
De Hervormingsbeweging van 144.000

“God heeft de boodschappen van Openbaring 14 hun plaats gegeven in de lijn van profetie, en
hun  werk  eindigt  pas  aan  het  einde  van  de  wereldgeschiedenis.  De  eerste  en  tweede
engelenboodschap zijn voor deze tijd nog steeds waarheid, en lopen parallel met dat wat volgt. De
derde engel verkondigt zijn waarschuwing met een luide stem.  “En na dezen zag ik een anderen
engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn
heerlijkheid.” zegt  Johannes.  In  deze  lichtbron  wordt  het  licht  van  alle  drie  boodschappen
verenigd.” {1888 804}

“De engel die deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel zal de
hele  wereld  met  zijn  heerlijkheid  verlichten.  Gods  Woord  voorzegt  een  wereldwijd  werk  met
buitengewone kracht. 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 en in sommige
landen was er de grootste godsdienstige belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende eeuw.
Dit  alles  zal  echter  worden  overtroffen  door  de  grote  opwekkingsbeweging ontstaan  door  de
verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap van de derde engel.

“Dit werk zal veel gemeen hebben met dat van Pinksteren. Zoals „de vroege regen" werd
gegeven door de uitstorting van de Heilige Geest aan het begin van de evangelieverkondiging om het
kostbare  zaad  te  doen  ontkiemen,  zal  „de  late  regen"  worden  gegeven  aan  het  einde  van  de
evangelieverkondiging om de oogst te doen rijpen.” {GC 611}

DUISTERNIS

William Miller's droom
“Ik droomde dat God mij door een onzichtbare hand een zonderling kistje zond, dat tien duim lang was
bij zes in het vierkant, gemaakt van ebbehout, en wonderlijk ingelegd met parels. 

"De Bijbel is een (schat)kist dat juwelen van onschatbare waarden bevat..." {CT 421.2}

Aan het kistje was een sleutel gehecht. 

“Degenen  die  betrokken  zijn  in  de  verkondiging  van  de  derde  engelenboodschap,
doorzoeken de Schriften volgens dezelfde methode zoals vader Miller dat deed. In het kleine
boekje  “Views  of  the  Prophecies  and  Prophetic  Chronology”,  heeft  vader  Miller  de  volgende
eenvoudige, maar verstandige regels voor Bijbelstudie en voor Bijbelse interpretatie opgesteld: {RH,
25 november 1884}

Onmiddellijk nam ik de sleutel en opende het kistje, toen ik tot mijn verwondering allerlei soorten van
juwelen, diamanten, edelstenen, en gouden en zilveren geldstukken van alle grootten en waarde zag,
die  prachtig  geschikt  lagen,  ieder  op  zijn  eigen  plek  in  het  kistje;  en  op  die  wijze  geschikt
weerspiegelden zij een licht en heerlijkheid, die alleen door de zon geevenaard wordt.

“Het Woord van God vloeit over van kostbare juwelen van waarheid, en ouders moesten ze
te voorschijn brengen uit hun  kistje en ze de kinderen voorhouden in hun ware schittering... Het
Woord van God is een schathuis waaruit u kostbare voorraden kunt putten, en als christen moest u
zichzelf uitrusten voor elk goed werk.” {CG 505.2}

Ik achtte, dat het mijn plicht niet was om alleen te genieten van dit wonderbare schouwspel, ofschoon
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mijn hart overgelukkig was bij het zien van de glans, schoonheid en waarde van de inhoud. Ik plaatste
het derhalve op een tafel in het midden van mijn kamer, en liet weten, dat allen, die zulks wensten,
konden komen om het heerlijkste en schitterendste schouwspel te zien, dat een mens ooi in dit leven
gezien heeft.

