
Zevende-dags Adventisten

DE ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN ZIJN GODS VOLK OP AARDE

“Zij die de waarheid ingezien hebben, het belang ervan begrepen hebben, en een ervaring
gehad hebben in de dingen van God, moeten de gezonde leer aan hun kinderen meegeven. Zij
moeten hen bekend maken met de grote pilaren van ons geloof,  met de reden  waarom wij
Zevendedags Adventisten zijn - waarom wij geroepen zijn, zoals de kinderen van Israël, om
een bijzonder volk te zijn, een heilig volk, afgescheiden en onderscheiden van alle andere
volkeren op het rond der aarde. Deze dingen moeten aan de kinderen verklaard worden in
simpele  woorden,  gemakkelijk  om te  begrijpen;  en  als  zij  ouder  worden,  moeten  de  lessen
aangepast worden aan de toegenomen vermogens, totdat de fundamenten van de waarheid breed
en diep gelegd zijn.” {CG 495}

“De naam Zevende-dags Adventist draagt de ware kenmerken van ons geloof uit, en zal
de vragende ziel overtuigen. Als een pijl uit de koker van de Heer, zal het de overtreders van
Gods wet verwonden en zal het leiden tot berouw tot God en geloof in onze Here Jezus
Christus.” {1T 224}

“Christus was een Zevende-dags Adventist, in alle intenties en doelen. Hij was het die
Mozes op de berg riep en hem instructies gaf voor Zijn volk.” {MM 49}

“Wij zijn Zevende-dags Adventisten.  Schamen wij ons voor onze naam? Wij antwoorden,
Nee, nee!  Volstrekt  niet.  Het is de naam die de Heer ons gegeven heeft.  Het wijst  op de
waarheid welke de test is voor de kerken. ...” {FLB 304.4}

“...wij zijn volkomen confessioneel;  we hebben een heilige naam van God gekregen en
staan onder Zijn theocratie.” {7T 108}

(“...we are strictly denominational; we are sacredly denominated by God and are under His theocracy.”

WAT IS GODS GEMEENTE VOLGENS DE BIJBEL?

“Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en 
duisternis, en onweder, …. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden 
Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; Tot de algemene 
vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot
God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen.” (Hebreeën 
12:18,22-23)

“Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is 
de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.” (1 Tim. 3:15)

WAT IS HUN TAAK?

“Zevende-dags Adventisten zijn door God uitverkoren als een eigen volk, afgescheiden van
de wereld. Met de pikhouweel van de waarheid heeft Hij hen uit de steengroeve van de wereld
gehakt en hen aan Zich verbonden. Hij heeft hen tot Zijn vertegenwoordigers gemaakt en heeft
hen geroepen  Zijn gezanten te zijn in de laatste fase van het verlossingswerk.  De grootste
rijkdom aan  waarheid  die  ooit  aan  stervelingen  is  toevertrouwd,  de  meest  plechtige  en
ernstige waarschuwingen, die ooit door God aan mensen zijn gezonden, zijn aan hen gegeven:
zij moeten die aan de wereld doorgeven.” – {7T 138 (1902)} 

“Zevende-dags  Adventisten  zijn  met  een  speciale  bedoeling  in  de  wereld  geplaatst  als
wachters en lichtdragers. Aan hen is de opdracht gegeven, de laatste waarschuwing te brengen
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aan een wereld die verloren gaat. Er straalt schitterend licht uit het Woord van God op hen. Ze
hebben  een  opdracht  gekregen,  die  heel  plechtig  en  belangrijk  is:  de  verkondiging  van  de
boodschappen van de Eerste, Tweede en Derde Engel. Geen andere taak is zó belangrijk. Ze
mogen hun aandacht door niets anders laten opslokken.” – 9T 19 (1909) 

