
Basis principes bij de studie van Gods Woord

DE LUIDE ROEP

Studie van de Profetie en geloof in Zijn profeten

“Gelooft in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; geloofd aan Zijn profeten, en gij zult 
voorspoedig zijn.” (2 Kronieken 20:20)

“Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden.” (Jesaja 7:9b)

Studenten der profetie

Iedere  Zevende-dags  Adventist  zal  ter  verantwoording  worden  geroepen,  of  zij  hun  roeping  zijn
nagekomen een student der profetie te zijn. Ons geloof, als Zevende-dags Adventisten, dient gegrond en
gevoed te worden door Gods profetische Woord. Als wij deze verantwoording niet nakomen, zoals dit
vaak het geval is in het moderne Adventisme, weigeren wij naar Christus te luisteren en Hem na te
volgen.

“Hoe geletterd iemand ook kan zijn, laat hem geen moment denken dat het niet meer nodig
zou zijn om voortdurend in de Bijbel te zoeken naar meer licht. Als gemeente worden wij  ieder
afzonderlijk geroepen om de profetieën te bestuderen.”

Getuigenissen voor de Gemeente bd.5 blz. 577

De grondlegger van ons geloof

“Ziende op den oversten Leidsman (“author”) en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan 
de rechter [hand] des troons van God.”

Hebreeën 12:2

CHRISTUS VERANDERT NOOIT

“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.”

Hebreeën 13:8

“Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij 
Welken geen verandering is, of schaduw van omkering. Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het 
Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn [als] eerstelingen Zijner schepselen.”

Jakobus 1:17

“Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jacobs! niet verteerd.”

Maleachi 3:6
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Ons geloof

“Het  Woord  van  God,  zoals  het  er  staat,  is  de  grond  van  ons  geloof.  Dat  Woord  is  het
profetische Woord dat zeer vast is, en het eist onvoorwaardelijk geloof van iedereen die aanspraak
maakt daarin te geloven. Het is gezaghebbend en bevat in zichzelf het bewijs van zijn Goddelijke
oorsprong.”

Signs of the Times, 2 juni 1898

Het fundament van ons geloof
“Predikers dienen het profetisch Woord dat zeer vast is te ontvouwen als het fundament van

het geloof van Zevende-dags Adventisten.”

Evangelism p.196

Het sterke bewijs
“Christus begon bij Mozes, de alpha van de Bijbelse geschiedenis en legde hen (Emmaüsgangers)

uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. Als Hij Zich eerst aan hen bekend gemaakt zou
hebben, zouden ze voldaan zijn geweest. In  hun blijdschap zouden ze naar  niets anders  hebben
gevraagd.  Zij  moesten  echter  eerst  het  getuigenis  begrijpen  dat  door  de  zinnebeelden  en  de
profetieën van het Oude Testament over Hem was gezegd. Want hierop moest hun geloof gebaseerd
zijn. Christus  volbracht  geen  wonderen  om  hen  te  overtuigen,  maar  begon  als  eerste  taak  de
Schriften te verklaren.  Zij  hadden Zijn dood beschouwd als de vernietiging van al  hun hoop. Nu
toonde Hij hen aan uit de profetieën dat juist deze dood het krachtigste bewijs was voor hun geloof.”

Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 663

De Alpha en de Omega

De eigenschap, die Christus in het inleidende hoofdstuk van het boek De Openbaring meer dan enig
ander op Zichzelf betrekt, is, dat Hij de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega, het Begin en het
Einde is.  Christus verklaart het einde door het begin. Deze eigenschap wordt geassocieerd met Zijn
gerechtigheid, Zijn heerlijkheid en Zijn Verlossing. Hij riep de generaties van het begin, verkoos het
oude volk en stelde de profetische regel van type en antitype vast. Hij laat zien, dat Zijn bekwaamheid,
om het einde door het begin vast te stellen, het Bijbelse bewijs is dat Hij alleen God is en geen andere.

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die 
komen zal, de Almachtige. … Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij 
ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, [namelijk] naar 
Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en 
naar Laodicea. … En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand 
op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;”

Openbaring 1: 8, 11, 17

“Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.”

Openbaring 22:13
Gods gerechtigheid

“Wie heeft [wat] verkondigd van den beginne aan, dat wij het weten mogen, of van te voren, dat wij
zeggen mogen: Hij is rechtvaardig; maar er is niemand, die het verkondigt, ook niemand, die [wat] 
horen doet, ook niemand, die ulieder woorden hoort.”

Jesaja 41:26

Gods eer
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“Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den 
gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat 
zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.”

Jesaja 42:8-9
Het Godsbewijs 

“Opdat zij zien, en bekennen, en overleggen, en te gelijk verstaan, dat de hand des HEEREN zulks 
gedaan, en dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft. Brengt ulieder twistzaak voor, zegt de 
HEERE; brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de Koning van Jakob. Laat hen voortbrengen en ons 
verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, 
opdat wij het ter harte nemen, en het einde daarvan weten; of doet ons de toekomende dingen 
horen. Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt; ja, doet 
goed, en doet kwaad, dat wij verbaasd staan, en tezamen toezien.”

Jesaja 41:20-23

“Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen? … Weet gijlieden 
niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de 
grondvesten der aarde niet gelet? … Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? 
zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal 
hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid [Zijner] krachten, en 
[omdat] Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist. Waarom zegt gij [dan], o Jakob! en 
spreekt, o Israël! mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? 
Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden 
der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.”

Jesaja 40:18,21,25-28

Een Redder
“Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van 
Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die 
rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u, en komt, treedt hier toe samen, gijlieden, die van de 
heidenen ontkomen zijt! Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een god 
aanbidden, [die] niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie 
heeft dat laten horen van ouds her? [Wie] heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de 
HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er 
dan Ik. Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en 
niemand meer.”

Jesaja 45:19-22

De generaties van het begin
“Zwijgt voor Mij, gij eilanden! En laat de volken de kracht vernieuwen; laat ze toetreden, laat ze 
dan spreken; laat ons samen ten gerichte naderen. Wie heeft van den opgang dien rechtvaardige 
verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet? De heidenen voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt, 
dat hij [over] koningen heerste? Heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een 
voortgedreven stoppel? Dat hij ze najaagde [en] doortrok [met] vrede, door een pad, [hetwelk] hij 
met zijn voeten niet gegaan had? Wie heeft [dit] gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van 
den beginne? Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en met den Laatste ben Ik Dezelfde.”

Jesaja 41:1-4
Een eeuwig volk ingesteld

“Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de 
Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het 
verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat
ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen. Verschrikt niet, en vreest niet; heb
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Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een 
God behalve Mij? Immers, er is geen [andere] rotssteen: Ik ken er geen?”

 Jesaja 44:6-8

Kores en Christus – type en antitype
“Alzo zegt de HEERE tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik vat, om de volken voor zijn 
aangezicht neder te werpen; en Ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht 
de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden...”

“Om Jacobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw naam, Ik noemde 
u toe, hoewel gij Mij niet kende. Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik 
zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. Opdat men weet, van den opgang der zon en van den 
ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. Ik formeer het licht, en 
schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”

Jesaja 45:1, 4-7
Wie wil horen?

“Wie onder ulieden neemt zulks ter oren? [Wie] merkt op en hoort, wat hierna zijn zal?”

Jesaja 42:23

“Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen. Om 
te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen.”

Spreuken 1:5-6

De 144.000 zullen het gedenken
“Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weer in het hart, o gij overtreders! Gedenkt der
vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die 
van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die 
zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het 
oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb [het] gesproken, Ik zal het ook doen 
opkomen; Ik heb [het] geformeerd, Ik zal het ook doen. Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die
verre van de gerechtigheid zijt! Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn 
heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid.”

Jesaja 46:8-13

De Profetie is de stem van Christus

Gods volk zal de stem van God verstaan. Zij zullen het Lam volgen waar het ook heen gaat. De studie
van het profetische Woord van God opzij te leggen, onder welke omstandigheden ook, is het bewijs dat
wij de stem van God niet kennen en dat wij Zijn stem uiteindelijk tegen ons horen zeggen: 

“Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt.” 