“God zond Zijn engel om het hart van een boer te bewegen, die niet in de Bijbel geloofde, om
hem er toe te brengen de profetieën te gaan onderzoeken. Engelen Gods bezochten deze uitverkoren
man  herhaaldelijk,  om  zijn  geest  te  leiden  en  zijn  verstand  te  openen om  de  profetieën  te
begrijpen, die altijd duister geweest waren voor Gods volk.” {Eerste Geschriften blz. 272 (217)}

De mensen begonnen te komen, in de aanvang weinig in getal, maar toenemende tot er een menigte
was. In het begin toen zij in het kistje keken, verwonderden zij zich, en juichten van blijdschap. Maar
toen de toeschouwers toenamen, begon iedereen moeite te maken met de juwelen, en ze uit het kistje
te nemen en op de tafel rond te leggen.
Ik begon te denken, dat de eigenaar het kistje en de juwelen weer van mij terug zou eisen; en dat,
indien ik toeliet, dat ze rondgelegd werden, ik ze nimmer weer op hun plaats in het kistje zou kunnen
krijgen, gelijk ze geweest waren; en ik voelde dat ik de verantwoordelijkheid ervan nooit zou kunnen
dragen, want die zou zeer groot zijn. Toen begon ik te pleiten met de mensen, dat ze ze niet zouden
aanraken, en ook niet uit het kistje zouden nemen; maar hoe meer ik pleitte, des te meer legden zij ze
rond;—en nu schenen zij ze zelfs door de gehele kamer te verspreiden, en op de vloer en op ieder
meubelstuk in de kamer.
Toen zag ik, dat onder de echte juwelen en geldstukken, die zij verspreid hadden, er een ontelbaar
aantal onechte juwelen en nagemaakte geldstukken was. Ik was zeer vertoornd over hun laag gedrag
en ondankbaarheid, en bestrafte hen erover en verweet het hun; maar hoe meer ik bestrafte, des te
meer verspreidden zij de onechte juwelen en nagemaakte geldstukken onder de echte.
Toen werd ik bitter in mijn gemoed, en begon mijn lichaamskracht te gebruiken om hen uit de kamer te
duwen;  maar  terwijl  ik  er  een  uitstootte,  kwamen  er  drie  anderen  binnen,  en  brachten  vuil,  en
houtkrullen en zand, en allerlei rommel in, totdat elk echte juweel, diamant, en geldstuk er mede
bedekt was, en ze niet langer te onderscheiden waren. Zij braken mijn kistje ook stuk, en strooiden de
stukken rond in het vuil. Ik dacht dat niemand acht sloeg op mijn verdriet of mijn toorn. Ik werd gans en
al hopeloos en moedeloos, en zat neder en weende.
Terwijl ik op die wijze weende en over mijn groot verlies en mijn verantwoordelijkheid treurde, gedacht
ik aan God, en bad ernstig tot Hem, om mij hulp te zenden.
Onmiddellijk opende zich de deur en een man trad de kamer binnen, en al de mensen gingen er uit;
hij had een bezem in zijn hand, opende de vensters, en begon het vuil en de rommel uit de kamer
op te vegen.
Ik riep hem toe om het niet te doen, omdat er kostbare juwelen onder de rommel lagen.
Hij zei tot mij, “Vrees niet,” want hij zou “er zorg voor dragen.”
En toen, terwijl hij het vuil en de rommel, de onechte juwelen en nagemaakte geldstukken opveegde,
steeg het alles samen op, en dreef als een wolk het venster uit, en de wind voerde het met zich mee. In
het gewoel sloot ik mijn ogen een ogenblijk; toen ik ze weer opendeed, was al het vuilnis weg. De
kostbare  juwelen,  de  diamanten,  de  gouden  en  zilveren  geldstukken  lagen  overal  door  de  kamer
verspreid.
Hij plaatste toen een kistje op de tafel, veel groter en prachtiger dan het vorige, en nam de juwelen,
de diamanten en de geldstukken met handenvol op, en wierp ze in het kistje, totdat er niet een over
gebleven was—ofschoon sommige van de diamenten niet groter waren dan de punt van een speld.
Toen riep hij mij “kom en zie.”
Ik keek in het kistje, maar mijn ogen werden verblind door hetgeen ik zag. Zij blonken met tienmaal
groter heerlijkheid dan eerst. Ik dacht dat ze geschuurd waren in het zand door de voeten van die boze
mensen, die ze verstrooid en in het stof vertrapt hadden. Zij  waren in prachtige orde in het kistje
geschikt, iedere steen op zijn plaats, zonder dat de man, die ze er in wierp, er enige zichtbare moeite
toe deed. Ik juichte uit pure blijdschap, en die juichtoon deed me ontwaken.” {EW 81-83}
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Laodicea
“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. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; 
en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.” (Openbaring 3:14-
17)

