
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Tijdsprofeten 
Profeten en hun profetieën en  
de 1e toets voor Adventisten 

 
 

“In vroeger tijden sprak God tot de mensen 
door de mond van profeten en apostelen. In 

deze tijd spreekt Hij tot hen door het 
getuigenis van Zijn Geest. Er is nooit eerder 
een tijd geweest waarin God Zijn volk met 

zoveel ernst instructies heeft gegeven 
aangaande Zijn wil en de wijze van leven 

die Hij van hen verlangde dan nu het geval 
is.” 

 
{Getuigenissen voor de Gemeente,  

deel 5 blz. 536} 
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1. Inleiding 

Voor u ligt de studie “De Tijdprofeten – Profeten en hun profetieën”. Deze studie is de eerste studie in een serie 
van 10 studies. 
 
De Tijd van het Einde – Een studie naar Daniel 11:40-45 
 

1. De Tijdprofeten – Profeten en hun profetieën 
2. Profetische Sleutels – Bijbelse methoden voor Bijbelonderzoek 
3. “Het land des sieraads” – Gods gemeente of de VS? 
4. De reiniging van de Gemeente – deel I 
5. De reiniging van de Gemeente – deel II 
6. “Het gedurig” – Goddelijke macht of satanische macht? 
7. Lukas 21 – Hét teken van Zijn wederkomst 
8. Openbaring 9 – Islam in de Bijbel 
9. Verloren fundamenten – deel I 
10. Verloren fundamenten – deel II – Een studie naar de 2520 

 
Voor Zevende-dags Adventisten zullen er aan het einde van de wereldgeschiedenis drie speciale toetsen 
zijn, die een beslissende rol spelen in het verkrijgen van het eeuwige leven. Als men deze toetsen niet 
doorstaat, zal men de tijd die voor hen ligt niet kunnen doorkomen en als gevolg daarvan zal men zichzelf 
onder de dwaze maagden treffen.  
 
 1e toets:  Accepteer ik het Oude en Nieuwe Testament als het onfeilbare Woord van God? Accepteer ik 

E.G. White als een profetes? Ben ik bereid om haar geschriften als van God voor ons gegeven te accepteren? 
 
 2e toets:  Herken ik de oprichting van het beeld van het beest, en blijkt dat tevens uit de daarbij 

behorende voorbereidingen? 
 

“De Heere heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen vòòr het einde 
van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal 
worden beslist.” 7BC, 976. 

 
Zien wij dat kerk en staat zich in de USA met elkaar verbinden? Het feit dat de politieke en de religieuze macht 
in de USA zich met elkaar verbinden om de zondagswet in te voeren is voor Zevende-dags Adventisten in 
deze zin een toets. Dit moeten zij erkennen. Doet men dat niet, dan betekent dat gelijktijdig, dat men niet 
vooraf gewaarschuwd is voor de aanstaande zondagswet en de genadetijd ten einde loopt. In deze betekenis 
is de oprichting van het beeld van het beest een toets voor ons. 
 
 3e toets:  Wat zal ik bij de zondagswet kiezen? Waar zal ik staan. Deze toets is alleen te doorstaan 

indien de vorige twee toetsen op volmaakte wijze zijn doorstaan.  
 
Zonder het doorstaan van deze toetsen zal een mens het bruiloftsfeest van Jezus Christus niet kunnen 
binnengaan. 
 
Deze studie dient aan te tonen dat God door de gehele Bijbel op exact dezelfde manier werkt en daar 
verschillende soorten profeten voor gebruikt. Deze studie laat onomstotelijk zien hoe God zuster Ellen Gould 
White heeft geroepen als profeet voor Zijn volk in de laatste dagen. Deze studie behandelt in dat opzicht dus 
de eerste toets voor Zevende-dags Adventisten. 
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2. De 3+1-combinaties 

In de Bijbelse profetie bestaat een patroon dat ons helpt, om de eindtijdgebeurtenissen te kunnen ordenen. 
Het patroon is niet altijd even duidelijk te herkennen, maar eenmaal ontsluiert kan men het in de gehele 
Schrift vinden. 
 
Wanneer in de Bijbel de profetieën handelen over de eindtijd, dan vindt men altijd het patroon van 
de 3+1-combinatie. 

 2.1  DE 3-ENGELENBOODSCHAP EN DE 4E ENGEL 

De drie engelenboodschap uit Openbaring 14, die in de tijd rond 1844 werd verkondigd, wordt gevolgd door 
de verkondiging van een vierde engel uit Openbaring 18:1. In het jaar 1844 sloot de deur voor degene uit de 
Philadelphia gemeente, die de boodschap van de derde engel niet hadden aangenomen. Ellen White schrijft 
op meerdere plaatsen dat wat rond 1844 plaatsvond ook in de tijd van de Zondagswet zich tot in detail zal 
herhalen. Deze verklaringen zijn grondbeginselen van het Adventistische geloof. 

 2.2  NOACH EN ZIJN 3 ZONEN 

Jezus vertelt ons in Mattheüs 24:37, dat de tijd van Noach zich vlak voor Zijn wederkomst zal herhalen. Dan 
zullen op de aarde dezelfde omstandigheden heersen. Noach betrad de ark met zijn drie zonen en bij het 
sluiten van de deur van de ark eindigde de genadetijd voor de mensheid die achterbleven. 
 

“God stond hen nog een genadetijd toe van honderdtwintig jaar, en in die tijd predikten 
Methusalach, Noach en vele anderen van Zijn knechten tot hen. Als ze hadden geluisterd naar het 
getuigenis van deze trouwe getuigen, als ze zich bekeerd hadden en waren teruggekeerd tot hun trouw, 
zou God hen niet verdelgd hebben. De waarschuwingen maakten slechts een kortstondige indruk. 
Christus was hun verzoenend offer, hun Middelaar, maar ze vertrouwden Hem niet, en Zijn voorspraak 
was tevergeefs. Toen het einde van de genadetijd naderde, verdween hun toegewijde dienst tot God 
volledig uit hun gedachten, zodat het Woord uitging: “Het einde van al het vlees is voor Mijn aangezicht 
gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven!” (Genesis 
6:13).” RH, April 23, 1901; 

 2.3  ABRAHAM EN DRIE BEZOEKERS 

Er komen drie bezoekers bij Abraham (Genesis 18:16-33). Het zijn engelen van de Heer die de vernietiging 
van Sodom voorzeggen wat eveneens een zinnebeeld is van de laatste vernietiging van deze wereld. Jezus 
zegt dat ons een zwaarder oordeel ten deel zal vallen als Sodom. (Lukas 10:12) 

 2.4  BILEAM: DRIE ZEGENINGEN EN ÉÉN ZEGEN 

Kort voordat het volk Israël het beloofde land introk, werd Bileam door koning Balak gevraagd om Israël te 
vervloeken (Numeri 22). Bileam sprak echter drie zegeningen uit. Koning Balak reageerde teleurgesteld en 
geërgerd. In plaats van het volk te vervloeken had Bileam hen gezegend. Bileam werd dan wel door de koning 
naar huis gestuurd, maar hij zegende het volk nog een keer. (3 zegeningen en een laatste zegen). Deze 
voorstelling verzinnebeeldt een aanval van het “moderne Babylon” op het “moderne Israël” (Gods gemeente) 
in deze tijd.  