Mattheüs 7:23

“Het is de stem van Christus Die door de patriarchen en de profeten vanaf Adam tot het
einde  van  de  tijd  tot  ons  spreekt.  De  Heiland  wordt  in  het  Oude  Testament  net  zo  duidelijk
geopenbaard, als in het Nieuwe Testament. Juist dat licht van het profetische verleden laat het leven
van Jezus en het onderwijs in het Nieuwe Testament in al haar waarheid en schoonheid naar voren
komen. De wonderen van Christus vormen een bewijs van Zijn Goddelijkheid, maar een veel sterker
bewijs dat Hij de Verlosser van de wereld is wordt gegeven als  de oudtestamentische profetieën
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vergeleken worden met de geschiedenis van het Nieuwe Testament.”

Jezus, de Wens der Eeuwen blz.664

Onze grootste behoefte

“Een opwekking van ware vroomheid is de grootste en meest ernstige behoefte die wij
nodig hebben. Daarnaar streven, moet ons belangrijkste werk zijn.”

Selected Messages bd.1 p.121

“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.”

Selected Messages bd.1 p.128

Een grote opwekking
“Wanneer wij als volk zouden begrijpen wat dit boek (de Openbaring) voor ons betekent, dan

zal een grote opwekking onder ons gezien worden.”

Testimonies to Ministers p.113

Een totaal andere geloofservaring
“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.”

Het geloof waardoor ik leef blz. 345

Ieder feit en ieder principe heeft zijn plaats

In Gods Woord komen geen toevalligheden voor.

“Ieder  principe  in  Gods  Woord  heeft  zijn  plaats,  ieder  feit  zijn  betekenis.  En  de
gezamenlijke structuur in zijn opbouw en zijn weergave geeft een getuigenis af  van zijn Auteur.
Alleen het verstand van de Oneindige God kan een zodanig geheel bedenken of ontwerpen.”

Karaktervorming blz. 119

Letterlijk en geestelijk

De  profetie,  die  vóór  de  tijdsperiode  van  de  kruisiging  in  vervulling  ging,  moet  letterlijk  worden
verstaan.  Wanneer  een  profetie  vóór  de  tijdsperiode  van  de  kruisiging  over  de  nakomelingen  van
Abraham spreekt, dan worden ook letterlijk bloedverwanten van Abraham bedoeld.
Na  de  tijdsperiode  van  de  kruisiging  moet  de  profetie  geestelijk  (figuurlijk)  worden  uitgelegd.  De
nakomelingen van Abraham na de tijdsperiode van de kruisiging zijn geen bloednakomelingen meer, maar
geloofsnakomelingen.

“Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.”
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1 Korinthe 15:46

“En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.”

Galaten 3:29

“Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het 
openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des 
harten, in den geest, niet [in de] letter, [is de besnijdenis;] wiens lof niet is uit de mensen, maar uit
God.”

Romeinen 2:28-29

Door de mond van twee getuigen

Profetie is niet voor eigen interpretatie vatbaar, maar er zullen nieuwe waarheden worden ontdekt door
studenten  van  profetie  die  door  God  worden  geleid.  De  nieuwe  waarheden  zullen  nooit  de  oude
waarheden tegenspreken en ze zijn bevestigd wanneer ze minstens twee keer in Gods Woord worden
bevestigd.

Door God vastbesloten

En aangaande, dat die droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat de zaak van 
God vastbesloten is, en dat God haast, om dezelve te doen.

Genesis 41:32

“En er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is.”

Johannes 8:17

“...in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan”

2 Korinthe 13:1

De verklaring van twee getuigen
“Op den mond van twee getuigen, of drie getuigen, zal hij gedood worden, die sterven zal; op den 
mond van een enigen getuige zal hij niet gedood worden.”

Deuteronomium 17:6

“Een enig getuige zal tegen niemand opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde, van 
alle zonde, die hij zou mogen zondigen; op den mond van twee getuigen, of op den mond van drie 
getuigen zal de zaak bestaan.”

Deuteronomium 19:15

Een inzetting van recht
“En deze dingen zullen ulieden zijn tot een inzetting van recht, bij uw geslachten, in al uw 
woningen. Al wie de ziel slaat, naar den mond der getuige zal men den doodslager doden, maar een 
enig getuige zal niet getuigen tegen een ziel, dat zij sterven.”

Numeri 35:29-30

“Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee 
of drie getuigen;”
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Hebreeën 10:28

“Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen.”

1 Timotheüs 5:19

Alle woord zal bestaan
“Maar indien hij [u] niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie 
getuigen alle woord bestaat.”

Mattheüs 18:16

Een waarachtig getuigenis
“Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander, die van Mij 
getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.”

Johannes 5:31-32

Schatten voor deze laatste generatie

Alle profeten hebben over het wereldeinde gesproken – dus lieten alle profeten dezelfde profetische
geschiedenis zien. Het gaat om de profetische geschiedenis die het einde van de wereld beschrijft. Het
gevolg is dat alle profeten dezelfde geschiedenis vertellen.

“Alle oude profeten spraken minder voor hun eigen tijd, maar meer voor de onze, zodat hun
profetieën van kracht zijn voor ons. “En al deze dingen zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden;
en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.” 1
Korinthe 10:11. “Dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn
bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel
gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.” 1 Petrus 1:12 … De Bijbel heeft haar
schatten voor de laatste generatie bijeengebracht en samengebonden. Alle grote gebeurtenissen en
ernstige voorvallen in de geschiedenis van het Oude Testament hebben zich reeds en zullen zich
nogmaals herhalen in de gemeente van de laatste dagen.”

Selected Messages bd.3 p.338-339

Deze laatste dagen
“De laatste boeken van het Oude Testament laten ons het werk zien van werklieden uit het

veld. Anderen waren mannen met grote capaciteiten en grote geleerdheid, maar het was God die hen
gezichten en boodschappen gaf.

Deze mannen in het Oude Testament spraken over dingen die in hun tijd voorvielen, en Daniël,
Jesaja en Ezechiël spraken niet alleen over dingen die voor hen tegenwoordige waarheid waren, maar
hun zicht reikte tot in de verre toekomst en tot op de dingen die zich in deze laatste dagen
zullen vervullen.”

Selected Messages bd.3 p.419-420

De dienst van de profeten

“En Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door den dienst der 
profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen.”

Hosea 12:11

“ Alzo zal ulieden Ezechiël tot een wonderteken zijn; naar alles, wat hij gedaan heeft, zult gij 
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doen; als dit komt, dan zult gij weten, dat Ik de Heere HEERE ben.”

Ezechiël 24:24

“Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël,
van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont.”

Jesaja 8:18

De profeten zijn zichzelf onderworpen
Alle  profeten  zijn  met  elkaar  in  overeenstemming,  want  ze hebben allemaal  dezelfde  geschiedenis
verteld.

“En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Want God is geen [God] van 
verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.”

1 Korinthe 14:32-33

Door overdracht en door de gebeurtenissen
“In het geven van de profetieën, als ook in de voorspelde gebeurtenissen, heeft de Heilige

Geest de aangelegenheden zodanig gevormd, onderwijzende, dat het menselijke werktuig volledig uit
het zicht dient te worden gehouden, verborgen in Christus en dat de Heere God des hemels en Zijn
wet verhoogd zullen worden.”

Testimonies to Ministers p.112

Wanneer de profeten een deel van de voorspelling worden, dan stellen de profeten zelf Gods volk aan
het einde van de wereld voor. Aan het einde van de wereld stelt Gods volk zowel de Millerieten uit de
tijd van Filadelfia voor als ook de groep van 144.000 van Laodicea.

