
Een principe – Eerst het oude, dan het nieuwe

Mattheus 13:52;
2 Petrus 1:19; Spreuken 4:18

“In elke eeuw is er een nieuwe ontwikkeling van waarheid, een boodschap van God aan de
mensen in die generatie. De oude waarheden zijn alle van belang; nieuwe waarheden staan niet los
van de oude, maar ontvouwen deze.  Pas als oude waarheden begrepen worden, kunnen wij de
nieuwe verstaan. Toen Christus aan zijn discipelen de waarheid van zijn opstanding wilde openbaren,
begon Hij bij Mozes en de profeten, en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
(Luc. 24: 27) Maar het licht dat straalt in het ontvouwen van de waarheid verheerlijkt het oude.
Wie het nieuwe verwerpt of veronachtzaamt, bezit niet werkelijk het oude. Voor hem verliest het
zijn vitale kracht en wordt het een levenloze vorm.”

Lessen uit het leven van alledag, 73-74

Geen derde engelboodschap zonder de eerste en tweede
“De eerste en tweede engelenboodschappen 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 zijn zonder de eerste en
tweede. Deze boodschappen dienen wij aan de wereld door middel van publicaties en lezingen te
geven door 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 1e en 2e engel een Noodzakelijke Ervaring
“Na  het  verstrijken  van  de  tijd,  heeft  God aan  Zijn  getrouwe  volgelingen  de  waardevolle

beginselen  van  tegenwoordige  waarheid toevertrouwd.  Deze  beginselen  werden  niet  aan  hen
gegeven die geen deel hadden in de verkondiging van de eerste en tweede engelenboodschap. Ze
werden gegeven aan hen die er reeds van het begin af bij waren.

“Zij die deze ervaringen hebben doorgemaakt dienen zo stevig als een rots te staan in deze
beginselen,  die  ons  Zevende-dags  Adventisten  gemaakt  hebben. Zij  moeten  dienstknechten  zijn
samen met God, en het getuigenis toebinden en de wet verzegelen onder Zijn leerlingen. Zij die deel
hadden  in  het  oprichten  van  ons  werk  op  het  fundament  van  Bijbelse  waarheid,  zij  die  de
wegmarkeringen kennen die de juiste weg gewezen hebben, dienen geacht te worden als werkers van
de grootste waarde.  Zij kunnen uit eigen ervaring spreken, aangaande de waarheid die hen werd
toevertrouwd. Deze mensen mogen hun geloof niet laten veranderen in ongeloof; de banier van de
derde engel mogen zij niet uit hun hand laten nemen. Zij dienen het begin van hun vertrouwen tot
het einde toe vast te houden. {2SM 389.4}

De  tonelen  die  verbonden  zijn  aan  het  werk  van  de  mens  der  zonde  zijn  de  laatste
gebeurtenissen van deze aardse geschiedenis die duidelijk geopenbaard zullen worden. De mensen
dienen een speciale boodschap aan de wereld te geven, de derde engelenboodschap. Zij die, in hun
ervaringen, door het stof zijn gegaan en deel hebben gehad in de verkondiging van de eerste, tweede
en  derde engelboodschappen, zijn niet zo vatbaar om op valse wegen geleid te worden als zij die
geen ervaringsgegronde kennis van Gods volk hebben.” {2SM 101-102}

Niets te vrezen als we niet vergeten wat God ons geleerd heeft in het verleden
“In het naspeuren van onze geschiedenis, en het nagaan van iedere stap voorwaarts tot waar

wij nu staan, kan ik alleen maar zeggen: “Geprezen zij de Heer”. Als ik zie, wat God bewerkt heeft,
dan ben ik met verbazing vervuld, en met vertrouwen in Christus als onze Leider. Wij hebben niets te
vrezen voor de toekomst, tenzij wij de weg vergeten, die de Heer ons geleid heeft, en wat hij ons in



het verleden geleerd heeft.” {TM 31}

“Als wij niet blijven doorgaan, als wij onszelf niet zodanig plaatsen om zowel de vroege als
late regen te ontvangen,  dan zullen we onze ziel verliezen; en de verantwoordelijkheid daarvoor
zal volkomen voor ons zelf zijn.” {RH March 2, 1897, par. 5}