 2.5  DRIE VRIENDEN IN DE BRANDENDE OVEN EN ÉÉN ENGEL 

Ellen White heeft er minstens elf maal op gewezen dat het standbeeld in de vlakte van Dura een zinnebeeld 
is van de zondagswet. Sadrach, Mesach en Abednego stonden in deze ontmoeting vanuit profetisch oogpunt 
bezien voor de “zondagswettest” en werden in de vurige oven geworpen. “En de gedaante des vierden is 
gelijk enen zoon der goden. “ (Daniël 3:25 SV). 
 

“Wanneer de zondag verhoogd en door de wet bevestigd wordt, dan zal het beginsel dat het 
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handelen van Gods kinderen bepaald openbaar worden, zoals dit bij de drie Hebreeërs geopenbaard werd 
toen Nebukadnezar hen beval het gouden beeld in de vlakte van Dura te aanbidden. Wij kunnen duidelijk 
zien wat onze plicht is, wanneer de waarheid wordt gedomineerd door dwaling.” 13MR, 71 

 
“Deze beginselen worden door de boodschap van de derde engel bekend gemaakt, n.l. dat de 

Schepper altijd gehoorzaamheid vereist ten aanzien van Zijn koninklijke wet. Deze wet werd echter 
veracht en overtreden en wordt tegenwoordig door de kerken volledig genegeerd. Menselijke 
verordeningen staan nu in de plaats daar waar Gods wet zou moeten staan. De zondag, een kind van het 
pausdom, heeft de plaats van Gods heilige Sabbat ingenomen. Zoals Nebukadnezar een gouden standbeeld 
maakte en het opstelde, zodat het door iedereen aanbeden kon worden, zo zal de zondag voor de mensen 
geplaatst worden om als heilig beschouwd te worden. Deze dag bevat geen spoor van heiligheid en toch 
wordt hij verhoogd om door allen vereerd te worden.” 19MR, 183 

 2.6  JEZUS EN DRIE VAN ZIJN LEERLINGEN 

Wanneer Jezus om wat voor reden dan ook een kleine groep van Zijn leerlingen meenam, en niet alle twaalf, 
dan waren dat er over het algemeen vier. Echter op de berg der verheerlijking - die symbool staat voor het 
einde van de wereld - nam Jezus drie leerlingen mee (Matteüs 17:1). Ook hier zien wij de 3+1-combinatie 
terug (drie leerlingen en Jezus). 

 2.7  DE PROFETIE OVER DE 2300 AVONDEN EN MORGENS BEGINT EN EINDIGT MET EEN 3+1-COMBINATIE 

De profetie over de 2300 avonden en morgens (Dan 8:14) eindigt met de boodschap van de derde engel op 
22 oktober 1844. Er komt echter in de toekomst nog een vierde engel, die in Openbaring 18 beschreven staat.  
Het begin van deze profetie is het jaar 457 v.Chr, bij het derde decreet van koning Artachsasta (Ezra 7:24). 
Precies op dat moment begint de herbouw van Jeruzalem. Voor deze taak bereidde de HEER Nehemia voor. 
Voordat ze echter Babylon verlieten om in Jeruzalem aan het werk te gaan, verzekerde hij zich van de 
ondersteuning van de koning van Babel (Nehemia 2:8).   
 
De verhalen van Nehemia en Bileam bevatten een gelijkenis met onze tijd. Zij tonen hoe het moderne Babylon 
het moderne Israël aanvalt. 

 2.8  DE 3+1-COMBINATIE IN JEZUS TIJD 

Zr. White beschrijft in 'Eerste Geschriften' drie beproevingen in de tijd van Jezus: 
 

“Ik werd terugverwezen naar de verkondiging van de eerste komst van Christus. Johannes werd 
gezonden in de geest en de kracht van Elia om de weg voor Jezus te bereiden. Zij, die het getuigenis van 
Johannes verwierpen, trokken geen nut uit hetgeen Jezus leerde. Hun weerstaan van de boodschap, die 
Zijn komst voorspelde, plaatste hen daar, waar zij niet gemakkelijk het zeer sterke getuigenis, dat Hij de 
Messias was, konden aannemen. Satan dreef hen, die de boodschap van Johannes verwierpen, aan, om nog 
verder te gaan, en Christus te verwerpen en te kruisigen. Daar zulks te doen, plaatsten zij zich, waar 
zij de zegen niet konden ontvangen op de Pinksterdag, die hun de weg naar het hemelse heiligdom 
gewezen zou hebben. Het scheuren van het voorhangsel van de tempel toonde aan, dat de Joodse 
offeranden en instellingen niet langer aangenomen zouden worden. Het grote Offer was gebracht en 
aangenomen geworden, en de Heilige Geest, welke op de Pinksterdag nederdaalde, trok de aandacht van 
de discipelen af van het aardse heiligdom en vestigde die op het hemelse, waar Jezus ingegaan was met 
Zijn eigen bloed, om over Zijn discipelen het heil, verkregen door de verzoening, welke Hij volbracht had, 
uit te storten. Maar de Joden werden in volslagen duisternis gelaten. Zij verloren al het licht, dat zij 
over het verlossingsplan hadden kunnen hebben, en vertrouwden nog op hun nutteloze brandoffers en 
offeranden. Het hemelse Heiligdom had de plaats van het aardse ingenomen, maar zij begrepen niets van 
de verandering. Derhalve konden zij geen voordeel trekken uit het middelaarswerk van Christus in de 
heilige plaats.” EW, 259 
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1. Johannes de Doper was de eerste toets. Hij was een zinnebeeld1 voor William Miller en de eerste 
engelenboodschap. 

2. Toen Ellen G. White de tweede engelenboodschap beschreef, vergeleek zij die met Jezus’ triomftocht 
in Jeruzalem. Wie Johannes verworpen had, verwierp nu ook Jezus. 

3. Na de kruisiging waren de leerlingen zeer terneergeslagen. Ellen G. White vergelijkt deze situatie met 
de grote teleurstelling, die direct na de 22 oktober 1844 ontstond2. 

4. In deze geschiedkundige gebeurtenissen stelt Pinksteren nummer vier voor. 
 
De Bijbel staat voor dergelijke patronen, we laten er hier slechts een aantal zien. De 3+1-combinaties over de 
2300 avonden en morgens vindt men drie keer in de profetie. 
 
Als in de Bijbel een 3+1-combinatie zichtbaar is, dan betreft het altijd 1. een toets, 2. het oordeel en 
3. de dood.  
 
De beide laatste combinaties zijn het fundament van het Adventisme. Overdenk deze gebeurtenissen in 
relatie met het einde van de wereld, dan ontstaat er begrip voor wat er in het einde van de tijd staat te 
gebeuren. Als wij zien hoe deze boodschappen in de Bijbel zijn opgeschreven, dan kunnen wij zien dat iedere 
gebeurtenis zijn eigen betekenis heeft. 
 

3. Hervormingen - toetsen - geschiedkundige parallellen 

William Miller begreep en verkondigde als eerste de 1e engelenboodschap, Ellen G. White vergeleek hem met 
Johannes de Doper een hervormer. Zij vergeleek hem ook met Elia, die eveneens een hervormer was. 
 
