubbelt  haar
dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.”

Openbaring 18:1-6

Een herhaling van de tweede boodschap
A) Zonde:   de eerste boodschap een hervormingsboodschap
B) Gerechtigheid:  de tweede boodschap manifestatie van Gods macht
C) Oordeel:   de derde boodschap oordeel

Zonde, gerechtigheid en oordeel
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“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster
tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de
wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet
geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En
van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.”

Johannes 16:7-11
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