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1. Interpretatieregels van William Miller 
 

 1.1  WILLIAM MILLER 

 
ZIJN GEEST TE LEIDEN & ZIJN VERSTAND TE OPENEN 

“God zond Zijn engel om het hart van een boer te bewegen, die niet in de Bijbel geloofde, om hem 
er toe te brengen de profetieën te gaan onderzoeken. Engelen Gods bezochten deze uitverkoren man 
herhaaldelijk, om zijn geest te leiden en zijn verstand te openen om de profetieën te begrijpen, die 
altijd duister geweest waren voor Gods volk.” EW, 229 

 
BEGELEID 

Engelen van God begeleidden William Miller in zijn zending. Hij was standvastig en 
onverschrokken, onbevreesd de boodschap te verkondigen, die aan hem was toevertrouwd.” EW, 232 

 
DE BOODSCHAP VAN DE HEMEL 

“Predikers die deze reddende boodschap niet wilden aannemen, verhinderden degene, die hem 
aangenomen zouden hebben, om dat te doen. Het bloed van zielen kleeft aan hen. Predikanten en leken 
verbonden zich samen om deze boodschap uit de hemel tegen te staan en William Miller en degenen, 
die zich bij hem gevoegd hadden in het werk, te vervolgen. Er werden leugens verspreid om zijn invloed 
tegen te werken; en bij verschillende gelegenheden werden zijn hoorders woedend, terwijl hij hun Gods 
raad duidelijk verklaarde, en scherpe waarheden op hun harten toepaste, zodat, als hij de plaats van 
samenkomst verliet, er sommigen waren die hem in het geheim opwachtten, om hem te doden. Maar Gods 
engelen werden afgezonden om hem te beschermen en zij voerden hem veilig weg van de woedende 
menigte. Zijn werk was nog niet volbracht.” EW, 235 

 
DE BOODSCHAPPER ZELF 

“De aanstichter van alle kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap tegen te 
werken, maar wilde ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de waarheid van de Schrift in 
het hart van zijn toehoorders griffen. Hij veroordeelde hun zonden en verstoorde hun zelfvoldaanheid. 
Zijn duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen zijn boodschap was 
een aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn vijanden hadden het plan 
beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden, maar er waren heilige engelen in de 
menigte. Eén van hen nam de gedaante van een man aan, leidde deze boodschapper van God weg uit het 
gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet voltooid en satan en zijn medewerkers konden 
hun plan niet ten uitvoer brengen. GC, 336 

 1.2  DE BIJBELSE INTERPRETATIEREGELS VAN WILLIAM MILLER VOOR BIJBELONDERZOEK 

“In mijn Bijbelstudie heb ik ontdekt dat de volgende regels mij tot grote dienst zijn geweest; en maak ze nu 
op speciaal verzoek openbaar. Alleen als iedere regel goed bestudeerd wordt in samenhang met de 
bijbehorende tekstverwijzingen, zal het de Bijbelstudent volledig ten goede komen. 
 
Regel 1:  
Ieder woord is belangrijk met betrekking tot het in de Schriften besproken thema. 
 
Bewijs:  
Mattheüs 5:18. 
 
Regel 2:  
De gehele Schrift is noodzakelijk en kan door zorgvuldige toepassing en vlijtige studie begrepen worden. 
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Bewijs:  
2 Timotheüs 3:15-17. 
 
Regel 3:  
Niets van wat in de Schriften geopenbaard is kan of zal verborgen zijn van hen die in geloof daarom bidden, 
en niet twijfelen. 
 
Bewijs:  
Deuteronomium 29:29; Mattheüs 10:26-27; 1 Korinthe 2:10; Filippenzen 3:15; Jesaja 45:111*; Mattheüs 
21:22; Johannes 14:13-14; 15:7; Jakobus 1:5-6; 1 Johannes 5:13-15. 
 
Regel 4: Om een leerstelling te begrijpen, verzamel alle teksten over het thema dat u wenst te verstaan; laat 
dan ieder woord zijn juiste uitwerking krijgen en wanneer u uw stelling zonder tegenstrijdigheden kunt 
formuleren, dan kan het niet verkeerd zijn. 
 