Overal, waar wij in de Bijbel het 3+1 patroon vinden, betreft het een hervormingsboodschap. En in relatie tot 
de drie engelenboodschap zijn er altijd drie toetsen. Deze toetsen zijn van dien aard, dat men niet aan de 
tweede toets toekomt wanneer men de eerste niet doorstaan heeft en als men de tweede toets niet doorstaat, 
men niet aan de derde toekomt. Dit proces van een drievoudige toets zal aan het einde van de tijd voor 
Adventisten opnieuw gelden.  
 
Iedere hervorming bestaat uit een “A”-gedeelte en een “B”-gedeelte. In de begintijd van de 19e eeuw was deel 
“A” de geschiedenis van de Millerieten. Deel “B” is de geschiedenis van de 144.000. Deel “B” is een herhaling 
van deel “A”. Het handelt om hetzelfde geschiedkundige verloop; een deel staat aan het begin van de 
hervormingsbeweging en een deel aan het einde. De geschiedenis van de Millerieten herhaalt zich in onze 
tijd. Deel “A” is het begin van de hervormingsbeweging, Deel “B” is het einde van de hervormingsbeweging.  
 
De Joden, die Egypte verlaten hebben zijn te vergelijken met de Joden in de tijd van Christus. De tijd in Egypte 
stelt deel “A” voor, de tijd van Jezus deel “B”. Beide historische tijdsperioden zijn echter gelijk. We zullen niet 
alle karaktereigenschappen noemen, maar enkele om de opmerkzaamheid te stimuleren, dat zich in deze 
boodschap licht bevindt, waar wij tot nu toe geen acht op geslagen hebben. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 “Evenals Johannes de Doper de eerste komst van Christus aankondigde en hem de weg bereide, zo verkondigde William 

Miller en degenen, die zich bij hem voegden, de wederkomst van de Zoon van God.” EW, 229.2 
2 “Ik zag dat Jezus met het diepste medegevoel op de teleurgestelde mensen keek. Hij stuurde engelen om hun gedachten te 

leiden, waardoor zij Hem konden vinden en Hem daarheen volgden, waar hij zich nu bevond; opdat zij zouden erkennen 
dat niet de aarde het Heiligdom was, maar dat hij het Heilige der heiligen in het hemelse Heiligdom moest binnengaan, om 
het te reinigen; dat hij voor Israël een bijzondere verzoening moest bewerkstelligen, het Koninkrijk van zijn Vader 
ontvangen zou en dan naar de aarde zou terugkeren en hen zou meenemen, opdat zij voor altijd bij Hem zouden wonen. De 
teleurstelling van zijn discipelen (bij de dood van Jezus) stelt heel goed de teleurstelling van diegenen voor die de 
Heer in het jaar 1844 terug verwachten. EW, 244.2 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het volgende hoofdstuk bespreken we een ander Bijbels principe. Evenals bij de 3+1-combinatie is ook 
deze een hulp bij het begrijpen van de profetieën en een bevestiging van de Adventistische theologie. Het 
principe van een profetenvolgorde vindt zijn plaats binnen de 3+1-combinatie; en voornamelijk bij de eerste 
toets. Bovendien zal zich opnieuw bewijzen, hoe het begin en het einde van een profetie verbonden worden, 
doordat de profeet in de tweede fase (verzameling) de boodschap van de eerste profeet (verkondiging) 
herhaald.  
 
De 3+1-combinatie omvat altijd een aanhankelijkheidtest voor Gods volk, die het lot van ieder individu beslist. 
Vandaag leven wij in de herhalingstijd van de laatste 3+1-combinatie, dus in deel B, waar God Zijn volk 
inclusief de 144.000 op de laatste grote toets, de zondagswet, voorbereiden zal. Wij leven in de tijd waarin 
de gebeurtenissen van de Millerietenbeweging zich herhalen. In deel B van de laatste 3+1-combinatie. 
Niet alleen voor de Millerieten waren er 3 toetsen, maar ook in onze tijd heeft God drie toetsen voor Zijn volk.  
De eerste toets heeft altijd met hervormingen te maken die door de opvolgende profeten en Gods volk bekend 
gemaakt zijn. De daarbij behorende profeet was dus zelf ook altijd een hervormer. God heeft deze 
profeten uitgekozen om Zijn volk een waarschuwingsboodschap te geven. Voor de laatste tijd, kort voor de 
zondagswet, heeft God Ellen Gould White voor deze opdracht uitgekozen. Zij is geroepen om in Gods 
gemeente en in de wereld een hervormingsboodschap te verkondigen. Zij is daardoor een deel van deze 
laatste 3+1-boodschap, die God aan de wereld gegeven heeft. Als wij de van God geroepen profeten nader 
bezien, dan moeten wij noodzakelijkerwijs erkennen welke rol Ellen Gould White kort voor de afsluiting van 
de genadetijd toebedeeld werd. Zij was in haar leven een toets voor Gods volk en is het ook vandaag de dag 
nog steeds. 
 
Het schema van de profetenvolgorde vindt zijn plaats binnen de 3+1-combinatie. 

  

Hervormer / 
Miller 

Prot. Kerken  
sluiten deuren 

Boodschap v. 
1844 

Drie toetsen 

Hervormer / 
E.G.White 

Beeld v.h. 
beest Zondagswet 

Tijd der Millerieten Tijd van de 144.000 
(onze tijd) (1840-1844) 

A B 

1e engel 2e engel 3e engel 

1e test 2e test 3e test 

1e test 2e test 3e test 
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4. 'Tijdprofeten' en de 1e toets voor Adventisten in de eindtijd 

 4.1  DE EERSTE TOETS 

Deze studie behandelt de eerste toets voor adventisten in de eindtijd en zal in zeker opzichte voor velen niet 
onbekend zijn. Er worden echter toch enkele elementen aan toegevoegd die waarschijnlijk minder bekend 
zijn. Het betreft de “tijdprofeten”. 
 
Gods Woord stelt ons een verscheidenheid aan profeten voor. Wij kunnen de volgende indeling maken:  
 Mannelijke profeten; 
 Vrouwelijke profeten; 
 Profeten die een boek in de Bijbel hebben geschreven; 
 Profeten die in de Bijbel alleen maar genoemd worden; 
 Profeten die verkondigd hebben; 
 Profeten die verzameld hebben; 
 Profeten die een bijzondere opgave hadden tussen twee heilstijden.  
 
Wij onderzoeken nu de profeten die met een tijdprofetie in verbinding staan. Maar niet alleen dat: De 
tijdprofetieën moeten tevens op Gods volk betrekking hebben. 
 

“Eén ding is zeker: de Zevende-dags Adventisten die zich opstellen onder satans banier, zullen als 
eerste hun geloof in de waarschuwingen en vermaningen opgeven, die in de getuigenissen van Gods Geest 
te vinden zijn.” 3SM, 84. 

 
Dit citaat toont ons, dat Zevende-dags Adventisten, die zich uiteindelijk onder satans banier stellen, als eerste 
hun vertrouwen in de getuigenissen van Ellen White zullen opgeven. 
Wanneer men dit thema dieper bestudeert, en zich de vraag stelt, wanneer Zevende-dags Adventisten en 
andere christenen zich onder satans banier zullen stellen, dan geeft dit als resultaat, dat dit bij de 
zondagswet3 zal zijn. Zevende-dags Adventisten die het merkteken van het beest aannemen4, zullen als eerste 
de Geest der Profetie (het dienstwerk van Ellen White) afwijzen. 
 