“God heeft een gemeente op aarde, die de vertrapte wet weer in ere herstelt, en die
aan de wereld het Lam van God voorhoudt, dat de zonde van de wereld wegneemt... Er is
maar één gemeente in de wereld die op dit moment in de bressen staat, en grondvesten herstelt
en de straten herbouwt. (Jesaja 58: 12 NBG)... Laat ieder ervoor oppassen, de stem te verheffen
tegen het enige volk, dat voldoet aan de omschrijving van het volk van het overblijfsel, die de
geboden van God houden en het geloof in Jezus... God heeft een eigen onderscheiden volk, een
gemeente op aarde, dat voor niemand onderdoet, maar iedereen overtreft in bekwaamheid om de
waarheid te onderwijzen en om de geldigheid van Gods wet aan te tonen... Broeder, als u leert,
dat de gemeenschap van Zevende-dags Adventisten Babylon is, dan zit u ernaast.” – TM 50, 58, 59
(1893) 

PROFETIE HET FUNDAMENT VAN ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN

Predikanten dienen het vaste woord der profetie als  het fundament van het geloof van
Zevende-dags Adventisten te verkondigen. De profetieën van Daniël en de Openbaring dienen
zorgvuldig bestudeerd te worden, en daarmee verbonden met de woorden “Zie het Lam Gods, dat
de zonde der wereld wegneemt.” (EV 196.2)

Profetie was het fundament van Paulus geloof
“Paulus verklaarde dat zijn verandering van geloof niet door het toegeven aan een opwelling

van het ogenblik of door dweepzucht was veroorzaakt, maar door overweldigende bewijzen tot
stand was gebracht. In zijn voordracht van het evangelie zocht hij de profetieën die op de eerste
komst van Christus betrekking hebben, duidelijk te maken. Hij toonde op afdoende wijze aan dat
deze  profetieën  hun  letterlijke  vervulling  in  Jezus  van  Nazareth  hadden  gevonden.  Het
fundament van Paulus' geloof was het vaste woord der profetie.” (AA 125.1)

HET JUISTE BEGRIP VAN DE DRIE-ENGELENBOODSCHAP VAN EEUWIGHEIDSBELANG

“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.” (EW 258)

PROFETIE ALS EEN LICHT IN DE DUISTERNIS

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
morgenster opga in uw harten.” (2 Petrus 1:19)
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Wat is de toestand van Gods gemeente?

“De gemeente heeft gefaald, jammerlijk gefaald, in het voldoen aan de verwachtingen
van haar Verlosser. En toch trekt de Heer Zich niet van Zijn volk terug. Hij verdraagt hen nog,
niet omdat er in hen goedheid te vinden is, maar opdat Zijn naam niet onteerd zal worden voor de
vijanden van waarheid en gerechtigheid; en opdat de helpers van satan niet zullen kunnen juichen
over de ondergang van het volk van God. Hij heeft hun eigenzinnigheid, hun ongeloof en hun
dwaasheid lange tijd verdragen. Hij heeft hen met wonderlijk geduld en medelijden getuchtigd.
Als  zij  naar  Zijn  onderwijs  willen  luisteren,  zal  Hij  hun  verkeerde  neigingen  wegdoen,  hen
verlossen met eeuwig heil,  en hen tot  een eeuwig monument maken van de macht van Zijn
genade.” – ST 13 november 1901

“We moeten bedenken dat de gemeente, hoe verzwakt en gebrekkig die ook is, het enige
voorwerp  op  aarde  is,  waar  Christus  Zijn  hoogste  aandacht  op  richt.  Hij  waakt  voortdurend
zorgvuldig over haar, en geeft haar kracht door Zijn Heilige Geest.” – 2 SM 396 (1902) 

“De gebeurtenissen in verband met de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding
op de tijd van benauwdheid worden duidelijke beschreven.  Maar de meeste mensen begrijpen
deze waarheden niet beter alsof ze nooit waren geopenbaard.” 