De profeten in de profetie
“In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven 
troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes 
vleugelen; met twee bedekte [ieder] zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met 
twee vloog hij. En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! Zodat de posten der dorpels zich bewogen 
van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik 
verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein 
van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien. Maar een van 
de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, [die] hij met de tang van het altaar 
genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen 
aangeroerd; alzo is uw misdaad [van] [u] geweken, en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de 
stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons heengaan? Toen zeide ik: 
Zie, [hier] ben ik, zend mij heen.”

Jesaja 6:1-8
Jesaja

“Het visioen, dat aan Jesaja werd gegeven, stelt de toestand van Gods volk voor in de laatste
dagen.”

EGW-Bijbelcommentaar blz.222

Johannes
“En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem 
het boeksken, dat geopend [en] in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik 
ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem dat 
en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. En ik 
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nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en
als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren 
voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen. En mij werd een rietstok gegeven, een 
[meetroede] gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en 
degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat 
niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig 
maanden (=1260 jaren). En Ik zal Mijn twee getuigen [macht] geven, en zij zullen profeteren duizend
tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.”

Openbaring 10:8-11:3

Jesaja, Johannes en Ezechiël
“In deze grote noodtoestand moeten Gods dienstknechten echter niet op zichzelf vertrouwen.

In de visioenen die gegeven werden aan Jesaja, Ezechiël en Johannes, zien wij hoe nauw de hemel
betrokken is bij de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden, en hoe groot Gods zorg is voor hen die
Hem trouw zijn. De wereld is niet zonder Heerser. Het programma van de komende gebeurtenissen
ligt  in  Gods hand.  De Majesteit  van de hemel  heeft  het  lot  van de  naties  evenals  dat  van Zijn
gemeente, in Zijn beheer.”

Getuigenissen voor de Gemeente bd. 5 blz.612

De beschrijving van de Profetie

De profetische boodschappen worden door de historische weergave van opkomst en ondergang van naties
uitgebeeld.

Daniël en Openbaring zagen het duidelijk
“Uit de opkomst en ondergang van volken, zoals dit wordt geschilderd in de boeken Daniël en

Openbaring moeten we leren hoe waardeloos uiterlijke en wereldse heerlijkheid is. Hoe volledig is
Babel, met al haar pracht en praal – een pracht zoals onze wereld sindsdien niet meer heeft gezien –
een  pracht  en  heerlijkheid  die  voor  de  mensen  uit  die  tijd  zo  blijvend  was  –  van  het  toneel
verdwenen! Het is vergaan “als een bloem in het gras” (Jakobus 1:10). Zo zijn ook Medo-Perzië en de
wereldrijken Griekenland en Rome verdwenen. 

Zo vergaat alles wat niet gegrond is in God. Alleen wat samengaat met Zijn plannen, en wat
Zijn  karakter  openbaart,  blijft  bestaan.  Zijn beginselen zijn de  enige  vaste  beginselen die  onze
wereld kent.”

Profeten en Koningen blz.336

Er zijn maar weinigen die de opkomst en ondergang van de naties bestuderen
“De geschiedenis, zoals ze gewoonlijk wordt bestudeerd, handelt over de prestaties van de

mens, zijn overwinningen in veldslagen en zijn succes in het verwerven van macht en grootsheid.
Gods vertegenwoordiging in de aangelegenheden van de mens wordt uit het oog verloren. Slechts
weinigen bestuderen de uitwerking van Gods doel in de opkomst en ondergang van naties. 

Een groot deel van de theologie, zoals bestudeerd en onderwezen, is slechts een verslag van
menselijke  speculatie,  slechts  dienende  om  de  raad  te  verduisteren “met  woorden  zonder
wetenschap”  (Job 38:2). In het motief achter hun verzameling van vele boeken is maar al te vaak
niet het verlangen te vinden, voeding voor de geest en ziel te verkrijgen, maar veelmeer om bij
filosofen  en  theologen  bekendheid  te  verkrijgen;  een  verlangen  om  het  christelijk  geloof  in
aangeleerde voorwaarde en leerstellingen tot de mensen te brengen.”

Counsels to Parents and Teachers p.380
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Een definitie van Profetie

“Historische  gebeurtenissen,  die  de  directe  vervulling  van  profetie  laten  zien,  werden  de
mensen  voorgehouden,  en  de  profetie  werd  gezien  als  een  figuurlijke  opeenvolging  van
gebeurtenissen, die leidden naar het einde van deze aardse geschiedenis.”

Selected Messages bd.2 p.101-102

Het uitgangspunt

“In de Openbaring vinden alle boeken van de Bijbel hun afsluiting.”

Van Jeruzalem tot Rome blz. 426

Dezelfde thema’s
“Het was mijn idee om beide boeken samen te binden, zodat Openbaring op Daniël volgt, en

meer licht op de thema’s die Daniël behandeld wordt gegeven. Het doel is om beide boeken samen te
brengen, om te laten zien dat ze beide op dezelfde thema’s betrekking hebben.”

Testimonies to Ministers p.117

Dezelfde profetische lijn
“De  Openbaring  is  een  verzegeld  boek,  maar  ook  een  geopend  boek.  Het  beschrijft

indrukwekkende  gebeurtenissen,  die  in  de  laatste  dagen  van  de  wereldgeschiedenis  zullen
plaatsvinden. De lessen in dit boek zijn overduidelijk, en vooral niet geheimzinnig of onbegrijpelijk.
Hierin  (het boek Openbaring) wordt op dezelfde profetische lijn voortgebouwd als in het boek
Daniël. God heeft sommige profetieën herhaald, waardoor Hij laat zien hoeveel belang hieraan moet
worden toegekend. De Heere herhaalt geen dingen die van weinig belang zijn.”

Manuscript Releases bd.9 p.7-8

Profetische lijn

“Wij moeten een zodanige kennis van de Schriften hebben, dat wij  de lijnen in de profetie
kunnen vinden en volgen en de details  begrijpen die ons door de profeten,  door Christus en de
apostelen worden gegeven; zodat wij niet onwetend zijn, maar dat wij in staat zijn om te zien dat
het einde nadert, zodat met verhoogde ijver en inzet, we elkaar tot trouw, vroomheid en heiligheid
mogen aansporen.”

Review and Herald, 31 juli 1888

“Onze hoop op succes is in de waarheid die wij aan de mensen brengen, door het in iedere lijn
van profetische geschiedenis te brengen, stap voor stap leidend naar het einde der tijden…”

Manuscript Releases, volume 18, 287

“De profetische lijn (“line”) waarin men deze symbolen vindt, begint bij Openbaring 12, met
de draak die Christus bij Zijn geboorte wilde verslinden.”

De Grote Strijd blz. 376

“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
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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.”

Selected Messages vol.2 p.104-105

“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.”

The 1888 Materials, p.803-804

Regel op regel (Line upon Line)

De late regen wordt door zuster White ook de “verkoeling”, of “verkwikking” genoemd, en in het boek
Jesaja, hoofdstuk 28 wordt ons gezegd, dat het bij de “verkoeling” om een boodschap gaat, die Gods
volk niet wil horen. Wanneer de Heere de late regen stuurt, is de late regen-boodschap van 1888 het
bewijs voor het feit dat maar weinigen het aannemen. De late regen-boodschap wordt begrepen, indien
een profetische lijn met een andere profetische lijn samengevoegd wordt.

“Wien zou Hij [dan] de kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den 
gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op 
gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door 
belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; Tot dewelken Hij gezegd heeft: 
Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen. Zo
zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, 
hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en 
verstrikt en gevangen worden.”

Jesaja 28:9-13

Wie zal Hij kennis bijbrengen
“Wien zou Hij dan de kennis leren en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Die vervreemd 
zijn van de melk, de afgetrokkenen van de borsten.” (KJV)

Jesaja 28:9

De verstandigen zullen de kennis verstaan
“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 12:10

De verstandigen zullen leraren zijn
“De verstandigen nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en zij die velen tot gerechtigheid 
brengen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.” (KJV)

Daniël 12:3

Ten tijde van het einde zullen de verstandigen leraren zijn
“De leraren (verstandigen) nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen 
rechtvaardigen (die velen tot gerechtigheid brengen; KJV), gelijk de sterren, altoos en 
eeuwiglijk. En gij, Daniël! Sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; 
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velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. … 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 12:3-4,10

De tijd van de leraren
“Want gij, daar gij leraren behoorde te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u
lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, [als] die melk van 
node hebben, en niet vaste spijze.”