Bewijs:  
Jesaja 28:7-29; Jesaja 35:8; Spreuken 19:27; Lukas 24:27; 44-45; Romeinen 16:26; Jakobus 5:19; 2 Petrus 
1:19-21*. 
 
Regel 5: De Schrift dient zichzelf uit te leggen, omdat het een maatstaf in zichzelf is. Als ik een leraar vertrouw 
om het uit te leggen, en hij moet gissen naar de betekenis, of verlangt het in overeenstemming met zijn 
sektarische overtuiging te brengen, of verlangt als wijs bekend te staan, dan is zijn gissen, verlangen, 
geloofsbelijdenis, of wijsheid mijn maatstaf, en niet de Bijbel. 
 
Bewijs: 
Psalm 19:7-11; Psalm 119:97-105; Mattheüs 23:8-10; 1 Korinthe 2:12-16; Ezechiël 34:18-19; Lukas 11:52; 
Maleachi 2:7-8. 
 
Regel 6: God heeft toekomstige gebeurtenissen steeds door visioenen, figuren en gelijkenissen geopenbaard; 
en op deze manier zijn dingen vaak keer op keer herhaald, door verscheidene visioenen, of verscheidene 
figuren en gelijkenissen. Als u ze wilt begrijpen, voeg ze dan allen samen tot één. 
 
Bewijs: 
Psalm 89:19; Hosea 12:10; Habakuk 2:2; Handelingen 2:17; 1 Korinthe 10:6*; Hebreeën 9:9,24; Psalm 78:2; 
Mattheüs 13:13,34; Genesis 41:1-32; Daniël 2:7-8; Handelingen 10:9-16. 
 
Regel 7: Visioenen worden altijd als zodanig benoemd. 
 
Bewijs:  
2 Korinthe 12:1. 
 
Regel 8: Figuren hebben altijd een figuurlijke betekenis en worden in de profetie vaak gebruikt om 
toekomstige dingen, tijden en gebeurtenissen uit te beelden; zoals “bergen” met de betekenis van regeringen, 
“dieren” met de betekenis van koninkrijken, “zeeën” met de betekenis van volkeren, “lampen” met de 
betekenis van Gods Woord, “dagen” in de betekenis van jaren. 
 
Bewijs: 
Daniël 2:35,44; Daniël 7:3*,17; Openbaring 17:1,15; Psalm 119:105; Ezechiël 4:6. 
 
Regel 9: Gelijkenissen worden als vergelijkingen gebruikt om onderwerpen te illustreren en moeten zoals 
de figuren uitgelegd worden, namelijk door het thema en de Bijbel. 

                                                                 

1  De originele tekstverwijzing van Miller bevatte een schrijffout. Dit is hier aangepast. 
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Bewijs: 
Markus 4:13. 
 
Regel 10: Figuren hebben soms twee of meer betekenissen, zoals “dag” in figuurlijke zin voor drie 
verschillende tijdsperioden kan staan. Indien u het juiste systeem gebruikt, zal het in harmonie met de Bijbel 
zijn en plausibel klinken, anders zal dat niet zo zijn.  
 
Bewijs: 
Prediker 7:14  – Onbepaalde tijd 
Ezechiël 4:6 – Bepaalde tijd – een dag voor een jaar 
2 Petrus 3:8 – Een dag voor duizend jaar 
 
Regel 11: Hoe kan men nu weten wanneer een woord figuurlijk gebruikt dient te worden? Als het plausibel 
klinkt zoals het er staat, en de eenvoudige natuurwetten geen geweld aan doet, dan moet het letterlijk 
verstaan worden, zo niet, dan figuurlijk. 
 
Bewijs: 
Openbaring 12:1-2; Openbaring 17: 3-7. 
 
Regel 12: Om de ware betekenis van figuren te verstaan, traceer uw figuurlijke woord in uw Bijbel, en waar 
u een uitlegging vindt, pas het dan toe op uw figuur, en als het dan plausibel is, hoeft u niet meer verder te 
zoeken; zo niet, zoek dan verder. 
 