De Late Regen een boodschap

De Heilige Geest is Gods Woord
Spreuken 1:23; Johannes 6:63; Jakobus 1:21; Johannes 17:17

“Gods Heilige, onderwijzende, Geest is in Zijn woord.” {COL 132.2)

“Onderzoekt” – Johannes 5:39

Opwekking komt door het verstaan van Openbaring
“Wanneer wij als volk zouden begrijpen wat dit boek (de Openbaring) voor ons betekent, dan

zal een grote opwekking onder ons gezien worden.” {TM 113}

Een totaal andere geloofservaring door studie der profetie
“Wanneer  de  boeken  Daniël  en  Openbaring beter  zouden  worden  begrepen,  zouden  de

gelovigen een totaal andere geloofservaring krijgen. … Eén ding zal zonder twijfel worden begrepen
uit de bestudering van de Openbaring, dat de verbinding tussen God en Zijn volk zeer nauw en zeer
vast is.” {FLB 345}

De late regen een boodschap
Deuteronomium 32:32; Job 29:22,23

Een valse opwekking, een valse boodschap

FUNDAMENTELE WAARHEDEN WORDEN VERWORPEN

“De vijand der zielen heeft getracht te doen veronderstellen dat een grote reformatie onder
de Zevende-dags Adventisten nodig is, en dat deze reformatie zou bestaan uit het opgeven van de
doctrines  welke staan als  pilaren van ons  geloof,  en  door  zich  in  te  laten  in  een  proces  van
reorganisatie. Als deze reformatie zou plaatsvinden, wat is dan het resultaat?  De beginselen van
waarheid  die  God  in  Zijn  wijsheid  aan  Zijn  laatste  gemeente  heeft  gegeven,  zullen  worden
verworpen. Ons geloof zal veranderd worden. De fundamentele principes die het werk van de laatste
vijftig jaar hebben gedragen,  zullen als dwaling worden beschouwd.  Een nieuwe organisatie zal
gevestigd worden. Boeken van een nieuwe orde zullen worden geschreven. Een systeem van
intellectuele filosofie zal worden geïntroduceerd. De oprichters van dit systeem zullen de steden
ingaan, en een geweldig mooi werk verrichten. Uiteraard zal de sabbat licht geacht worden, en
tevens de God die de sabbat creëerde. Niets wordt toegestaan in de weg van deze nieuwe beweging
te staan. De leiders zullen onderwijzen dat deugd beter is dan ondeugd, maar door God daarin te
verwijderen, zullen ze zich volledig van menselijke kracht afhankelijk maken, hetwelk, zonder God,
nutteloos  is.  Hun  fundament  zou  op  zand  gebouwd  worden,  zodat  storm  en  noodweer  de
structuur volledig zal wegvagen.

“Wie  heeft  de  autoriteit  een  dergelijke  beweging  te  beginnen?  Wij  hebben de  Bijbel.  Wij
hebben onze ervaring, bevestigd door de wonderlijke werking van de Heilige Geest. Wij hebben een



waarheid  die  geen  compromissen  toestaat.  Zullen  wij  niet  alles  verloochenen  dat  niet  in
overeenstemming is met de waarheid? 

“Ik heb even getwijfeld over of ik, dat wat de Geest van de Heer mij aanspoorde om te op te
schrijven,  ook  daadwerkelijk  uit  te  sturen.  Ik  wilde  niet  gedwongen worden om de misleidende
invloeden van deze misvattingen te presenteren. Maar in de voorzienigheid van de Heer,  dienen de
dwalingen die binnen gekomen zijn aangepakt te worden.” {1SM 204-205}

VAN HET FUNDAMENT AFSTAPPEN = NIEUWE ORGANISATIE

“De Heer heeft verkondigd dat het verleden herhaald zal worden als wij het afsluitende werk
naderen.  Iedere  waarheid  die  Hij  voor  deze  laatste  dagen  heeft  gegeven  dient  tot  de  wereld
verkondigd te worden. Iedere pilaar die Hij opgericht heeft dient versterkt te worden. Wij kunnen nu
niet  van het  fundament afstappen dat  God  gelegd  heeft.  Wij  kunnen  nu  niet  in een  nieuwe
organisatie overgaan; want dit zou afval van de waarheid betekenen.” {2SM 390.1}