Wij kunnen daarom op voorhand als stellen, dat wanneer wij de werken van Ellen G. White afwijzen, wijzen 
wij daarmee de boodschap aan de Laodicenzen af. Als wij de Bijbelse boodschap aan de Laodicenzen afwijzen 
dan wijzen wij daarmee Ellen G. White af. 
 
De Bijbel leert ons op verschillende plaatsen, dat op twee of drie getuigen een zaak vast staat (2 Korintiërs 
13:1, Matteüs 18:16). Wanneer men in Gods woord iets ontdekt, dat twee- of driemaal bevestigd wordt, dan 
kan men er zeker van zijn dat het om een absolute zekerheid gaat.  

 4.2  VERKONDIGINGSPROFETEN EN VERZAMELPROFETEN: 

We zullen nu de kenmerken van “tijdprofeten” aantonen. Het gaat om profeten die met tijdprofetieën in 
verband staan en waarbij het volk van God een rol speelt. Er is dus altijd een profeet die de tijdprofetie 

                                                                 
3 “Er komt een tijd waarin de wet van God in bijzondere zin in ons land (VS) teniet wordt gedaan. De bestuurders van onze 

natie zullen door wettelijke bekrachtiging de zondagswet opleggen en op deze wijze zal Gods volk in groot gevaar komen. 
Als onze natie in haar wetgevende vergaderingen wetten zal uitvaardigen om de gewetens van de zondagsviering verplicht 
te stellen en verdrukkende macht zal gebruiken tegen hen die de zevende dag als Sabbat vieren, zal Gods wet in ons land 
opzettelijk teniet worden gedaan; de nationale afval zal worden gevolgd door nationale ondergang.” 7BC, 977.2 

4 “Als de protestantse kerken de zondagsviering opleggen, zetten ze de mensen er toe aan het pausdom – het beest – te 
aanbidden. Wie de eisen van het vierde gebod kent en de valse in plaats van de ware Sabbat wil heiligen, bewijst daarmee 
eer aan de macht die de valse sabbat heeft ingesteld. Maar juist omdat de kerken de wereldlijke macht gebruiken om een 
godsdienstige inzetting op te leggen, zullen ze zelf een beeld voor het beest maken. De verplichting om in de Verenigde 
Staten de zondag te heiligen, zal dus neerkomen op een verplichting om het beest en zijn beeld te aanbidden.” GC, 
448.3 

 “Wanneer de test komt, zal duidelijk te zien zijn wat het merkteken van het beest is. Het is het houden van de zondag.” 
7BC. 980.9 
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afkondigt. Wij beschouwen hem als een verkondigingsprofeet. Hij verkondigt een profetie die met Gods volk 
van doen heeft, en waarin een tijdselement verwerkt is. Als het einde van de profetische tijd gekomen is, dan 
zal de profetie zich historisch vervullen. Op dat geschiedkundig punt wekt God altijd een profeet op die men 
ook als verzamelprofeet betitelen kan. Op dat tijdstip is er altijd een overblijvend volk, dat zich rondom deze 
boodschap en deze profeet verzameld en die deze boodschap als een tegenwoordige waarheid verstaan. Om 
die reden gebruiken wij het woord verzamelprofeet. 
 
Wij hebben dus een verkondigingsprofeet, een verzamelprofeet en ook altijd een overblijvend volk, dat de 
boodschap als tegenwoordige waarheid verstaat. De dienst van een verzamelprofeet is altijd gebaseerd op 
een boodschap die in een tijdprofetie staat. Bij de boodschap van de verzamelprofeet gaat het altijd om leven 
en dood. 
 
Er is nog een interessant kenmerk in deze samenhang: de naam van de profeet is altijd gerelateerd aan zijn 
dienst. 

 4.3  VAN HENOCH NAAR NOACH 

Henoch was de verkondigingsprofeet van vóór de zondvloed. De eerste profetische boodschap werd door 
Henoch verkondigd. Hij noemde zijn zoon namelijk Methusalach, en heeft daarmee een tijdprofetie 
verkondigd (Genesis 5:21).  
 
Methusalach betekent: Als hij sterft, dan gebeurt het. In het jaar dat Methusalach stierf, kwam de zondvloed 
en vernietigde de gehele mensheid. 
Henoch betekent: Leraar. Zr. White zegt, dat Henoch een “leraar der gerechtigheid” was. Zijn naam was dus 
in overeenstemming met zijn dienst.  
Dit was een boodschap met een tijdprofetie, want de Bijbel (Genesis 6:3) en Ellen White (BC. Blz. 14) zeggen 
ons, dat de mensen voor de zondvloed nog maar 120 jaren te leven hadden totdat de vloed kwam. 
 
Noach was daarom de verzamelprofeet vóór de zondvloed. Hij herkende dat zijn boodschap tegenwoordige 
waarheid was. 
Noach betekent: Trooster. De Bijbel zegt, “Noach zal zijn volk troosten” (Genesis 5:29). Zijn naam kwam dus 
overeen met zijn dienst. 
 
Was er nog een overblijfsel, buiten zijn zonen, die begrepen dat de zondvloed tegenwoordige waarheid was? 
Ja, er waren mensen die bij de bouw van de ark meehielpen, maar ten ruste gelegd werden voordat de vloed 
kwam. Ging het bij de boodschap van Noach om leven en dood? Absoluut. Iedereen die de boodschap afwees, 
kwam om in de vloed. 
 

 
 
  

 De naam van de profeet is altijd in overeenstemming met zijn werk; 
 Er is altijd sprake van een overblijfsel; 
 Het betreft altijd een zaak van leven en dood. 

 4.4  VAN ABRAM TOT MOZES 

De volgende Bijbelse tijdprofetie, die Gods volk betrof, werd verkondigd door Abram. Wij noemen hem 

Profetische tijd 

Verkondigprofeet Verzamelprofeet 
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bewust Abram, omdat hij zo heette, toen hij deze profetie verkondigde. Deze profetie zegt, hoe lang het volk 
van Israël in slavernij zou verblijven in Egypte (Genesis 15:13). 
 
Abram was een verkondigingsprofeet. Door hem sprak God dat zijn volk 400 jaren slavernij en vernedering 
zou moeten doorstaan (Genesis 15:13). 
Abram betekent: De Vader is verheven. Steeds als Abram bij zijn zwerftocht zijn tent opstelde, bouwde hij 
een altaar, om zijn hemelse Vader te verhogen. Daardoor konden de aangrenzende volken de God van Abram 
herkennen. Later werd zijn naam veranderd in Abraham, wat zoveel betekent als: Vader van vele volkeren 
(Genesis 17:5). 
 
En inderdaad, hij is vandaag de dag de vader van Moslims, de Joden en van het geestelijke Israël. Hij is de 
vader van vele natiën geworden. Zijn naam was in overeenstemming met zijn dienst. 
Toen de profetie tenslotte vervuld werd, namelijk toen de tijd van het volk Israël in Egypte ten einde liep, 
verwekte God weer een nieuwe profeet. Welke profeet was dat? 
 
Mozes: Hij was een verzamelprofeet en herkende de profetie van Abram als tegenwoordige waarheid. 
Mozes betekent: Uit het water getrokken (Exodus 2:10). Hij werd als kleine jongen uit de Nijl gered en God 
gebruikte hem, om de Israëlieten door het water van de Rode Zee te verlossen. En als hij geen grote fout 
begaan had bij de rots, dan was hij nogmaals in de gelegenheid geweest om Gods volk door het water van de 
Jordaan in het beloofde land te leiden. Zijn naam was in overeenstemming met zijn dienst. 
 