“Er zijn velen  die hun geestelijke krachten niet hebben belast,  en die geen ervaringen
hebben met het zich tot het uiterste inspannen om de waarheid te leren kennen. Het is niet mogelijk
dat de Heilige Geest op u zal vallen, tenzij u de behoefte daaraan voelt, en er meer naar verlangt
dan u nu doet. U moet zich realiseren dat u op de grens leeft van de eeuwige wereld, dat Christus
spoedig zal komen, en dat de hele hemel geïnteresseerd is in het werk dat in ontwikkeling is om Zijn
volk  geschikt  te  maken voor  Zijn  komst.  Wanneer  er  ooit  een  volk  bestond dat  aandacht  moet
schenken aan het advies van de Getrouwe Getuige aan de Laodicea gemeente, “wees dan ijverig en
bekeer u”,  dan is het het volk dat voor hun ogen de ontzagwekkende waarheden voor deze tijd
geopend ziet, en dat hun hoge voorrechten en verantwoordelijkheden niet heeft opgegeven. Wij
hebben veel verloren door niet het licht van de plechtige waarheden op te heffen,  waarvan wij
belijden ze te geloven.” {Review and Herald, 4 juni 1889}

De verborgenheid der ongerechtigheid
“Oh, hoe Satan te werk gaat. De verborgenheid der ongerechtigheid:  Satan vermomt als een

engel des lichts.” {9MR 356.1}

“ Als Satan verschijnt als een engel des lichts zoekt hij zielen als prooi en misleid hen. Mannen
die voorgeven door  God onderwezen te zijn zullen  valse theorieën aannemen  en zullen in  hun
onderwijs  deze  vervalsingen  mooi  doen  voorkomen  zodat  satanische  vervalsingen zullen
binnenkomen. Zo zal Satan als een engel des lichts worden geïntroduceerd en krijgt hij de kans zijn
aangename fabels te presenteren” {Ev 360.1} 

Valse leraren misplaatsen profetie
In onze dagen, net als in de dagen van Christus, worden de Schriften verkeerd gelezen en

geïnterpreteerd. Als de Joden de Schriften met ernst en onder gebed hadden bestudeerd, had hun
zoeken beloond geworden met ware  kennis van de tijd, en niet alleen de tijd, maar  tevens de
manier van Christus wederkomst. Ze hadden de heerlijke verschijning van Christus tweede komst
niet aan de eerste komst verbonden. Ze hadden het getuigenis van Daniel; ze hadden het getuigenis
van Jesaja en de andere profeten;  ze hadden de lessen van Mozes;  en hier  was Christus  in hun
midden, maar nog steeds zochten ze de Schriften voor bewijs naar Zijn komst. En ze deden Christus
precies datgene aan wat geprofeteerd was dat ze zouden doen. Ze waren zo verblind, dat ze niet
wisten wat ze deden.

“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 612-613}
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DE TIJD VAN HET EINDE; 1989

Aankomst eerste engel; vervulling van profetie

– Daniel 11:40b – Val USSR in 1989

EEN VERMEERDERING VAN KENNIS
“In  de  eerste  engelboodschap  worden  de  mensen  opgeroepen,  God,  onze  Schepper,  te

aanbidden, die de wereld geschapen heeft en alles wat daarin is. Ze hebben een instelling van het
pausdom gehuldigd,  en  daarmee  de  wet  van  Jehova  buitenwerking  gesteld,  maar  er  zal  een
vermeerdering van kennis zijn over dit onderwerp.” {2SM 106.1}

Vermeerdering van kennis in de droom van William Miller:

– 10x meer licht

– groter kistje

“Het boek  dat  was verzegeld,  is  niet  het  boek  de Openbaring,  maar  dat  gedeelte  van  de
profetie van Daniel dat gerelateerd is aan de laatste dagen. … Toen het boek geopend werd, werden
de woorden “Er zal geen tijd meer zijn” gesproken. Het boek van Daniel is nu ontzegeld, en de
openbaring van Christus aan Johannes dient tot alle inwoners van de aarde te komen.  Door een
toename van kennis zal een volk worden voorbereid dat zal staan in de laatste dagen.” {Ctr 338.4}