Hebreeën 5:12

De goddelozen zijn valse leraren
“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 12:10

Valse leraren brengen verwoesting over zichzelf
“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. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de 
profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van 
den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben [ze] gesproken. En er zijn ook valse profeten onder het 
volk geweest, gelijk ook onder u valse leraren zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk 
invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf 
over zichzelven brengende;”

2 Petrus 1:19-2:1

De goddelozen begrijpen het niet
“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 12:10

De goddelozen worden uitgeroeid door gebrek aan kennis
“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u 
ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten
hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.”

Hosea 4:6

Die vervreemd zijn van de melk
“Wien zou Hij dan de kennis leren en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Die vervreemd 
zijn van de melk, de afgetrokkenen van de borsten.” (KJV)

Jesaja 28:9

Tegenwoordige waarheid
“Er  zijn  veel  kostbare  waarheden  in  Gods  Woord  vervat,  maar  het  is  de  “tegenwoordige

waarheid”, welke de kudde thans nodig heeft.”

Eerste Geschriften blz.66 (61)
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Melk?
“Want gij, daar gij leraren behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u 
lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, [als] die melk van 
node hebben, en niet vaste spijze. Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in 
het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door
de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. 
Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; 
niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, 
Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van 
het eeuwig oordeel.”

Hebreeën 5:12-6:2

De verkwikking en de rust
“Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; 
doch zij hebben niet willen horen.”

Jesaja 28:12

“De verkwikking komt voort uit de tegenwoordigheid van God. Laten wij onze harten in orde
brengen, zodat de waarheid van God in ons kan leven; dat het ons mag reinigen, voorbereid om de
late regen te ontvangen.”

Manuscript Release bd.8 p.228

“De verademing (verkwikking) of de kracht van God komt alleen over diegene die zich hierop
hebben voorbereid, door het werk te doen wat God van hen vraagt, namelijk, zich te reinigen van
alle bezoedeling des vleses en des geestes, en zo hun heiliging te volmaken in de vreze Gods.”

Adviezen over dieet en voeding blz. 30

“Het  belangrijke  werk  van  de  evangelieverkondiging  zal  niet  worden  afgesloten  met  een
geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. De profetieën die werden vervuld
door de uitstorting van de vroege regen in de begindagen van de gemeente, zullen opnieuw worden
vervuld in de late regen aan het einde van de evangelieverkondiging. Dit bedoelde de apostel Petrus
met ‘de tijden der verkoeling’ toen hij zei: “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen
uitgewist worden; wanneer  de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des
Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;”  Handelingen 3:19-
20

De Grote Strijd blz. 565 (525)

De geschiedenis herhaalt zich

Profetische lijnen die de voorafgaande profetische lijnen volgen, de profetische geschiedenis herhalen
en de voorafgaande verklaringen uitbreiden.

De profetie wordt herhaald en vergroot

– Zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatire, Sardis, Filadelfia en Laodicea

– Zeven zegels

– Zeven bazuinen

De profetie en de geschiedenis herhalen zich
“In de geschiedenis en de profetie laat Gods Woord de langdurige strijd tussen waarheid en
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dwaling zien. Deze strijd is  nog steeds gaande.  De gebeurtenissen die geweest zijn zullen zich
herhalen.”

Selected Messages bd.2 p.109

“Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan 
worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet
dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.”

Prediker 1:9-10

 “Elke natie, die op het wereldtoneel verscheen, is in de gelegenheid gesteld zijn plaats op
aarde in te nemen om te zien of het aan het doel van de “Wachter en de Heilige” (Daniël 4:13) zou
beantwoorden.  De profetie heeft de opkomst en ondergang van de grote wereldrijken Babylon,
Medo-Perzië, Griekenland en Rome geschilderd.  In elk van deze rijken en van minder machtige
volken heeft de geschiedenis zich herhaald.  Elke macht had zijn proeftijd, elk volk faalde daarin,
zijn glorie verschrompelde, het verloor zijn macht en zijn plaats werd ingenomen door een ander.”

Karaktervorming blz.175

“Bestudeer  de  Openbaring  samen  met  het  boek  Daniël,  want  de  geschiedenis  zal  zich
herhalen. … Met al onze religieuze voordelen, zouden wij nu meer kennis moeten hebben, als wat wij
nu hebben.”

Testimonies to Ministers p.116

“De strikken van satan worden evenzeer voor ons gezet als voor de kinderen van Israël, vlak
voordat zij het land Kanaän binnentrokken. Wij herhalen de geschiedenis van dat volk.”

Getuigenissen voor de Gemeente bd.5 blz.133

Job
“God had een les gegeven die bedoeld was dit te voorkomen. De geschiedenis van Job laat zien

dat lijden door satan wordt toegebracht en door God wordt toegelaten voor genadige doeleinden.
Maar Israël  had die les  niet  begrepen. Dezelfde dwaling waarvoor God de vrienden van Job had
bestraft werd herhaald door de joden toen zij Christus verwierpen.”

Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 392

Nebukadnezar
“De geschiedenis zal zich herhalen. Valse religie zal zich verheffen. De eerste dag van de week,

een gewone werkdag, die op geen enkele manier heiligheid bezit, zal worden verheven, precies zoals
het standbeeld van Babylon. Alle naties en talen en volken zullen worden opgedragen om deze valse
Sabbat te aanbidden. Dit is het plan van satan door de dag die God zelf ingesteld heeft waardeloos te
maken, de dag die Hij aan de wereld gaf ter nagedachtenis van de schepping.”

Signs of the Times, 6 mei 1897

Nehemia
“De ervaring van Nehemia herhaalt zich in de geschiedenis van Gods volk in deze tijd.”

Signs of the Times, 13 december 1883

Esther
“Het decreet, dat in de nabije toekomst tegen Gods volk zal worden uitgevaardigd, is in zekere

zin gelijk aan het decreet dat Ahasveros tegen de joden in de tijd van Esther uitvaardigde. Het
Perzische bevel werd op arglistige wijze door Haman tegen Mordechai uitgevaardigd. Mordechai had
Haman  niets aangedaan, hij had echter geweigerd zijn ijdelheid te strelen – hij had hem niet de
eerbied getoond die alleen aan God toebehoort. De beslissing van de koning tegen de joden werd
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onder  valse  voorwendselen  vastgelegd.  De  aanstichter  van  dit  plan  was  satan,  om de  aarde  te
reinigen  van  hen  die  de  kennis  van  de  ware  God  bewaarden.  Maar  zijn  plan  werd  door  een
tegengestelde macht verijdeld, die onder de mensenkinderen regeert. Engelen met buitengewone
kracht werden opgedragen het volk van God te beschermen en de plannen van hun tegenstander
werden uiteindelijk aan hen zelf voltrokken. 

De geschiedenis herhaalt zich. Hetzelfde meesterlijke brein, dat tegen de gelovigen in het
vroegere tijdperk plannen smeedde, werkt er nu aan om de macht te krijgen over de protestantse
kerken, zodat hij, door hen, al diegenen kan veroordelen en doden, die niet de  afgodische sabbat
willen aanbidden. Wij  strijden  niet  tegen mensen,  zoals  het  misschien  lijkt.  Wij  hebben niet  te
worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen machten, tegen de heerser van
de duisternis in deze wereld, tegen hoge geestelijke kwaadaardigheid. Maar als het volk van God in
Hem vertrouwen heeft en door geloof rekent op Zijn kracht, dan zullen ook in onze tijd de plannen
van satan worden verijdeld zoals in de dagen van Mordechai.