Was er een overblijfsel dat geloofde dat het tijd was om uit Egypte te vertrekken? Ja. Ging het bij de boodschap 
van Mozes om leven en dood? Of was het alleen maar een aanbod? Het ging om leven en dood, want als er 
geen bloed aan de deurpost was gesmeerd zou iedere eerst geborene sterven. Verder zou uiteindelijk bijna 
iedereen omkomen in de woestijn, voordat het volk eindelijk het beloofde land kon binnen gaan. 
 
---------- 
De volgende kenmerken hebben wij al twee keer vastgesteld: 

 Er was een verkondigingsprofeet; 
 Er was een verzamelprofeet; 
 De naam van de profeet is in overeenstemming met zijn dienst; 
 Er is een overblijfsel; 
 Er is altijd een boodschap waarbij het om leven en dood gaat; 

 
Als er twee of drie getuigen te vinden zijn, dan staat het zonder twijfel vast (2 Korintiërs 13:1). 
---------- 

 4.5  VAN JEREMIA NAAR DANIËL  

De volgende boodschap, die met Gods volk van doen had, werd door Jeremia verkondigd. De profetie voorzegt 
dat het volk van Israël 70 jaar in ballingschap zal verblijven in Babylon (Jeremia 25:11). 
 
Jeremia was een verkondigingsprofeet. 
Jeremia betekent: De Heer is verheven, de Heer slaat toe. Wanneer men Jeremia’s geschiedenis en opdracht 
nader bestudeerd, wordt ons het volgende duidelijk: Gedurende de tijd dat Jeremia zijn Vaders naam groot 
maakte, heeft hij gelijktijdig Gods volk gewaarschuwd dat God Zijn strafgericht als gevolg van 
ongehoorzaamheid voltrekken zal. Zijn naam was in overeenstemming met zijn dienst. 
 
Daarna kwam er weer een profeet in de Bijbel die erkende, dat de profetie van Jeremia kort voor de vervulling 
stond. Wie was die profeet? Het was Daniël (Daniël 9:2). 
 
Daniël betekent: God is mijn rechter. In het boek Daniël wordt Gods rechtspraak op verschillende manieren 
beschreven. Het eerste hoofdstuk van het boek Daniël laat Gods rechtspraak tegen het ongehoorzame Israël 
zien, wanneer Babylon optrekt en Jeruzalem verovert. 
 
In Daniël hoofdstuk 2 vinden wij bij de voeten van het standbeeld de rechtspraak over de naties en 
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koninkrijken van de wereld. In Daniël 5 zien we Daniël namens God een boodschap van oordeel/rechtspraak 
spreken tegen koning Belsazar. In Daniël 8:14 begint het onderzoekend oordeel. Daniël’s naam was in 
overeenstemming met zijn dienst. De boodschap die Daniël erkende was: Het is tijd Babylon te verlaten en 
Jeruzalem weer op te bouwen. 
 
Heeft iedereen deze profetie aangenomen? Alleen een klein overblijfsel van Israël kwam uit Babylon.  
Wat gebeurde er met de Israëlieten die in Babylon bleven? Ze hebben zich nooit meer met Gods volk 
verbonden. Bij deze profetie ging het om leven en dood. 

 4.6  DANIËL ALS VERKONDIGINGSPROFEET. 

Daniël is niet alleen een verzamelprofeet, maar God gebruikte hem ook als een verkondigingsprofeet, omdat 
hij de profetie van de 2300 avonden en morgens verkondigde. Binnen deze profetie zijn er nog 5 andere 
profetieën. Overal in het boek Daniël vinden wij daarvan de bewijzen.  
 

“De Heer heeft zijn volk veel verordeningen gegeven, gebod op gebod, regel op regel, hier een 
weinig daar een weinig. Er wordt weinig aandacht aan de Bijbel gegeven, en daarom heeft de Heer een 
kleiner licht geschonken, om mannen en vrouwen tot het grotere Licht te leiden. Oh, hoeveel goeds zou 
het gedaan hebben, wanneer men deze boeken, die dit licht bevatten, met vastberadenheid zou lezen, en 
de daarin beschreven principes zou uitleven. De waakzaamheid zou duizend maal groter zijn, en duizend 
maal meer zelfverloochening en doorzettingsvermogen. En vele male meer mensen zouden zich nu in de 
tegenwoordige waarheid verheugd hebben.” CM, 125-126. 

 4.6.1  DE EERSTE PROFETIE BINNEN DE 2300 AVONDEN EN MORGENS 

“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, 
tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, ...” 

 
Van Daniël naar Haggai en Zacharia. – De eerste profetie binnen de profetie van de 2300 avonden en 
morgens, was de aanwijzing wanneer Jeruzalem weer opgebouwd zou worden (Dan.9:25). Binnen deze 
geschiedkundige context werden twee verzamelprofeten door God geroepen. De ene heette Haggai en de 
andere Zacharia. 
 
Haggai was een verzamelprofeet. Zijn naam betekent: Op de feestdag geboren.  
 
Wanneer men het boek Haggai leest, kan men zijn verzoek erkennen, dat het namelijk tijd was, Jeruzalem 
weer op te bouwen. Hij benadrukte dat zeer. Ook hier is de relatie met zijn naam te erkennen: Iemand die op 
een feestdag geboren werd – op een heel bepaalde tijd. Zijn naam was in overeenstemming met zijn dienst. 
 
Er kwamen veel mensen naar Jeruzalem terug, er zijn er maar weinigen die meehielpen bij de wederopbouw. 
Een deel van hen trouwde heidense vrouwen, en wilden niet weer van hen scheiden. Anderen verachte de 
heiliging van de Sabbat.  
 
Nehemia was de opvolger in de profetische dienst van Zacharia en Haggai. Door zijn hervormingsboodschap 
werden diegene van Israël “afgesneden” die deze boodschap op dat moment niet aannamen. Wie zich niet van 
de heidense vrouwen wilden scheiden, werd door het volk Israël uitgesloten. Ook bij deze boodschap ging 
het om leven en dood. 

 4.6.2  DE TWEEDE BOODSCHAP BINNEN DE PROFETIE VAN DE 2300 AVONDEN EN MORGENS   

Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, 
tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;...”  

 
Van Daniël naar Johannes de Doper. – De volgende boodschap (Dan 9:26a,27a) die men binnen deze 2300 
dagen profetie kan vinden toont aan wanneer de Messias zou komen en gezalfd zou worden. Wanneer werd 
Jezus gezalfd? Dat gebeurde bij zijn doop. 
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Johannes de Doper was een verzamelprofeet en die de profetie met betrekking tot de zalving van Jezus als 
tegenwoordige waarheid herkende. 
 
Johannes betekent: De Heer is genadig. Wij kennen hem niet alleen als Johannes, maar veeleer als Johannes 
de Doper. Zijn naam was dus weer in overeenstemming met zijn dienst. 
Was er een overblijfsel van mensen, die deze profetische boodschap als tegenwoordige waarheid herkenden? 
Het overblijfsel in die tijd waren de leerlingen van Johannes de Doper.   
 