Vanaf 1989

– Door gebruik van de “bewijs tekst methode” (Proof text method)

– Hervormingsbewegingen ontdekt – de geschiedenis gehaalt zich;

– Daniel 11:40-45 geopenbaard

DE BOODSCHAP WORDT GEFORMALISEERD

Het 'Time of the End' Magazine werd in 1996 gepubliceerd.
Hiermee werd Daniel 11:40-45 neergezet als de sleutel die de Bijbel en de Geest der Profetie ontzegeld.

DE EERSTE BOODSCHAP BEKRACHTIGD; 9/11 WERELDWIJD

Millerieten geschiedenis herhaalt zich. Dan kunnen we het volgende verwachten:

– Bekrachtiging van de eerste engel

– Wereldwijd

– Een goddelijk symbool daalt neer

– Islam wordt gestopt

Openbaring 18:1-3
Openbaring 18:4

"Vanwaar komt het woord, dat ik gezegd zou hebben dat New York door een vloedgolf zou
worden weggevaagd. Ik heb dat nooit gezegd. Wel heb ik gezegd, toen ik naar die hoge gebouwen
keek, de ene verdieping bovenop de andere: 'Welke vreselijke tonelen zullen hier plaats vinden,
wanneer de Here zal  opstaan om de aarde vreselijk  te schudden.  Dan  zullen de  woorden in
Openbaring 18:1-3 in vervulling gaan. Het hele 18de hoofdstuk van Openbaring is een waarschuwing
van hetgeen over de aarde staat te komen. Maar ik heb geen bijzonder licht omtrent hetgeen over
New York staat te komen, ik weet alleen dat op zekere dag de grote gebouwen daar neergeworpen
zullen worden door Gods kracht. Volgens het licht dat ik gekregen heb weet ik dat vernietiging in de
wereld is. Eén woord van de Here, één enkele aanraking van Zijn macht en deze massieve gebouwen
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zullen ineenstorten. Tonelen zullen plaats vinden, waarvan de verschrikking zo groot is dat wij er
geen voorstelling van kunnen maken." {LS 411.5}

“Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.” (Hebr.
10:37)

De laatste Crisis

“Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande tekenen der tijden verkondigen
dat de komst van Christus zeer nabij is.

“De handlangers van de boze verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich voor
de laatste grote crisis.  In  onze wereld zullen zich spoedig grote veranderingen voltrekken en de
laatste gebeurtenissen zullen snelle gebeurtenissen zijn.

“Toen  ik  op  een keer  in  New York was, kreeg  ik  in  een nachtelijk  visioen te  zien hoe
gebouwen verdieping na verdieping oprezen ten hemel. Van deze gebouwen werd gegarandeerd dat
ze brandvrij waren.... Hoger en steeds hoger rezen deze gebouwen op...

“Het toneel dat vervolgens aan mijn geest voorbijging was een brandalarm. Mensen keken
naar die grote gebouwen die verondersteld werden brandvrij te zijn... Maar die gebouwen werden
volledig vernietigd als waren ze van pek gemaakt.  De brandweer kon niets doen om de algehele
vernietiging te voorkomen. De brandweermannen konden de spuiten niet laten werken.

Geen  aardse  macht  kan  de  hand  van  God  weerhouden. Geen  materiaal  kan  gebruikt
worden... dat ze voor vernietiging zal bewaren wanneer Gods bestemde tijd komt om de mensen te
vergelden vanwege hun minachting voor Zijn wet en vanwege hun zelfzuchtige eerzucht.

Maar  wie  leest  de  waarschuwingen  die  gegeven worden door  de  snel  in  vervulling  gaande
tekenen der tijden? ... heden gaat de wereld haastig haar eeuwige ondergang tegemoet, absoluut
onverschillig tegenover de waarschuwende stem Gods. 

De wereld is vol onrust door de oorlogsgeest. De profetie van hel elfde hoofdstuk van Daniël
is bijna tot haar gehele vervulling gekomen. Spoedig zullen de tonelen der benauwdheid waarvan in
de profetieën gesproken wordt, plaats vinden.