Het decreet zal uitgevaardigd worden dat allen die niet het merkteken van het beest ontvangen
niet kunnen kopen of verkopen en uiteindelijk ter dood zullen worden gebracht. Maar de heiligen van
God zullen dit merkteken niet ontvangen. De profeet op Patmos zag degenen die de overwinning
hadden behaald over het beest en over zijn beeld en over zijn merkteken en over het getal van zijn
naam. Zij stonden aan de zee van glas, hadden de harpen van God in hun hand en zongen het lied van
Mozes en het Lam.”

Signs of the Times, 8 november 1899

Elia
“In de eeuwen die verstreken zijn sinds de tijd van Elia, heeft het verslag van zijn levenswerk

inspiratie en bemoediging gebracht aan hen die geroepen zijn om op te komen voor het recht te
midden van afval. En voor ons, “op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn” (1 Korinthe 10:11)
heeft het een speciale betekenis. De geschiedenis herhaalt zich. De hedendaagse wereld kent zijn
Achab’s en Izebels. Wij leven in een tijd van afgoderij, evenals dat het geval was met Elia.”

Profeten en Koningen blz. 111

“Het Oude en het Nieuwe Testament worden door Gods gouden ketenen met elkaar verbonden.
Wij moeten met de Schriften in het Oude Testament vertrouwd raken. De onveranderlijkheid van God
moet  duidelijk  worden herkend;  de  overeenkomst  van  Zijn  omgang  met  Zijn  volk  uit  de  vorige
bedeling en van de tegenwoordige tijd moet worden bestudeerd. Door inspiratie van de Geest Gods
heeft Salomo geschreven: “Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest;
en God zoekt het weggedrevene.” Prediker 3:15. Uit genade herhaalt God Zijn handelingen uit het
verleden. Hij heeft ons een verslag gegeven van Zijn handelingen uit het verleden. Dit moeten wij
zorgvuldig  bestuderen,  want  de  geschiedenis  is  zich  aan  het  herhalen. Wij  dragen  meer
verantwoording dan diegene, waarover in het Oude Testament wordt gesproken; want hun fouten en
de gevolgen van deze fouten zijn tot nut voor ons opgeschreven.”

Review and Herald 20 april 1897

God roept het verleden weer tevoorschijn (deels herhaling)
“Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af 
te doen; en God doet [dat], opdat men vreze voor Zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu, en 
wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het weggedrevene.”   

Prediker 3:14-15

Grote en plechtige gebeurtenissen
“Alles wat God in de profetische geschiedenis, bestemd voor het verleden, voorspeld heeft,

heeft zich vervuld. En dat wat nog moet komen zal zich op de juiste tijd vervullen. Daniël, de profeet
van God, staat op zijn post. Johannes staat op zijn post. In de Openbaring heeft de Leeuw van de
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stam Juda voor de studenten der profetie het boek Daniël geopend en daarmee staat Daniël op zijn
post. Hij geeft zijn getuigenis over dat, wat de Heere hem in  gezichten betreffende de grote en
ernstige gebeurtenissen geopenbaard heeft, die wij moeten kennen, omdat wij op de drempel
van de vervulling ervan staan.

In de geschiedenis en de profetie laat Gods Woord de langdurige strijd tussen waarheid en
dwaling zien. Deze strijd is  nog steeds gaande.  De gebeurtenissen die geweest zijn zullen zich
herhalen. Oude conflicten zullen weer opleven en nieuwe theorieën zullen voortdurend opkomen.
Maar Gods volk, dat een rol van betekenis speelde in haar geloof en vervulling van de profetie van de
eerste,  tweede  en  derde  engelenboodschap,  kennen  hun  plaats.  Zij  hebben  een  ervaring  die
kostbaarder is dan het fijnste goud. Zij moeten vast staan als een rots, tot het einde toe vasthouden
aan de beginselen van hun geloof. 

Een  veranderende  macht  begeleidde  de  verkondiging  van  de  eerste  en  tweede
engelenboodschap en zo ook bij de boodschap van de derde engel.”

Selected Messages bd.2 p.109

Fanatisme herhaalt zich
“Ik ontwaakte vorige nacht uit mijn slaap met grote druk op mijn ziel. Ik bracht namelijk een

boodschap tot onze broeders en zusters, een waarschuwingsboodschap en instructies betreffende het
werk van sommigen, die onjuiste theorieën over het ontvangen van de Heilige Geest verspreiden en
over Zijn werkwijze door menselijke vertegenwoordigers.

Mij  werd  gezegd dat  in  de laatste dagen de boodschap onder  ons opnieuw met  fanatisme
gepaard zou gaan, gelijk aan dat waar wij in 1844 tegen moesten strijden na het verstrijken van de
tijd, en dat wij dit kwaad nu met dezelfde vastbeslotenheid tegemoet moeten treden zoals we dit
tijdens onze vroegere ervaringen deden.

Wij staan aan de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. De profetieën vervullen
zich. Een verbazingwekkende en gebeurtenisvolle geschiedenis is reeds opgetekend in de hemelse
boeken;  gebeurtenissen  waarvan  is  verklaard  dat  ze  kort  vóór  de  grote  dag  des  Heeren  zullen
plaatsvinden. Alles in de wereld bevindt zich in een onzekere toestand. De volken zijn toornig en
grote voorbereidingen voor oorlogen worden getroffen. De ene natie verheft zich tegen de andere en
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. De grote dag des Heeren nadert zeer snel. Hoewel de
volken hun krachten inzetten voor oorlog en bloedvergieten, is het bevel aan de engelen om de vier
winden te houden nog altijd van kracht, totdat de dienstknechten van God aan hun voorhoofden zijn
verzegeld.”

Selected Messages bd.1 p.221

Houd dat in gedachten
“In Zijn Woord verklaart de Heere wat Hij voor Israël zou doen indien het naar Zijn stem zou

horen. Maar de leiders van het volk gaven toe aan de verleidingen van satan en zo kon God hen  de
zegeningen die Hij voor hen had bestemd, niet geven; omdat zij niet naar Zijn stem hoorden; ze
luisterden liever naar de stem en het bestuur van Lucifer. Deze ervaring zal zich herhalen in de
laatste jaren van de geschiedenis van Gods volk, dat door Zijn genade en macht is opgericht. In de
afsluitende gebeurtenissen van de aardse geschiedenis zullen mannen, die door God in hoge mate
geëerd zijn, het voorbeeld van het oude Israël volgen.

“Daarom, gelijk  de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij  Zijn stem hoort, Zo verhardt uw
harten niet, gelijk  het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;
Alwaar Mij uw vaders verzocht  hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien,
veertig jaren lang. Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het
hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.  Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn
rust zullen ingaan! (KJV: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan;) Ziet toe, broeders, dat niet te eniger
tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; Maar
vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u
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verhard worde door de verleiding der zonde.” Hebreeën 3:7-13

Houd dit in uw gedachten: de geschiedenis herhaalt zich. De gevaren waar Gods volk in het
verleden mee geconfronteerd werd, zullen ze, in intensievere mate, opnieuw ervaren. Satan heeft
invloed op mensen gekregen die God boven alle menselijke verstand heeft geëerd, zoals Hij Salomo
geëerd heeft.”

Manuscript Releases bd.13 p.379-380

De geschiedenis van de Millerieten herhaalt zich

DANIËL 12 HERHAALT ZICH

Daniël staat op zijn post
“Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der 
dagen.”

Daniël 12:13

Een plan te vervullen
“Wanneer God iemand een speciaal werk te doen geeft, dan dient hij op zijn plaats en post te

gaan staan, zoals Daniël dat deed, bereid om de oproep van God te beantwoorden, bereid Zijn plan te
vervullen.”

Manuscript Releases bd.6 p.108

Op zijn post staan – in de tijdperiode van de Millerieten
“Daniël stond op in zijn lot, om zijn getuigenis te geven, dat verzegeld was tot de tijd van het

einde, toen de eerste engelboodschap aan onze wereld moest worden verkondigd.”