“Er bestaat geen Bijbelse heiligmaking voor hen die een deel der waarheid van zich werpen.”
{EGW-Bijbelcommentaar, 622}

“Iedere lichtstraal die God naar ons zend is vereist om ons tot het licht der wereld te maken.”
{FW 102.2}

De Luide Roep van Openbaring 18:1-4

DE LUIDE ROEP

De engel van Openbaring 18:1-3
“Ik  zag engelen heen en weer snellen in de hemel, zag hen nederdalen naar de aarde, en

wederom opstijgen naar de hemel, voorbereidselen makende voor het plaats hebben van de ene of
andere belangrijke gebeurtenis. Toen zag ik een andere machtige engel, die last kreeg om naar de
aarde af te dalen, en zijn stem te voegen bij die van de derde engel, en kracht en nadruk aan diens
boodschap bij te zetten. Er werd aan de engel grote macht en heerlikheid verleend, en toen hij
afdaalde, werd de aarde verlicht door zijn heerlijkheid. Het licht, dat deze engel met zich voerde,
drong overal door, en hij riep krachtiglik met een grote stem, zeggende: “Babylon is gevallen, is
gevallen, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten,
en een bewaarplaats van alle onrein en hatelik gevogelte.” (Openbaring 18:1-2) De boodschap van
de val van Babylon, gelijk die gegeven werd door de tweede engel, wordt herbaald, met de verdere
aanduiding van het bederf, dat sedert 1844 in de kerken is ingeslopen.  Het werk van deze engel
komt op de rechte tijd om zich te voegen bij het laatste grote werk van de boodschap van de derde
engel, terwijl  die  tot een luide roep aangroeit.  En op die wijze wordt Gods volk  bereid om te
bestaan in de ure der verzoeking, die zij spoedig zullen ondergaan. Ik zag dat er een groot licht over
hen scheen, en zij sloten zich bij elkander aan om onbevreesd de boodschap van de derde engel
teverkondigen.” {EW 277}

“Het laatste grote conflict ligt voor  ons; maar al  degenen die God liefhebben en Zijn wet
gehoorzamen, zullen hulp krijgen, en de aarde, de gehele aarde, zal met de heerlijkheid van God
worden  verlicht.  “Een  andere  engel”  komt  af  uit  de  hemel.  Deze  engel  vertegenwoordigt  de
verkondiging van de luide roep, die door hen gegeven wordt die zich voorbereid hebben, om
krachtig,  met  luide  stem te  roepen:  “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.” {RH April 19, 1906}



DE LUIDE ROEP = DE SPADE REGEN

Ik hoorde degenen, die met de wapenrusting bekleed waren, de waarheid met grote kracht,
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 late regen zal op Gods volk vallen. Een machtige engel zal neerdalen vanuit de hemel, en
de gehele aarde zal met zijn heerlijkheid verlicht worden.” {RH, April 21, 1891}

DE LUIDE ROEP: HET AFSLUITENDE WERK

“Alle  boodschappen  die  van  1840-1844  zijn  gegeven,  moeten  nu  met  kracht  worden
verkondigd, want velen mensen hebben hun houvast verloren. Deze boodschappen moeten naar alle
gemeenten worden gebracht. 

Christus  zei:  “...uw ogen zijn  zalig,  omdat  zij  zien,  en  uw oren,  omdat  zij  horen.  Want
voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij
ziet, en hebben [ze] niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben [ze] niet gehoord.”
Mattheüs  13:16-17.  Zalig  (blessed) zijn  de  ogen,  die  gezien  hebben  wat  in  1843  en  1844  is
gebeurd. 

De boodschap werd gegeven. En er mag geen twijfel zijn deze boodschap te herhalen, want de
tekenen der tijden vervullen zich; het afsluitende werk moet worden gedaan. Een groot werk zal in
korte tijd worden gedaan.  Een boodschap zal spoedig klinken, op God's aanwijzingen, dat tot  een
luide roep zal aanzwellen. Dan zal Daniël opstaan in zijn lot en zijn getuigenis geven.” {21MR 437}

WAT IS HET AFSLUITENDE WERK?