Jesaja 24:1-8 geciteerd

Ach  die  dag!  want  de  dag  des  Heren  is  nabij  en  zal  als  een  verwoesting  komen  van  de
Almachtige. (Joel 1:15)

Joel 1:16-18,12 geciteerd

Mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij, mijn ziel, hoort het geluid der
bazuin en het krijgsgeschrei. Verwoesting op verwoesting wordt er geroepen, want het ganse land is
verwoest.” (Jeremia 4:19,20) {9T 11.1 – 15.2}

Het stoppen van de Islamitische macht
Parallel met 11 augustus 1840; bekrachtiging eerste engel Adventbeweging
Openbaring 7:1
Genesis 16:12

-----------
wild H6501
From H6500 in the secondary sense of running wild; the onager: - wild (ass).

Lit. “a wild-ass of a man.” This description of Ishmael vividly portrays the characteristics of his 
descendants. The wild ass, for which see Job_39:5-8, Hos_8:9, is the typically untameable, strong, free, 
roaming, suspicious, and untrustworthy animal, living wild in the desert, far from the haunts of men. 
{Cambridge Bible Commentary}
------------
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Ezechiel 37:9-11

“Engelen houden  de vier winden tegen, voorgesteld door een woedend paard dat tracht
zichzelf te bevrijden en de aarde te betreden om verwoesting en dood te brengen.

“Zullen wij slapen op de drempel van de eeuwige wereld? Zullen wij bot, koud en dood zijn?
Oh, dat we in onze kerken toch de Geest en  adem van God in Zijn volk geblazen mogen zien
worden, dat ze op hun voeten zullen staan en leven...

“We moeten nu opstaan en schijnen, want ons licht is gekomen, en de heerlijkheid des Heeren
is over ons opgegaan. We hebben geen tijd om over ons zelf te spreken, geen tijd om te zijn als de
gevoelige plant  die  niet  aangeraakt  kan  worden zonder te  verschrompelen...  alle  verwondingen,
ontmoedigende invloeden worden door ongeziene engelen bewaakt, totdat iedereen... is verzegeld
in  zijn voorhoofd.” {20MR 216.6 to 217.2} 

DE EERSTE ENGEL EEN TYPE VAN DE VIERDE ENGEL

Een omschrijving van de adventbeweging van 1840-44
“Mij werd de belangstellig getoond, welke de gehele hemel bewezen had in het werk, dat op

aarde had plaats gevonden. Jezus gaf een machtige engel last om neder te dalen naar de aarde, en
de aardbewoners te waarschuwen zich  voor te bereiden op Zijn wederkomst. Toen de engel de
tegenwoordigheid van Jezus in de hemel verliet, ging er een uitermate helder en heerlijk licht vóór
hem uit. Mij werd gezegd dat zijn zending was om de aarde te verlichten met zijn heerlijkheid, en
de mens te waarschuwen voor de komende toorn Gods. … ” {EW 245}

DE BOODSCHAP WAS WERELDWIJD

“De engel die deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel zal de
hele  wereld  met  zijn  heerlijkheid  verlichten.  Gods  Woord  voorzegt  een  wereldwijd  werk  met
buitengewone kracht. 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 en in sommige
landen was er de grootste godsdienstige belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende eeuw.
Dit  alles  zal  echter  worden  overtroffen  door  de  grote  opwekkingsbeweging  ontstaan  door  de
verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap van de derde engel.” {GC 611}

HET FUNDAMENT GELEGD / HERSTELLEN VAN HET FUNDAMENT

Ezra 6:3; 
1 Koningen 18:30
Jesaja 58:12

Opwekking van de Proof Text Methode – line upon line
“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.” {RH 14 april 1903}

“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
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kaart werd beschouwd als een vervulling van het bevel door Habakuk gegeven. {GC 392.2} 

“Maandag keerden we terug naar Dorchester waar onze geliefde broeder Nichols en zijn familie
wonen. Gedurende de nacht gaf God me daar een interessant visioen.... God liet mij de noodzaak van
een chart zien. Ik zag dat dit nodig was en dat de waarheid duidelijk gemaakt op tafelen velen zal
beinvloeden en velen zielen tot de waarheid zou brengen. {15MR 210.4} (Geschreven 1 november
1850)