De Grote Strijd, blz. 549 (510)

“De  Heer  werkt  nu  niet  door  vele  zielen  in  de  waarheid  te  brengen,  vanwege  de
gemeenteleden die nooit zijn bekeerd, en vanwege degenen die eens bekeerd waren, maar die
zijn afgegleden. Wat voor invloed zullen deze ongewijde leden hebben op nieuwe bekeerlingen?
Zullen zij de door God gegeven boodschap, die Zijn volk moet uitdragen, niet effectloos maken?”
{6T 370-371}

"Nu zien we de noodzaak van werkers in de open velden voor ons, maar waar zijn de mannen
die vertrouwd kunnen worden. Mannen die jaar in jaar uit gegroeid zijn in betere kennis van God
en Zijn wegen, en de bewegingen van Zijn voorzienigheid? Ik zou zo graag, in de oren van deze
slapende, half verlamde zielen, de woorden tot Nicodemus willen spreken, "Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Er is noodzaak om God met het
gehele hart te vragen om de standaard te verhogen. De gewoonheid, de lichtzinnigheid in het
spreken openbaart de mate van geestelijkheid van de gemeente leden. Wel nu, degene die reeds
jaren in deze toestand verkeren kennen God niet, noch Jezus Christus die Hij gezonden heeft; en
zullen  dergelijken  als  vertegenwoordigers  van  Jezus  Christus  gestuurd  worden?  Deze  mannen
zullen nooit de juiste vorm weten over te brengen tot andere zielen. Ze zijn niet volgroeid tot de
volwassenheid van mannen of vrouwen in Jezus Christus. Ze leven enkel onder de naam van een
Christen,  maar  zijn  niet  geschikt  voor  het  werk  van  God,  en  zullen  dit  nooit  zijn  tenzij  zij
wedergeboren worden, en hun A.B.C.'s leren in de godsdienst van Jezus Christus. Er is hoop in één
richting. Neem de jonge mannen en vrouwen en plaats hen daar waar zij zo min mogelijk in
contact komen met onze kerken, zodat het gebrek aan vroomheid, dat vandaag de dag aanwezig
is, hun ideeën van wat het betekent om een Christen te zijn, niet als zuurdesem aantast.” {12MR
332-333}

"De allerlaatste misleiding van Satan  is het  getuigenis  van Gods Geest  zonder effect  te
maken. “Daar waar geen gezicht is, zal het volk omkomen.” (Spr. 29:18 KJV) Satan zal op
allerlei  manieren  en  via  verschillende  helpers,  op  slimme  wijze  het  vertrouwen  van  Gods
overgebleven volk in het ware getuigenis doen wankelen. – 1SM 48 (1890) 
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Opwekking nodig, de Late Regen

EEN OPWEKKING IS NOODZAKELIJK 

“De grootste en meest ernstige behoefte die wij nodig hebben is een opwekking van ware
vroomheid. Daarnaar streven, moet ons belangrijkste werk zijn.” {1SM 121}

Een opwekking door de Heilige Geest

Openbaring 3:19

“Een  opwekking  en  een  hervorming  moet  plaatsvinden  onder  de  bediening  van  de
Heilige Geest. Opwekking en hervorming zijn twee verschillende dingen. Opwekking betekent een
vernieuwing van het geestelijke leven, een opleving van de krachten van het verstand en het hart,
een opstanding uit een geestelijke dood. Hervorming betekent een reorganisatie, een verandering
in ideeën en beginselen, gewoontes en handelingen.  Hervorming zal nooit de goede vruchten
van gerechtigheid voortbrengen, tenzij het samen gaat met een opwekking door de Heilige
Geest. Opwekking en hervorming hebben ieder een specifiek werk,  en in dit  werk dienen zij
samen te gaan.” {1SM 128}

DE LATEN REGEN BELOOFD TOT OP OPWEKKING VAN ZIJN VOLK

Opwekking
“Tegen het einde van de oogst op deze aarde is een bijzondere gave van geestelijke genade

beloofd.  Deze  zal  de  gemeente voorbereiden op  de  komst  van  de  Zoon  des  mensen.  Deze
uitstorting van de Geest wordt vergeleken met de late regen.” – {AA 55} (1911)

“Voordat Gods oordelen de aarde voor het laatst zullen treffen, zal er onder Gods volk zo’n
opwekking  zijn  van  eenvoudige  vroomheid,  als  er  sinds  de  tijd  van  de  apostelen  niet  is
voorgekomen. De Geest en de kracht van God zullen op Zijn kinderen worden uitgestort.” – GC
464 (1911) 