Testimonies to Ministers p.115

Op zijn post staan – in de tijdperiode van de 144.000
“Dit  heeft  betrekking  op  toekomstige  gebeurtenissen, die  te  zijner  tijd  ontsloten  zullen

worden. Daniël zal opstaan in zijn lot aan het einde der dagen.”

 EGW-Bijbelcommentaar blz.662

Een verzegeld boek voor de Millerieten
“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.”

Daniël 12:4,9

“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 worden. Het openen van
het boekje was de boodschap met betrekking tot de (profetische) tijd.”

 EGW-Bijbelcommentaar blz.662

Een verzegeld boek in de tijdperiode van de 144.000
“Verzegel, hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben.”

Openbaring 10:4b

“Nadat de zeven donderslagen gesproken hadden, kreeg Johannes, net als eertijds Daniël, bevel
met  betrekking  tot  het  boekje:  “Verzegel  hetgeen de  zeven donderslagen  gesproken hebben en
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schrijf het niet op.”

EGW-Bijbelcommentaar blz.661-662

De kennis neemt toe
“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.”

Daniël 12:4

Een vermeerdering van kennis in de tijdperiode van de Millerieten
“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 tijd van
het  einde”.  Pas  als  die  tijd  was  aangebroken zou  een  boodschap  over  het  oordeel  worden
verkondigd, die gebaseerd was op de vervulling van zijn profetieën. Over deze tijd zegt de profeet
Daniël “velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.” (Daniël; 12:4).”

De Grote Strijd blz.332-333 (306)

Een vermeerdering van kennis in de tijdperiode van de 144.000
“Het boek, dat werd verzegeld, was niet het boek Openbaring, maar een deel van de profetie

van Daniël, dat betrekking had op de laatste dagen. De Schrift zegt: 

“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.”  Daniël 12:4. Toen het boek
werd geopend, werd de aankondiging gedaan:  “dat er geen tijd meer zal zijn.” (Openbaring 10:6).
Het boek Daniël is nu ontsloten, en de Openbaring die Jezus aan Johannes gaf, moet bij alle inwoners
van de aarde bekend worden. Door de vermeerdering van kennis moet een volk worden voorbereid
dat staande zal blijven in de tijd van het einde. … 

Bij  de  eerste  engel  boodschap  worden  de  mensen  opgeroepen,  God  te  aanbidden,  onze
Schepper, Die de wereld en alles, wat erin is, geschapen heeft. Ze hebben een instelling van het
pausdom geëerd en daardoor de wet van Jehova buiten werking gesteld; maar er zal een toename
van kennis zijn op dit gebied.”

Selected Messages bd.2 p.105-107

Een reinigingsproces (herhaling)
“Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd (getoetst KJV) worden; doch de goddelozen 
zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen
zullen het verstaan.”

Daniël 12:10

Een reiniging in de tijdperiode van de Millerieten
“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u 
ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten
hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.”

Hosea 4:6

Een reiniging in de tijdperiode van de 144.000 
“Een overblijfsel van Gods volk, dat Zijn geboden houdt, zal Daniël’s woorden begrijpen, “velen

zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddeloos
handelen,  en  geen  van  de  goddelozen  zullen  het  verstaan,  maar  de  verstandigen  zullen  het
verstaan.”

This Day with God p.84
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Mattheüs 25 herhaalt zich
“De gelijkenis van de tien maagden van Mattheüs 25 illustreert ook duidelijk de ervaringen van

de adventisten.”

De Grote Strijd blz.368 (338)

Heeft zich vervuld en zal zich nogmaals vervullen
“Ik wordt vaak op de gelijkenis van de tien maagden gewezen, waarvan er vijf wijs en vijf

dwaas waren. Deze gelijkenis is vervuld en zal worden vervuld, tot op de laatste letter, want het
heeft een bijzondere toepassing voor deze tijd; zoals de derde engelenboodschap zich heeft vervuld,
en tegenwoordige waarheid zal blijven tot het einde der tijd.”

Review and Herald, 19 augustus, 1890

– Openbaring 14 herhaalt zich

Engel: die werkt
“De derde engel wordt vliegende in het midden des hemels waargenomen, en symboliseert

hiermee het werk van degene die de eerste, tweede en derde engelenboodschap verkondigen; allen
zijn met elkaar verbonden.”

Selected Messages bd.3 p.405

Engel: Gods volk
“Ik heb kostbare gelegenheden gehad om ervaring te verkrijgen. Ik heb de eerste, tweede en

derde engelenboodschap mogen ervaren. De engelen worden getoond als zijnde vliegende in het
midden des hemels, om de wereld een waarschuwingsboodschap te verkondigen, welke een directe
invloed heeft op de mensen die in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis leven. Niemand hoort
de stem van deze engelen want zij zijn een symbool en vertegenwoordigen Gods volk,  dat in
harmonie met het universum samenwerkt. Mannen en vrouwen, verlicht door Gods Geest en geheiligd
door de waarheid, verkondigen de drie boodschappen in de juiste volgorde.”

Life Sketches p.429

“De eerste, tweede en derde engelenboodschap moeten worden herhaald. De gemeente
moet de roep doorgeven:  “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. …. 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.” Openbaring 18:1-5.

Velen van hen die uitgingen om de bruidegom te ontmoeten onder de boodschappen van de
eerste en de tweede engel, verwierpen de derde, de laatste testboodschap, die over de wereld moet
worden verkondigd. Eenzelfde positie zal worden ingenomen wanneer de laatste roep weerklinkt.”

Review and Herald, 31 oktober 1899

De zeven donderslagen in de tijd van de Millerieten
“Het bijzondere licht dat Johannes kreeg en dat tot uiting kwam in de zeven donderslagen, was

de schildering van gebeurtenissen, die zich zouden afspelen tijdens de boodschappen van de beide
eerste engelen.”

EGW-Bijbelcommentaar blz.662
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De zeven donderslagen in de tijdperiode van de 144.000
“Nadat de zeven donderslagen gesproken hadden, kreeg Johannes, net als eertijds Daniël, bevel

met  betrekking  tot  het  boekje:  “Verzegel  hetgeen de  zeven donderslagen  gesproken hebben en
schrijf het niet op.” Dit heeft betrekking op toekomstige gebeurtenissen, die in hun volgorde zullen
worden onthuld.”

EGW-Bijbelcommentaar blz.661-662

De fundamenten

Volgens  Jesaja  58:12  zullen  de  144.000  de  fundamenten  van  vele  generaties,  (“van  geslacht  tot
geslacht”) weer oprichten. 

“En die uit u [voortkomen], zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van 
geslacht tot geslacht [verwoest], zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen 
toemuurt, die de paden weer opmaakt, om te bewonen.” 

De geest der profetie waarschuwt meer dan eens, dat de fundamenten van het Adventisme onder vuur
liggen. Daarom is het voor de studenten der profetie belangrijk dat zij de fundamenten van geslacht tot
geslacht zijn goed kunnen onderscheiden.