“Ik zag dat God in de publicatie van de kaart (van 1850) door br. Nichols was. Ik zag dat er
een profetie over deze kaart in de Bijbel stond, en als deze kaart voor Gods volk gemaakt is, en het
voldoet voor één, dan voldoet het ook voor een ander, en als iemand een nieuwe kaart in een groter
formaat nodig heeft, dan hebben de anderen die net zo nodig.” {13 MR 359}

DE TWEEDE BOODSCHAP

EEN TOENAME IN ACTIVITEIT VAN DE VIJAND – STRIJD TEGEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN

Weerstand tegen: de 2520, het gedurig, 1e en 2e Wee, Islam in Bijbelse profetie.

“Wanneer  de  storm  nadert,  zullen  veel  mensen  die  de  boodschap  van  de  derde  engel
zogenaamd hadden aangenomen, maar niet door gehoorzaamheid aan de waarheid waren geheiligd,
hun geloof prijsgeven en zich aansluiten in de rijen van de tegenstander. Doordat zij zich met de
wereld verenigd hebben en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de dingen op bijna dezelfde
manier gaan beoordelen.  Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze bereid ook de brede
gemakkelijke weg, die velen opgaan, te kiezen.  Begaafde mensen met een innemend karakter,
die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten gebruiken om de mensen te
bedriegen en te misleiden. Ze worden de felste tegenstanders van hun vroegere broeders. ” {Mar
196.2}

Jesaja 6:16,17

“Mij werden drie stappen getoond,—de boodschappen van de eerste, de tweede en de derde 
engel. … God had hen van stap tot stap voortgeleid, totdat Hij ze geplaatst had op een vaste, 
onbewegelijke standplaats. … Sommigen stapten van hun standplaats af om het fundament te gaan 
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.” {EW 258.3}

Jesaja 46:9

“Laat niemand trachten de fundamenten van ons geloof weg te nemen, de fundamenten die aan
het begin van ons werk gelegd zijn onder gebed en studie van het Woord en door openbaring. Op deze
fundamenten hebben we de laatste 50 jaar gebouwd. Mensen veronderstellen dat ze een nieuwe weg
gevonden hebben en dat ze een sterker fundament kunnen leggen dan dat reeds gelegd is. Maar dit is
een grote misleiding. Een ander fundament kan geen mens leggen dan hetgeen reeds gelegd is.  {8T
297.1} 

EEN MANIFESTATIE VAN GODS KRACHT

“Ik hoorde degenen, die met de wapenrusting bekleed waren, de waarheid met grote kracht,
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verkondigen.  Het  had  uitwerking.  Velen  waren  gebonden  geweest;  sommige  vrouwen  door  hun
mannen,  en  kinderen  door  hun  ouders.  De  oprechten,  die  verhinderd  waren  geworden  van  de
waarheid  te  horen,  namen  die  nu  begerig  aan.  Alle  vrees  voor  hun  familiebetrekkingen  was
verdwenen, en alleen de waarheid scheen hun verheven toe. Zij hadden gehongerd en gedorst naar
waarheid;  hij  was hun liever  en kostbaarder dan het leven.  Ik  vroeg wat  deze grote schudding
teweeg had gebracht. Een engel antwoordde: “Het is  de spade regen; dit is de verkoeling van het
aangezicht des Heren, de luide roep van de derde engel.” {EW 271.2} 

DE DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL

“O,  dat  de  mensen  de tijd  hunner  bezoeking kenden.  Er  zijn  er  velen  die  de  toetsende
waarheid voor deze tijd nog niet hebben gehoord. Velen zijn er, met wie de Geest van God twist. De
tijd  van  Gods  verwoestende  oordelen  is  de  tijd  van  barmhartigheid  voor  hun,  die  geen
gelegenheid hadden om te leren wat waarheid is. De Here zal met tederheid op hen neerzien. Zijn
medelijdend hart is bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om te behouden, terwijl de deur gesloten
is voor hen, die niet wilden ingaan.” {9T 97.2}