DE LATE REGEN NIET VOOR ONGEHEILIGDE MENSEN

Handelingen 3:19

“In die tijd zal de Late Regen, of de verkwikking van het aangezicht des Heren, komen.”
(Hand. 3:19) {EW 86}

“Ik  zag,  dat  niemand de “verkwikking” (Handelingen 3:19)  kan  krijgen,  tenzij men de
overwinning behaalt  over  iedere lievelingszonde,  over  hoogmoed,  zelfzucht,  liefde tot  de
wereld, en over ieder verkeerd woord en iedere verkeerde daad. Wij moeten dus nader en
nader tot de Heer komen en ernstig die voorbereiding zoeken, die ons in staat zal stellen om
staande te blijven in de veldslag van de dag des Heren. ” – EW 71 (1851) 

Het is aan ons, de gebreken in ons karakter te genezen, en de tempel van onze ziel te
zuiveren van alle onreinheid. Dan kan de Late Regen over ons komen, zoals de Vroege Regen op
die Pinksterdag over de discipelen kwam. – 5T 214 (1882) 

LET OP: NIET DE GEHELE GEMEENTE ZAL OPGEWEKT WORDEN

"Zijn we ons bewust van het werk dat plaatsvindt in het hemelse heiligdom, of wachten we 
op een één of andere aangrijpende kracht die over de kerk komt om ons op te wekken? … Zijn wij 
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in afwachting van een opwekking van de gehele gemeente? Deze tijd zal nooit komen.” {1SM 
122}

DE LATEN REGEN EEN VALS LICHT GENOEMD

“In de gemeenten [van Zevende-dags Adventisten] zal  een geweldige manifestatie komen
van Gods macht.  Maar  die komt niet over de mensen, die zich niet voor de Heer hebben
verootmoedigd en de deur van hun hart hebben geopend door belijdenis van hun zonden en door
berouw. Zij zullen in hun blindheid in die manifestatie van macht, die de aarde verlicht met Gods
heerlijkheid, alleen maar  iets gevaarlijks zien, iets waar ze bang van worden.  Ze zullen zich
sterk maken en zich ertegen verzetten. Omdat de Heer niet volgens hun verwachtingen en
ideeën werkt, gaan ze het werk tegen. Ze zeggen: “Waarom zouden wij de Geest van God niet
herkennen, terwijl we al zoveel jaar in het werk staan?” – {RH Extra, 23 december 1890}

“De boodschap van de Derde Engel zal niet worden begrepen. Het licht, dat de hele
wereld met zijn heerlijkheid verlicht, zal een vals licht genoemd worden – en wel door die mensen
die niet naar de boodschap van dat licht willen wandelen.” – {RH, 27 mei 1890}

Uitstorting van Gods Geest in twee stappen

DE VROEGE EN LATE REGEN

“Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de 
kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden 
regen zal hebben ontvangen.” (Jacobus 5:7)

“Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als 
de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des 
lands. ”  (Hosea 6:3)

GEEN LATE REGEN ZONDER EERST DE VROEGE REGEN ONTVANGEN TE HEBBEN

De Late Regen, die de oogst van de aarde doet rijpen, stelt de geestelijke genade voor, die
de gemeente voorbereidt op de komst van de Zoon des mensen. Maar als de Vroege Regen niet is
gevallen, dan is er geen leven. Er zal niets uitspruiten. Als de Vroege Regen haar werk niet heeft
gedaan, kan de Late Regen het zaad niet volmaken. – TM 506 (1897) 

DE UITSTORTING VAN GODS GEEST GESCHIEDT IN TWEE STAPPEN

“Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, 
zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den
Heiligen Geest.” (Johannes 20:21-22)

Eerst enkele druppels, dan de volle uitstorting
“De daad van Christus door op hen te blazen en hen de Heilige Geest te geven, en hen Zijn

vrede te schenken, was  als enkele druppels alvorens  de overvloedige uitstorting gegeven zou
worden op het Pinksterfeest.” {5BC 1151.1}

De volle uitstorting
“En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er 
geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en
vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van 
vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, 
en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Handelingen 
2:1-4)
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