“Ik werd terugverwezen naar de verkondiging van de eerste komst van Christus. Johannes werd 
gezonden in de Geest en in de kracht van Elia om de weg voor Jezus te bereiden. Zij die het getuigenis van 
Johannes verwierpen trokken geen nut uit hetgeen Jezus leerde. Hun weerstand tegen de boodschap, die 
Zijn komst voorspelde, plaatste het daar, waar zij niet gemakkelijk het zeer sterke getuigenis, dat Hij de 
Messias was, konden aannemen. Satan dreef hen, die de boodschap van Johannes verwierpen, aan, om nog 
verder te gaan, en Christus verwierpen en te kruisigen. Door zulks te doen, plaatsten zij zich, waar zij de 
zegen niet konden ontvangen op de Pinksterdag, die hun de weg naar het hemelse Heiligdom gewezen 
zou hebben.” EW, 259. 

 
Ging het bij de boodschap van Johannes de Doper om leven en dood? Zeker.  
 
------------------ 
Op getuigenis van twee of drie staat de zaak vast en daar zijn we inmiddels al ver over heen.  
In de tijdprofetieën vinden wij deze karakteristieken overal terug. 

 4.6.3  DE DERDE BOODSCHAP BINNEN DE PROFETIE VAN DE 2300 AVONDEN EN MORGENS 

“En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en 
het spijsoffer doen ophouden,...”  

 
Van Daniël tot Johannes (van Patmos), de schrijver van het boek Openbaring. – De volgende tijdprofetie (in 
de tijdreeks van de 70 jaarweken) is het kruis. Johannes van het boek Openbaring was een verzamelprofeet. 
Hij verscheen en schreef het boek Openbaring. Hij was de enige discipel die Jezus tot aan de voet van het 
kruis volgde. 
 
Openbaring is een woord dat wijst op de onthullingen van Jezus. In het evangelie, de drie brieven van 
Johannes en in het boek Openbaring vinden wij het verlangen van Johannes, namelijk getuigenis afleggen, 
van wat hij persoonlijk van Jezus gezien heeft. Hij wilde openbaren wat hij in Jezus ontdekt had. Zijn naam 
was in overeenstemming met zijn dienst.  
 
Was er een overblijfsel van mensen, die het kruis als een tegenwoordige waarheid herkenden? Was de 
boodschap van het kruis een boodschap van leven en dood? 

 4.6.4  DE VIERDE BOODSCHAP BINNEN DE PROFETIE VAN DE 2300 AVONDEN EN MORGENS 

“En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het 
spijsoffer doen ophouden,...”  
 
Van Daniël tot Saulus. – De volgende tijdprofetie binnen de 2300 dagen profetie laat zien hoe Israël van God 
gescheiden werd en dat de blijde boodschap van daaruit aan de heidenen verkondigd werd. Saulus was een 
verzamelprofeet, die in deze tijd geroepen werd. 
 
Saulus betekent: de uitverkorene, door God verkozen (Handelingen 9:15). – Nadat hij verkozen was werd zijn 
naam veranderd in Paulus. Paulus betekent: klein, onbeduidend. Paulus getuigd overal in zijn brieven, dat hij 
de minste onder alle heiligen is. Zijn naam was in overeenstemming met zijn dienst. 
 
Wat was de boodschap voor die tijd? Het was tijd het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Ging het bij 
deze boodschap om leven en dood? Ja, het ging inderdaad om leven en dood. 
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 4.6.5  DE VIJFDE PROFETIE BINNEN DE 2300 AVONDEN EN MORGENS 

En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom 
gerechtvaardigd worden. 

 
Van Daniël tot Ellen G. White. – Nu komen wij bij de laatste profetie, waar het om Gods volk en haar werk 
gaat. Namelijk het jaar 1844. De boodschap voor die tijd was, dat het Heiligdom gereinigd zou worden. Was 
er een overblijfsel van mensen, die deze profetische boodschap als tegenwoordige waarheid herkenden? 
Werd er een profeet voor deze tijd geroepen? Jazeker. 
 
De volgende vragen dienen wij te beantwoorden:  
Gaat het in het dienstwerk van Ellen G. White om leven en dood? Ja!  
Kunnen wij uit de geschriften van Ellen G. White enkele delen uitkiezen en aannemen en andere afwijzen? Ja, 
Deze keuze mogelijkheid hebben wij. Echter als wij een deel van haar boodschap afwijzen, dan kiezen wij 
voor de dood. Het leven komt als wij al haar geschriften accepteren. 
 

“In vroeger tijden sprak God tot de mensen door de mond van profeten en apostelen. In deze tijd 
spreekt Hij tot hen door het getuigenis van Zijn Geest. Er is nooit eerder een tijd geweest waarin God Zijn 
volk met zoveel ernst instructies heeft gegeven aangaande Zijn wil en de wijze van leven die Hij van hen 
verlangde dan nu het geval is.” 5T, 661. 

 
Ellen White zegt dus in het vorige citaat dat er in de geschiedenis geen tijd was, waarin God Zijn volk met 
zoveel ernst geleerd heeft als vandaag. Met andere woorden: Nog nooit was er een tijd, waarin God met meer 
ernst Zijn volk door een profetes onderwezen heeft, als in de tijd van Ellen G. White. 
 
Het “kleine licht” 
Als men in de Verenigde Staten voor een conservatief publiek de woorden “het kleine licht” sprak, dan wist 
iedereen wie er bedoeld werd. Zuster White zegt van zichzelf dat zij het “kleine licht” is. Mensen die Ellen 
White afwijzen, gebruiken dit citaat graag. Ze willen daarmee benadrukken dat zij alleen maar een licht is dat 
wij niet noodzakelijkerwijs nodig hebben. Dit in tegenstelling tot de Bijbel die noodzakelijk is. Deze logica is 
echter onverstandig. Wij worden niet aan de grootte van het licht gemeten, maar wat wij met het licht doen 
dat God ons schenkt. Hoe ontvangen wij het licht? Ellen G. White was het licht van Christus. 
 

 “De stem van Christus spreekt door de patriarchen en de profeten van Adams dagen af tot 
het einde van de tijd”. DA, 799 

 
Ellen G. White bevestigt dat alle profeten het “kleine licht” waren in vergelijking tot Jezus, Die het “grote Licht” 
was.  
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5. Verbindingsprofeten tussen de heilstijden 

We willen u nog een andere soort profeet onderzoeken, we zullen deze als de 'verbindingsprofeet' 
omschrijven. 
 

“De profeet Johannes was de schakel tussen de beide bedelingen. Als Gods vertegenwoordiger trad 
hij op om het verband te laten zien tussen wet en profeten en het christelijke tijdperk. Hij was het mindere 
licht dat door een groter licht gevolgd zou worden. Het verstand van Johannes werd verlicht door de 
Heilige Geest, zodat hij zijn volk zou kunnen verlichten. Er is echter geen licht zo helder geweest, waardoor 
de zondige mens is verlicht, als dat wat straalde uit de leer en het leven van Jezus.” DA, 220. 

 
“Jezus zei, om Johannes te verdedigen: “Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, 

ook veel meer dan een profeet” (Matteüs 11:9). Johannes was niet alleen een profeet die de toekomst 
voorspelde, hij zelf was een kind van de belofte. Hij was vanaf zijn geboorte vervuld met de Heilige Geest 
en was beschikt door God om een bijzondere opdracht te volbrengen als hervormer, door een volk op de 
verwelkoming van Christus voor te bereiden. De profeet Johannes was de verbindende schakel tussen de 
twee bedelingen.” RH, April 8, 1873. 