Fractalen

OORDEEL BEGINT BIJ HET HUIS GODS

1 Petrus 4:17

Het eeuwig Evangelie eerst naar de Adventisten, dan naar wereld: 
Romeinen 1:16
Romeinen 2:2,9-10

"Zo kwamen deze Grieken, als vertegenwoordigers van de volkeren, stammen en naties der
aarde, om Jezus te zien." {DA 621.3}

TWEE TEMPEL REINIGINGEN

– Twee tempel reinigingen in de Hervormingsbeweging van de Millerieten

– Protestanten

– Millerieten

Weer gleed de doordringende blik van Jezus over de ontheiligde voorhof van de tempel. Aller
ogen richtten zich op Hem. Priester en overste, Farizeeër en heiden keken met verwondering en
ontzag op naar Hem Die met de majesteit van Hemelkoning voor hen stond.  Goddelijkheid flitste
door het menselijke en bekleedde Christus met een waardigheid en heerlijkheid die Hij nooit
tevoren had geopenbaard. Zij die het dichtst bij Hem stonden, trokken zich, zo ver als de menigte
dit toeliet, terug. Behalve het gezelschap van enkelen van Zijn discipelen, stond de Heiland alleen.
Ieder geluid verstomde. De diepe stilte scheen ondraaglijk. Christus sprak met een kracht als een
geweldige storm die de mensen deed zwiepen: “Staat er niet geschreven, dat Mijn huis een bedehuis
zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt”.  Zijn stem klonk als een
bazuin door de tempel. {DA 590.4}

“Toen  Jezus  zijn  openbare  werk  begon,  reinigde  Hij  de  tempel  van  de  heiligschennende
godslasteringen. Eén van Zijn laatste handelingen van Zijn werk was de tweede reiniging van de
tempel. Zo zullen er in het laatste werk van de waarschuwing aan de wereld, twee afzonderlijke
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oproepen worden gedaan aan de kerken. De tweede engelenboodschap is, “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). En in de luide roep van de derde engelenboodschap wordt een stem
uit de hemel gehoord die zegt   “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  ongerechtigheid  gedachtig  geworden.”
(Openbaring 18:4-5).” {2SM 118}

“Hier zien wij dat de gemeente – Gods heiligdom – de eerste was die de uitwerking van Gods 
toorn zou voelen. De oudsten, zij aan wie God veel licht had gegeven en die de wachters waren 
over de geestelijke belangen van de mensen, hadden het vertrouwen beschaamd dat in hen gesteld 
was.” {Getuigenissen voor de Gemeente bd.5, blz.173}

DE DRIE BOODSCHAPPEN GECOMBINEERD

“God heeft de boodschappen van Openbaring 14 hun plaats gegeven in de lijn van profetie, en
hun  werk  eindigt  pas  aan  het  einde  van  de  wereldgeschiedenis.  De  eerste  en  tweede
engelenboodschap zijn voor deze tijd nog steeds waarheid, en lopen parallel met dat wat volgt. De
derde engel verkondigt zijn waarschuwing met een luide stem.  “En na dezen zag ik een anderen
engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn
heerlijkheid.” zegt  Johannes.  In  deze  lichtbron  wordt  het  licht  van  alle  drie  boodschappen
verenigd.” {1888 803-804}

“De Heer staat op het punt de wereld te straffen voor haar ongerechtigheid. Hij staat op het
punt  om religieuze  organisaties  te  straffen  voor  hun  verwerping  van  licht  en  waarheid  dat  hen
gegeven is. De machtige boodschap, die de eerste, tweede en derde engelenboodschap samenvoegt,
dient aan de wereld gegeven te worden. Dient moet de last van ons werk zijn. {KC 105.3}

“De inhoud van de tweede engelboodschap wordt opnieuw aan de wereld gegeven door die
andere engel die de gehele aarde verlicht met zijn heerlijkheid. Al deze boodschappen komen samen
in één, om voor de mensen gebracht te worden die in de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis
leven. De gehele wereld zal worden getest en allen die in de duisternis van dwaling hebben verkeerd
met betrekking tot de sabbat van het vierde gebod zullen de laatste boodschap van genade, die aan
de wereld moet worden gegeven, verstaan.” {2SM 116.2}
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