Het gefundeerde geloof van de gemeente
“Ik zag een gezelschap dat goed bewaakt en vastberaden stond, en niet wilde luisteren naar

degenen die het gevestigde geloof van de kerk wensten te doen wankelen. God zag met welgevallen
op hen neer. Mij werden drie stappen getoond, - de boodschappen van de eerste, tweede en derde
engel. Mijn begeleidende engel sprak: “Wee hem, die een blokje van de boodschap zal bewegen, of
een speld eruit trekken. Het ware verstand van deze boodschappen is van het grootste belang. De
lotsbestemming van zielen hangt af van de wijze, waarop zij worden aangenomen.” Ik werd wederom
door deze boodschappen heengeleid en zag tegen welke hoge prijs Gods volk hun bevindingen gekocht
had. Zij hadden die verkregen door middel van veel lijden en zware strijd. God had hen van stap tot
stap voortgeleid, totdat Hij ze geplaatst had op een vaste, onbeweeglijke  standplaats.  Ik zag hoe
personen  die  standplaats naderden  en  het  fundament onderzochten.  Sommigen  zetten  er
onmiddellijk  met  blijdschap  de  voet  op.  Anderen  begonnen  aanmerkingen  te  maken  over  het
fundament. Zij wilden verbeteringen aanbrengen; dan zou de standplaats volmaakter en zouden de
mensen veel gelukkiger zijn. Sommigen stapten van hun standplaats af om het fundament te gaan
onderzoeken,  en beweerden dat het verkeerd gelegd was geworden. Maar ik  zag dat bijna allen
vastberaden op hun standplaats stonden, degenen, die er van af gestapt waren, vermanende om hun
klachten te staken, daar God de Bouwmeester was, en zij tegen Hem streden. Zij verhaalden het
wonderbare  werk  dat  God  gedaan  had,  waardoor  zij  naar  deze  vaste  standplaats geleid  waren
geworden, en als één man hieven zij hun ogen op naar de hemel, en verheerlijkten God met luider
stem. Dit had invloed op enigen van degenen, die de  standplaats verlaten hadden, en ootmoedig
stapten zij er weer op.”

Eerste Geschriften blz.310-311 (245)

De standplaats
“Moge de Heere u helpen de woorden te ontvangen die ik gesproken heb. Dat zij die als Gods

wachters op de muren van Sion staan, mannen zijn die de gevaren zien die op het volk afkomen,
mannen  die  onderscheid  maken  tussen  waarheid  en  dwaling  en  tussen  gerechtigheid  en
ongerechtigheid.

“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,
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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

Geen nieuwe boodschap
“God heeft ons geen nieuwe boodschap gegeven. Wij moeten die boodschap verkondigen die

ons in 1843 en 1844 uit de kerken heeft gehaald.”

Review and Herald, 19 januari 1905

Fundamentele waarheden
“God heeft mij licht gegeven met betrekking tot onze tijdschriften. Welk licht? – Hij zei, dat de

doden zullen spreken. Hoe dan? – Hun werken volgen hen na. Wij moeten de woorden van de pioniers
in ons werk herhalen, die wisten wat het betekende naar waarheid te zoeken als naar een verborgen
schat en die hard werkten om de fundamenten van ons werk te leggen. Zij gingen stap voor stap
voorwaarts onder de invloed van Gods Geest. En nu overlijdt de ene pionier na de andere. Tot mij
werd meegedeeld:  Wat deze mannen in  het  verleden geschreven hebben,  moet opnieuw worden
uitgegeven.… 

Houdt de waarheden, die het fundament van ons geloof zijn, de mensen voor. … Wij moeten nu
verstaan wat de zuilen van ons geloof zijn, - de waarheden die ons tot het volk gemaakt hebben dat
wij zijn, en die ons stap voor stap voorwaarts brachten.”

Counsels to Writers and Editors p.28-29

De boodschap die de mensen in beweging brengt
“God roept ons op om onze tijd en kracht ter beschikking te stellen en de mensen de boodschap

te prediken die in 1843 en 1844 mannen en vrouwen in beweging heeft gebracht.” 

Manuscript Release, nr.760

Studeren en bekend maken
“De waarheden die wij in 1841, '42, '43 en '44 ontvingen, moeten nu worden bestudeerd en

worden verkondigd. De boodschappen van de eerste, tweede en derde engel zullen in de toekomst
met luide stem verkondigd worden. Ze worden met ernstige vastberadenheid gebracht en in de kracht
van de Geest.”

Manuscript Releases, bd.15 p.371

De boodschap van de luide roep
“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.”

Manuscript Releases, bd.21 p.437
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De derde engelboodschap
“Diegenen die als leraren en leiders dienst doen in onze instituten, moeten gegrond zijn in het

geloof en in de beginselen van de derde engelboodschap. God wil dat Zijn volk de boodschap verstaat
zoals Hij ze in 1843 en 1844 gegeven heeft.”

General Conference Bulletin, 1 april 1903

“Na het verstrijken van de tijd, vertrouwde God de waarvolle beginselen van de tegenwoordige
waarheid toe aan Zijn gelovige volgelingen. Deze beginselen werden niet aan hen gegeven die geen
deel hadden in de verkondiging van de eerste en tweede engelenboodschap. Ze werden gegeven aan
de werkers die reeds vanaf het begin een aandeel in het werk hadden.

Een ieder die door deze ervaring is gegaan moet rotsvast aan de beginselen vasthouden, die ons
tot  Zevende-dags  Adventisten  hebben  gemaakt.  Zij  moeten  met  God  samenwerken:  “Bind  de
getuigenissen toe en verzegel de wet onder Mijn leerlingen”. Diegenen die een aandeel hadden in de
oprichting van ons werk op het fundament van Bijbelse waarheden, zij die de wegmarkeringen, die de
juiste  weg  aangewezen  hebben,  kennen,  moeten  als  arbeiders  van  de  hoogste  waarde  worden
beschouwd.  Zij  kunnen  uit  eigen  ervaring  spreken,  met  betrekking  tot  de  waarheden  die  hen
toevertrouwd werden. Deze mannen mogen niet toelaten, dat hun geloof verandert in ontrouw; zij
mogen niet toelaten dat hen de banier van de derde engel uit de handen wordt genomen. Zij
moeten de beginselen van hun geloof tot het einde toe vasthouden.

De  Heere  heeft  bekend  gemaakt  dat,  zodra  wij  aan  het  afsluitende  werk  beginnen,  de
geschiedenis van het verleden zich zal herhalen. Iedere waarheid, die Hij voor de laatste dagen heeft
gegeven moet in de wereld worden verkondigd. Iedere zuil, die Hij heeft opgericht, moet worden
versterkt. Wij kunnen nu niet van het fundament afstappen, dat God heeft vastgesteld. Wij kunnen
nu geen enkele nieuwe organisatie binnengaan, want dit zou afval van de waarheid betekenen.”

Selected Messages bd.2 p.389-390

De kaarten van 1843 en 1850

“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)

Een uitspraak van James White over de kaart van 1843
“Het werd door de lektoren en de publicaties van de “Tweede Advent” eenstemmig bevestigd, dat, 
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 betekent dat, 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.” 

James White, Second Advent Review and Sabbath Herald Vol.1 nr.2

Meer licht op de weg
“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 
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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

Iedereen had dezelfde gezindheid
“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, 17

De kaart van broeder Nichols uit het jaar 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 Manuscript Releases, p.359

De pioniers

Doden, die spreken? (herhaling)
“God heeft mij licht gegeven met betrekking tot onze tijdschriften. Welk licht? – Hij zei, dat de

doden zullen spreken. Hoe dan? – Hun werken volgen hen na. Wij moeten de woorden van de pioniers
in ons werk herhalen, die wisten wat het betekende naar waarheid te zoeken als naar een verborgen
schat en die hard werkten om de fundamenten van ons werk te leggen. Zij gingen stap voor stap
voorwaarts onder de invloed van Gods Geest. En nu overlijdt de ene pionier na de andere. Tot mij
werd meegedeeld:  Wat deze mannen in  het  verleden geschreven hebben,  moet opnieuw worden
uitgegeven.… 

Houdt de waarheden, die het fundament van ons geloof zijn, de mensen voor. … Wij moeten nu
verstaan wat de zuilen van ons geloof zijn, - de waarheden die ons tot het volk gemaakt hebben dat
wij zijn, en die ons stap voor stap voorwaarts brachten.”

Counsels to Writers and Editors p.28-29

Een heilig werk
“Er is voor predikers en gemeenteleden een werk van heilige betekenis te doen. Zij dienen de

geschiedenis van Gods volk en de handelingen Gods te bestuderen. Zij mogen niet vergeten hoe God
in het verleden met Zijn volk is omgegaan. Zij moeten de waarheden, die ogenschijnlijk van kleine
betekenis zijn voor hen die niet door eigen ervaring de kracht en duidelijkheid hebben leren kennen
die deze waarheden begeleidden toen ze voor het eerst gezien en begrepen werden, herstellen en
opnieuw verkondigen. Deze waarheden dienen in hun totale oorspronkelijke frisheid en kracht aan de
wereld te worden gebracht.”