 
Ellen G. White zegt hier, dat Johannes de Doper een verbindingspersoon tussen twee heilstijden was. 
Johannes de Doper was dus een verbindingsprofeet of een heilstijdprofeet. Dit zal ik nader toelichten:  
Vóór Johannes de Doper was het centrum van de aanbidding voor Gods volk het aardse heiligdom. Johannes 
de Doper was de verbindingspersoon tussen de tijd van het aardse heiligdom en het hemelse Heiligdom. Wat 
was het eerste dat Johannes de Doper zei toen hij Jezus zag? Hij riep: “Zie het Lam Gods” (Johannes 1:29). 
Hij verlegde voor de eerste keer het centrum van aanbidding van het aardse heiligdom naar het hemelse 
Heiligdom, van de ene heilstijd naar de andere. Hij was dus een verbindingsprofeet. In de totale Bijbelse 
geschiedenis zijn er maar vier verbindingsprofeten. 

 5.1  NOACH EEN VERBINDINGSPROFEET: VAN EDEN NAAR DE ALTAARDIENST 

Noach was de eerste verbindingsprofeet. Het middelpunt van aanbidding voor Gods trouwe volk vóór de 
zondvloed lag bij de ingang van de hof van Eden. 
Wat was het eerste dat Noach deed toen hij uit de ark kwam? Hij bouwde een altaar. Vóór de zondvloed was 
het middelpunt van aanbidding de ingang tot de hof van Eden en meteen na de vloed begon een nieuwe 
periode van aanbidding, namelijk door het bouwen van altaren. Noach was dus een verbindingsprofeet. 

 5.2  MOZES EEN VERBINDINGSPROFEET: VAN DE ALTAARDIENST NAAR HET AARDSE HEILIGDOM 

Mozes was de volgende verbindingsprofeet. Hij werd door de Heer aangesteld, om het middelpunt van 
aanbidding voor Gods volk van de altaardienst te verleggen naar het aardse heiligdom, de tabernakel / 
tempel.     

 5.3  JOHANNES DE DOPER EEN VERBINDINGSPROFEET- VAN HET AARDSE NAAR HET HEMELSE HEILIGDOM 

Toen de tijd kwam dat de blik van het aardse naar het hemelse Heiligdom gericht moest worden, werd 
Johannes de Doper geroepen om het volk daarop te wijzen. 
 

 5.4  E.G. WHITE EEN VERBINDINGSPROFETES – VAN HET HEMELSE HEILIGE NAAR HET HEMELSE HEILIGE DER 
HEILIGEN. 

Zou u de voorgaande profeten als klein en onbeduidend willen betitelen – Noach, Mozes en Johannes de 
Doper? Waarschijnlijk zijn zij de belangrijkste profeten van de Bijbel. 
 
Er is echter nog één verbindingsprofeet. Ellen Gould White werd geroepen, om het middelpunt van de 
aanbidding van het hemelse Heiligdom (Heilige) op het hemelse Heilige der heiligen te richten. 
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Ziet u op welk niveau Ellen G. White met de andere profeten staat? Dat is een zeer bijzondere categorie. 
 
Geliefde broeders en zusters, de boodschap voor ons in deze tijd staat in Openbaring 3:18. Daar vinden wij 
een raad voor de gemeente van Laodicea. Deze gemeente heeft behoefte aan drie geneesmiddelen, namelijk: 
ogenzalf, witte klederen en goud dat gelouterd is in het vuur. 
Wanner wij deze geneesmiddelen niet aannemen, dan zullen wij uit Gods mond gespuugd worden. 
Kunnen wij hier allemaal mee instemmen? Het eerste geneesmiddel voor Laodicea is de ogenzalf, die het 
geestelijk beoordelingsvermogen voorstelt. In het volgende citaat kan men dat duidelijk zien. 
 

“De “ogenzalf”, het Woord van God, doet het geweten pijn als het wordt toegepast; want het 
overtuigd van zonde. Maar het pijn doen is noodzakelijk, opdat genezing kan volgen en het oog alleen 
gericht is op Gods eer.” 7BC, 965. 

 
Geestelijk onderscheidingsvermogen komt door het Woord van God. Daarin wordt gezegd dat wij de geesten 
moeten beproeven (1 Johannes 4:1). Dit is met behulp van de Bijbel mogelijk. Het woord van God legt zich 
zelf uit als een licht en een lamp. De meesten van ons kennen Psalm 119 vers 105 wel uit het hoofd. “ Uw 
woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Gods Woord (de Bijbel) is een lamp en een licht. 
Dat is het eerste geneesmiddel voor Laodicea, namelijk dit heldere licht. 
 
Ellen Gould White is de profetes voor Laodicea. Wat denkt u wat het woord “Ellen” betekent? 
“Ellen” betekent: Een heldere en stralende lamp. Haar naam is in overeenstemming met haar dienst. “Gould” 
betekent: Goud. Het is echter de oude schrijfwijze van goud. (New Dictionary of American Names). Wat denkt 
u wat “White” betekent? Het betekent wit.  
 

“En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad 
zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.” Openbaring 19:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De naam van Ellen White komt volledig overeen met haar dienst, zoals dit staat beschreven in de brief aan 
Laodicea. Zij is de profetes voor Laodicea. Als men Ellen G. White afwijst, verwerpt men tevens de boodschap 
aan de Laodicenzen. Wie de boodschap aan Laodicea afwijst, ontkent daarmee gelijktijdig de dienst van Ellen 
G. White. 
Bij deze oproep gaat het om leven en dood. Dit is de eerste toets die Zevende-dags Adventisten zullen 
moeten ondergaan. De eerste van drie toetsen.  
Op basis van deze studie kan ik u verzekeren, dat iedere Adventist, die vandaag Ellen G. White openlijk afwijst 
of eenvoudigweg de dienst van de Geest der Profetie passief afwijst of ontkent, bij de zondagswet het 
merkteken van het beest ontvangen zal. Of, om in de termen van Laodicea te spreken: “Ik zal u uit Mijn mond 
spuwen.” (Openbaring 3:16) 
 
Ellen White was weliswaar niet alleen een profetes voor Laodicea. Zij was ook een profetes voor Philadelphia. 
Toen de Millerbeweging begon was zij nog niet getrouwd met James White. Haar familienaam was toen nog 
Harmon, dat vredessoldaat betekent. 
 
Ellen Gould Harmon toont niet de tekens van de Laodicea-gemeente, maar van de Philadelphia-gemeente. 
De Philadelfia-gemeente was een gemeente die het woord van God verkondigde en daarmee formeel in hun 
onderhoud voorzagen. Deze gemeente was een soldaat voor God, die de waarschuwingsboodschap van Miller 
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in de wereld verkondigde. En handelde uit geloof, die door liefde werkzaam werd, en de ziel reinigde. Welke 
door het goud (in haar naam) gesymboliseerd wordt.       
 
Ellen G. White was de profetes voor Philadelphia en voor Laodicea. Haar naam was in 
overeenstemming met haar dienst. Bij een nauwkeurige studie kan men erkennen dat Ellen G. White 
heel precies in Openbaring 3 geïdentificeerd wordt. 
 