Tijd der benauwdheid - Daniel 12:1

“In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er
zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die
tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.”
(Daniël 12:1 NBG).  Als deze  Tijd van Benauwdheid komt, is  ieders rechtzaak beslist. Er is geen
genadetijd meer, niet langer genade voor mensen die zich niet willen bekeren. {LDE 259.2}

Het afsluitende werk – Daniel 11:40-45
“Tijd van het einde”... “op staan in uw lot” - Daniel 12:4,13

Met heilige ijver
“Mannen van geloof en gebed zullen worden gedrongen om met heilige ijver uit te gaan en

de woorden te verkondigen die God hun heeft toevertrouwd. De zonden van Babylon zullen aan het
licht worden gebracht. De vreselijke gevolgen van het verplicht stellen van kerkelijke inzettingen
door de burgerlijke overheid, de rampzalige invloed van het spiritisme en de heimelijke, maar snelle
vooruitgang van de pauselijke macht zullen stuk voor stuk ontmaskerd worden. De mensen zullen door
deze plechtige waarschuwingen worden aangegrepen...” {Mar. 171}

HET NADERENDE OORDEEL

Merkteken of Zegel bij de zondagswet



Zondagswet – Merkteken van het beest en het zegel Gods – Openbaring 14:9, 1; 7:3
Zondagswet – Het zegel Gods  –  Ezechiël 9:4-6

“Wanneer het licht der waarheid aan u gepresenteerd is, dat de sabbat van het vierde gebod
onthult, en duidelijk wordt dat er geen fundament in Gods Woord is voor zondagsheiliging, maar u
houdt vervolgens nog steeds vast een de valse sabbat, en weigert de sabbatdag te heiligen welke God
“Mijn  heilige  dag”  noemt,  ontvang  u  het  merkteken  van  het  beest.  Wanneer vindt  dit  plaats?
Wanneer u het decreet gehoorzaamt dat eist om op  zondag het werk neer te leggen en God te
aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel staat dat iets anders laat zien dan dat het
een normale werkdag is; dan stemt u toe het merkteken van het beest te ontvangen, en weigert u
het zegel van God.” {7BC 980.1}

Het oordeel begint bij Gods volk

WORDEN ZEVENDE-DAGS ADVENTSITEN GEOORDEELD?

"En gij Kapernaum [Zevende-dags Adventisten, die groot licht ontvangen hebben], die tot de
hemel toe zijt verhoogd [in voorrechten] gij zult tot de hel toe nedergestoten worden." (Mattheus
11:23) {RH, August 1, 1893, par. 5}

Eerst de Jood en dan de Griek – Romeinen 2:2, 9-10; 
Oordeel begint van het huis Gods – 1 Petrus 4:17
Begin in mijn heiligdom – Ezechiel 9:6

GODS HEILIGDOM = DE GEMEENTE

“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}

“Hij, die Zijn gemeente voorgaat en het lot van de naties stuurt, leidt ook het laatste grote
werk dat in deze wereld moet geschieden. Zijn engelen geeft Hij de opdracht,  Zijn oordelen uit te
voeren. Predikers, ontwaakt! Grijp de ernst van de situatie aan! Het werk van het oordeel begint
bij het heiligdom. “En ziet, zes mannen kwamen van den weg der Hoge poort, die gekeerd is naar
het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand; en een man in het midden van
hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lenden; en zij kwamen in, en
stonden bij het koperen altaar.” (zie Ezechiël 9:2-10). De opdracht luidt: “Doodt ouden, jongelingen
en  maagden,  en  kinderkens  en  vrouwen,  tot  verdervens  toe;  maar  genaakt  aan  niemand,  op
denwelken het teken is, en begint bij Mijn heiligdom. En zij begonnen bij de oude mannen, die voor
het huis waren.” God zegt: “Ik zal hun weg op hun hoofd geven!” {TM 431-432}

DE WERELD KAN ALLEEN DOOR VERZEGELDEN GEWAARSCHUWD WORDEN

“Het werk van de Heilige Geest is de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van
oordeel.  De wereld  kan  alleen gewaarschuwd worden  door  te  zien  op  hen  die  de waarheid
geloven en daardoor geheiligd zijn,  die handelen vanuit  hoge en heilige beginselen,  en op een
verheven wijze, de scheidingslijn laten zien tussen hen die de geboden van God gehoorzamen en zij
die ze met voeten vertreden.  De heiliging door de Geest toont het verschil tussen hen die het
zegel  van  God  hebben  en  zij  die  de  valse  rustdag  houden. Wanneer  de  test  komt,  zal  het
overduidelijk gemaakt worden wat het merkteken van het beest is. Het is het houden van de zondag.
Zij die nadat zij de waarheid gehoord hebben volharden in het heiligen van deze dag, dragen het
teken van de mens der zonde, die meende de tijd en de wet te veranderen.” {BTS, December 1, 1903



par. 6}

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN: DE EERSTE DIE VERLATEN ZULLEN WORDEN