Selected Messages bd.1 p.157
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De geschiedenis uit het verleden moet de mensen voor ogen worden gehouden
“De  handelswijze  van  God  met  Zijn  volk  zouden  wij  vaak  moeten  overdenken …  De

geschiedenis van Gods handelingen dient de mensen, oud en jong, voor ogen gehouden te worden.
Het is nodig dat wij vaak van Gods goedheid vertellen en Zijn wonderbare daden loven.”

Testimonies bd. 6 p.364-365

Want de geschiedenis zal zich herhalen
“Keer op keer is mij getoond, dat de ervaringen uit het verleden van Gods volk niet als dode

feiten moeten worden beschouwd. Wij dienen het verslag van deze ervaringen niet te behandelen,
zoals we doorgaans een jaarboek zouden behandelen.  Dit verslag moet ons in gedachten blijven,
want de geschiedenis zal zich herhalen.”

Publishing Ministry p.175

Gedachten over Daniël en Openbaring van Uriah Smith
“De grote aanwijzingen,  die zich  in  Daniël  en Openbaring bevinden,  werden door velen in

Australië ijverig aangenomen. Dit boek was het hulpmiddel om vele kostbare zielen tot erkenning van
de waarheid  te brengen.  Alles  wat  in  onze macht  staat  moet  aangegrepen worden om dit  boek
‘gedachten over Daniël en Openbaring’ te verspreiden. Ik ken geen ander boek dat in zijn plaats kan
treden. Het is Gods helpende hand.”

Publishing Ministry p.356

Waren de pioniers geïnspireerd?
“Een broeder vroeg: ‘Zuster White, gelooft u dat iedereen voor zichzelf de waarheid moet

begrijpen? Waarom kunnen wij niet de waarheden aannemen die door anderen werden samengebracht
en hen geloven, omdat ze de thema’s goed bestudeerd hebben, zodat wij vrij zijn om verder te gaan,
zonder dat wij ons verstand vermoeien in het bestuderen van deze onderwerpen? Gelooft u niet dat
deze mannen, die de waarheid in het verleden gepubliceerd hebben, door God geïnspireerd zijn?’

Ik waag mij niet te zeggen dat deze broeders niet door God zijn geleid, want Christus leidt in
alle waarheid, maar wanneer het om inspiratie gaat, in de werkelijke betekenis van het woord, dan
antwoord ik: Neen. Ik geloof dat God hen een werk opgedragen heeft, maar als zij niet ieder ogenblik
volledig aan God zijn toegewijd, zal het 'eigen-ik' en de persoonlijke karaktertrekken, in het werk
verweven worden, en hun eigen vorm op het werk gedrukt worden, en leidt mensen in  religieuze
ervaring volgens hun eigen patronen. Het is gevaarlijk voor ons als wij vlees tot onze arm maken. Wij
moeten op de Arm van de onbegrensde Macht steunen. God heeft ons dit jaar in jaar uit al laten zien.
Wij moeten in onze harten een levend geloof hebben en moeten naar  grotere inzichten en naar
gevorderd licht uitkijken.”

Counsels to Writers and Editors p.33-34

De oude paden

“Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de 
goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen 
[daarin] niet wandelen.”

Jeremia 6:16

“En die uit u [voortkomen], zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van 
geslacht tot geslacht [verwoest], zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen 
toemuurt, die de paden weer opmaakt, om te bewonen.”

Jesaja 58:12
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De wegmarkeringen (mijlpalen)

Zij moeten zorgvuldig in acht worden genomen
“De  grote  wegmarkeringen van  de  waarheid,  die  ons  houvast  geven  in  de  profetische

geschiedenis, moeten zorgvuldig worden bewaakt, opdat ze worden afgebroken en vervangen  door
theorieën die eerder verwarring dan werkelijk licht brengen.”

Selected Messages vol.2 p.101-102

Vastgelegd door het geïnspireerde Woord
“De  verkondiging  van  de  eerste,  tweede  en  derde  engelenboodschappen zijn  gevestigd

“located”) door het geïnspireerde Woord. Geen spijker of pin dient hieruit verwijderd te worden.
Geen menselijke autoriteit heeft het recht de plaats van deze boodschappen te veranderen, net zo
min het Nieuwe Testament als vervanging mag dienen voor het Oude.”

Counsels tot Writers and Editors p.26-27

Hun volgorde
“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 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.”

Selected Messages bd.2 p.104-105

De banier van de derde engel

“Profetie heeft zich vervuld – regel op regel (line upon line). Hoe standvastiger wij staan onder
de  banier  van  de  derde  engelboodschap,  des  te  duidelijker  zullen  wij  de  profetie  van  Daniël
begrijpen; want de Openbaring is de aanvulling op Daniël. Hoe meer wij het licht dat door de Heilige
Geest d.m.v. gewijde dienaren van God gebracht wordt, aanvaarden, des te dieper en vaster zullen
ons de waarheden van oude profetieën toeschijnen – zo vast als de eeuwige Troon. Wij zullen ervan
verzekerd zijn dat mannen Gods, bewogen zijnde door de Heilige Geest, gesproken hebben. De mens
zelf dient onder de invloed van de Heilige Geest te zijn, om de uitspraken van de Geest door de
profeten te begrijpen. Deze boodschappen werden niet voor diegenen gegeven die de voorspellingen
formuleerden, maar voor ons, die zich middenin de vervulling begeven.”

Selected Messages bd.2 p.114

De tegenwoordige tijd staat in parallel met het verleden
“De  belangrijke hervormingen en godsdienstige bewegingen die Gods werk in de loop der

eeuwen hebben bevorderd, vertonen een  aantal opvallende gemeenschappelijke kenmerken. De
beginselen van Gods handelen met de mens blijven altijd  hetzelfde.  Er  zijn in de geschiedenis
parallellen te vinden voor de belangrijkste bewegingen van tegenwoordig en de ervaringen van de
gemeente in het verleden zijn ook voor onze tijd van grote betekenis.”

De Grote Strijd blz.321

De grote hervormingsbeweging
“Er bestaat een geschiedenisstudie waar niets tegen in te brengen is. De heilige geschiedenis

was een leervak in de profetenscholen. In het verslag van Zijn handelswijze met de volken werden de

25



voetstappen van Jehova gezocht. Zo dienen wij ook vandaag de handelswijze van God met de volken
van de aarde te beschouwen. Wij moeten in de geschiedenis de vervulling van de profetie zien, in
de  grote  hervormingsbewegingen  het  werk  van  Goddelijke  voorzienigheid  bestuderen  en  de
voortgang van de gebeurtenissen in het mobiliseren van de volken voor de laatste grote strijd,
verstaan.”

Testimonies bd. 8 p.307

Het verslag van de geschiedenis en de profetie
“De Bijbel is zijn eigen uitlegger. De ene tekst moet met de andere worden vergeleken. De

onderzoeker moet niet alleen leren het Woord te zien als één geheel, maar ook het verband tussen
zijn onderdelen. Hij moet kennis verkrijgen van zijn grote kerngedachte, van Gods oorspronkelijke
doel met de wereld, van het ontstaan van de grote strijd, en van het werk der verlossing. Hij moet de
natuur van de twee grondbeginselen die om de oppermacht strijden, verstaan en hun werking uit de
verslagen van de geschiedenis en de profetie tot aan de grote voleinding toe, kunnen aanwijzen.
Hij moet zien hoe deze strijd binnen sluipt in elke fase van de menselijke ervaring;  hoe in elke
levensdaad hijzelf of de één of de andere van de twee met elkaar in strijd zijnde beweegredenen
openbaart; en hoe, of hij al of niet wil, hij op dat ogenblik beslist aan welke kant van de strijd hij
gevonden zal worden.”

Karaktervorming blz.188
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