 
 
Vaak wordt tijdens onze presentaties kritiek geuit, wanneer we citaten van E.G. White gebruiken. Dit 
schrijven is een verdediging hiervan. Voor ons als Gods overgebleven volk, die aan het einde van de tijd leven, 
is de “Geest der Profetie” een boodschap waarin het om leven en dood gaat. Het is de eerste van drie toetsen 
waar wij voor gesteld worden. 
 
Als Zevende-dags Adventisten weten wij, dat de derde toets de zondagswet is. De tweede toets voor Gods 
volk belichten wij in een afzonderlijke studie. Ellen G. White zegt letterlijk, dat bij de tweede toets ons eeuwig 
lot beslist zal worden. Deze toets is al bijna afgesloten en het merendeel van de Adventisten weet niet 
eens dat deze toets bestaat. 
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6. Samenvatting en overzicht 

Het Eeuwig Evangelie is het werk van Christus in eerst het vormen en daarna openbaren van twee groepen 
van aanbidders door de introductie van een drievoudige profetische beproevingsboodschap. 

 6.1  DRIE TOETSEN IN DE TIJD VAN NOACH: 

 1e toets: Noach verkondigde dat de vloed kwam. Wie de boodschap van Noach afwees, was niet meer 
in staat voordeel te trekken uit de tweede toets. 

 
 2e toets:  De mensen zagen dat de dieren in de ark gingen. De genadetijd was nog niet voorbij. Wie dat 

niet inzag, had de tweede toets niet doorstaan. 
 
 3e toets:  Zolang de deur open was, konden de mensen nog kiezen om in de ark te gaan. Toen God Zelf 

de deur sloot, eindigde de genadetijd voor de mensheid van voor de zondvloed. 

 6.2  DRIE TOETSEN IN DE TIJD VAN JOHANNES DE DOPER: 

 1e toets:  Hij die de boodschap van Johannes de Doper afwees, die kon met de leer van Jezus niets 
beginnen. 

 
 2e toets:  Hij die de boodschap van Johannes de Doper aannam, maar de leer van Jezus verwierp, had 

de tweede toets niet doorstaan. 
 
 3e toets:  Alleen hij die de boodschap van Johannes de Doper en de leer van Jezus aannam, kon de 

zegeningen op Pinksteren in ontvangst nemen. 

 6.3  DRIE TOETSEN VOOR DE MILLERIETEN 

 1e toets:  William Miller verkondigde de spoedige wederkomst van Christus. Het is de eerste 
engelenboodschap van 1840. Alleen zij die de boodschap van William Miller aannamen, kwamen in een 
positie waarin ze ook de tweede toets konden doorstaan. 

 
 2e toets:  Dit is de tweede engelenboodschap. De gevestigde protestantse kerken sloten de deuren voor 

deze boodschap. Degenen die de boodschap trouw bleven na de eerste telleurstelling op 19 april 1844, 
doorstonden de tweede toets. 

 
 3e toets:  Dit is de derde engelenboodschap van 1844. De grote teleurstelling op 22 oktober 1844. Van 

de 50.000 mensen die de boodschap hadden aangenomen, bleven er maar 50 over. Hij die de boodschap 
van de reiniging van het hemelse Heiligdom aannam, had ook de derde toets doorstaan. 

 6.4  DRIE TOETSEN VOOR ONS ALS ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN  

 1e toets:  E.G. White verkondigt de boodschap aan Laodicea. Ben ik bereid om haar geschriften als van 
God voor ons gegeven te accepteren? 

 
 2e toets:   

“De Heere heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen vòòr het einde 
van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal 
worden beslist.” 7BC, 976. 

 
Onderkennen wij dat kerk en staat zich in de USA met elkaar verbinden? Het feit dat de politieke en de 
religieuze macht in de USA zich verbinden om de zondagswet in te voeren is voor Zevende-dags Adventisten 
in deze zin een toets, die zij moeten erkennen. Doet men dat niet, dan betekent dat gelijktijdig, dat men niet 
vooraf gewaarschuwd is dat de zondagswet kort voor de deur staat en de genadetijd ten einde loopt. In deze 
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betekenis is het een toets. 
 
 3e toets:  Wat zal ik bij de zondagswet kiezen? Heb ik de voorafgaande toetsen doorstaan maar kies ik 

op dit punt tegen de Sabbat, dan is de deur der genade voor mij gesloten. 
 
Voor de mensheid vóór de zondvloed was de genadetijd ten einde op het moment dat God de deur 
van de ark sloot. De joden verloren als volk hun rol in de heilsgeschiedenis bij de steniging van 
Stefanus. Voor de gemeente Philadelphia sloot de genadedeur op 22 oktober 1844 en voor de 
Laodicea-gemeente (de Zevende-dags Adventisten) eindigt de genadetijd bij de zondagswet. 
 
Het thema, van de genadedeur sluit bij de zondagswet, wordt uitvoerig in de studie , “De reiniging van de 
gemeente deel I en II” behandeld. Zie onderstaande citaten als voorbereiding daarop: 
 

“Reeds vinden voorbereidingen plaats en bewegingen zijn aan de gang die zullen resulteren in het 
maken van een beeld voor het beest. Er zullen in de wereldgeschiedenis voorvallen plaatsvinden, die de 
voorzeggingen van de profetie voor deze dagen in vervulling doen gaan. De Heere heeft mij duidelijk laten 
zien dat het beeld vorm zal krijgen vòòr het einde van de genadetijd; want het zal de grote toets 
zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal worden beslist. … Deze toets moet Gods 
volk ondergaan eer het verzegeld wordt. Allen die God hun trouw tonen door het waarnemen van Zijn wet 
en die weigeren een valse sabbat te aanvaarden, zullen zich scharen onder de banier van de Heere God en 
zullen het zegel van de levende God ontvangen. Zij, die de waarheid van hemelse oorsprong prijsgeven en 
de zondag als sabbat aanvaarden, zullen het merkteken van het beest ontvangen.” 7BC, 976. 

 
“Het beeld van het beest” is bij de zondagswet ten volle ontwikkeld, met als gevolg dat de genadetijd voor 
Zevende-dag Adventisten dan voorbij is. Genade is er dan alleen nog voor mensen, die nooit eerder over de 
sabbat en zondag kwestie gehoord hebben. 
 

“De tijd is niet ver dat iedereen getoetst zal worden. Het merkteken van het beest zal ons 
worden opgedrongen. Zij die stap voor stap hebben toegegeven aan hetgeen de wereld van hen vroeg en 
zich hebben geschikt naar wereldse gewoonten, zullen het niet moeilijk vinden om zich te richten naar de 
heersende machten, in plaats van zich te onderwerpen aan spot, belediging, dreiging met gevangenschap 
den dood. De strijd gaat tussen de geboden van God en de voorschriften van mensen.“ 5T, 81. 

 
“Velen die de waarheid kennen, hebben hun wandel met de Heer gestaakt en hebben zich van het 

geloof onttrokken. De bressen in onze rangen, zullen worden aangevuld, door degenen die door Christus 
de werkers ter elfder uren worden genoemd. Er zijn velen harten waaraan Gods Geest werkzaam is. De 
tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor diegenen die geen kans hebben gehad 
om te leren van wat waarheid is. Vol tederheid ziet de Heere op hen neer. Zijn hart vol ontferming is 
bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden, terwijl de deur gesloten is voor hen die niet 
binnen wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in die laatste dagen de waarheid voor 
het eerst zullen horen.” TDG, 163. 