"Ik zal u een nieuw hart geven, en zal [u] een nieuwen geest geven.” Ik geloof met mijn gehele
hart  dat  de  Geest  van  God  zich  terugtrekt  van  de  wereld,  en  dat  zij  die  groot  licht  en
mogelijkheden  hadden, maar  deze  niet  benut  hebben, als  eerste  verlaten zullen  worden.  Ze
hebben de Geest van God bedroefd. De tegenwoordige activiteit van Satan in het werken op harten
van mensen, en op gemeentes en op naties zou iedere student van de profetieën moeten ontstellen.
Het einde is nabij. Laat onze gemeentes opstaan.” {3SM 154.1}

"Vele zielen zullen uit de andere kerken komen en in het elfde uur de waarheid gehoorzamen,
omdat ze zich niet tegen het licht uit de hemel verzet hebben, maar geleefd hebben naar het licht
dat zij  ontvingen; terwijl  zij  die groot licht, voorrechten en mogelijkheden ontvingen en niet
geleefd hebben in het licht en gewandeld hebben naar dat licht, van het pad zullen vallen. Hun
licht zal minder en minder schijnen tot hun lampen volkomen gedoofd zullen zijn door een gebrek aan
olie der genade in hun kruiken." {MR311 48.4}

"Ik spreek niet mijn eigen woorden als ik zeg dat Gods Geest diegene zal voorbij gaan die hun
test  en  mogelijkheid  gehad  hebben,  en  de  stem  van  de  Heer  niet  onderscheiden  of  de
bewegingen van de Geest niet gewaardeerd hebben.  Dan zullen duizenden  in het elfde uur de

waarheid zien en erkennen. …  Deze bekeringen tot de waarheid zullen met een snelheid gepaard
gaan die de gemeente zal verrassen; Gods naam alleen zal erdoor verheerlijkt worden.“ {MR311
49.2}

DE GESLOTEN DEUR EN DE TIJD VAN GENADE

“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}

GENADEDEUR ZDA BIJ DE ZONDAGSWET

Wat doet u broeders en zusters, in het grote werk van voorbereiding? Zij die zich verenigen
met de wereld, ontvangen de wereldse pasvorm en bereiding zich voor op het  merkteken van het
beest. Zij die enkel kwaad zien in het eigen-ik, die zich vernederen voor God en hun zielen reinigen
door gehoorzaamheid aan de waarheid, ontvangen de hemelse pasvorm en bereiden zich voor voor
het zegel van God in hun voorhoofden.  Wanneer het decreet uitgaat, en het zegel is geplaatst,
zullen hun karakters voor eeuwig rein en onberispelijk blijven.

Nu is de tijd van voorbereiding. Het zegel van God zal nooit op het voorhoofd van een onreine
man of vrouw worden geplaatst. Het zal nooit op het voorhoofd van een ambitieuze, wereld-lievende
man of vrouw worden geplaatst. Het zal nooit op het voorhoofd van een man of vrouw met een valse
tong of een bedrieglijk hart worden geplaatst. Allen die het zegel ontvangen zullen voor God  zonder
vlek  moeten  zijn,  candidaten  voor  de  hemel.  Onderzoekt  de  Schriften  voor  uzelf,  zodat  u  de
vreeswekkende ernst van de tegenwoordige tijd zult verstaan.” {CET 191.2}

VERZEGELING IS EEN BEVESTIGING IN DE WAARHEID

“Zodra het volk van God aan hun voorhoofd verzegeld is, dit is geen zegel of merkteken dat
zichtbaar is, maar een bevestigen in de waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet
bewogen kunnen worden – zodra Gods volk is verzegeld en voorbereid op de schudding, dan zal het
komen. Inderdaad, het is reeds begonnen.” – 4BC 1161 (1902)