Regel 13: Hoe kunnen we weten of we voor de vervulling van een profetie de juiste historische gebeurtenis 
aangewezen hebben? Als u ieder woord in de profetie (nadat u de figuren hebt begrepen) letterlijk vervuld 
heeft zien worden, dan kunt u er zeker van zijn dat uw geschiedkundige gebeurtenis de juiste is. Maar indien 
voor één woord geen vervulling wordt gevonden, dan moet u naar een andere gebeurtenis zoeken, of zijn 
toekomstige ontwikkelingen verder afwachten. Want God zorgt ervoor dat de geschiedenis en de profetie 
met elkaar in overeenstemming zijn, zodat zijn waarachtig gelovende kinderen nooit beschaamd zullen staan. 
 
Bewijs: 
Psalm 22:5; Jesaja 45:17-19; 1 Petrus 2:6; Openbaring 17:17; Handelingen 3:18. 

 
Regel 14: De belangrijkste regel van alle is dat u geloof moet hebben. Een geloof dat een offer vereist, en 
indien beproefd, het meest geliefde op aarde zou opgeven, de wereld en al haar verlangens, de 
persoonlijkheid, de levenswijze, het beroep, vrienden, familie, invloed, luxe en werelds aanzien. Indien één 
van deze ons geloof in welk deel van Gods woord dan ook in de weg staat, dan bewijst dat, dat ons geloof 
nutteloos is. Noch kunnen wij ooit geloof hebben, zolang één van deze motieven nog in ons hart op de loer 
ligt. Wij moeten geloven dat God Zijn woord nooit breekt. Wij kunnen de zekerheid hebben dat Hij die over 
de mussen waakt, en de haren op ons hoofd telt, de vertaling van Zijn eigen Woord bewaakt, het met een 
beschermende muur omgeeft, en verhindert dat diegenen die God in alle ernst vertrouwen en zich zonder 
voorbehoud op Zijn Woord verlaten, ver van de waarheid afdwalen, ook wanneer ze geen Hebreeuws of 
Grieks begrijpen. 
 
Dit zijn enkele van de belangrijkste regels waarvan Gods Woord voor mij kan instaan deze toe te passen en 
op te volgen, voor systeem en orde. En wanneer ik niet volledig misleid ben, door zo te handelen, heb ik 
ontdekt dat de Bijbel in haar totaliteit één van de eenvoudigste, duidelijkste en verstandigste boeken is, ooit 
geschreven; het bewijs van haar Goddelijke oorsprong in zichzelf dragend en vol van alle kennis dat ons hart 
zich maar kan wensen en zich kan verheugen. Ik heb erin een schat gevonden die de wereld niet kan kopen. 
Ze geeft een stille vrede in het geloof en een vaste hoop voor de toekomst. Ze houdt ons overeind in 
tegenspoed en leert ons in voorspoed nederig te blijven. Ze maakt ons bereid lief te hebben en goed voor de 
ander te zijn en de waarde van de ziel te waarderen. Ze leert ons stoutmoedig en dapper voor de waarheid 
te staan, en versterkt ons in het bestrijden van dwaalleren. Ze geeft een machtig wapen om ongeloof neer te 
halen, en maakt  het enige tegengif tegen de zonde bekend. Ze leert ons hoe de dood overwonnen zal worden, 
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en hoe de banden des doods gebroken moeten worden. Ze leert ons over toekomstige gebeurtenissen en laat 
ons de noodzakelijke voorbereiding zien. Ze geeft ons gelegenheid ons met de Koning der koningen te 
onderhouden en openbaart ons de allerbeste wetstekst die ooit uitgevaardigd is.  
Dit is maar een zwakke weergave van haar waarde; maar hoe vele vergankelijke zielen behandelen haar 
desondanks met onverschilligheid, of, wat net zo slecht is, behandelen haar als een verborgen mysterie dat 
niet begrepen kan worden. O, mijn geliefde lezers, maak de Bijbel tot uw geliefde studieobject. Toets haar 
grondig en u zult ontdekken, dat ze alles is wat ik ervan gezegd heb. Ja, zoals de koningin van Scheba zult u 
zeggen, dat u nog niet de helft is verteld.  
De godgeleerdheid die in onze scholen wordt geleerd is altijd op een bepaalde geloofsovertuiging gebaseerd. 
Dit werkt wellicht op een leeghoofd, het zodanig te beïnvloeden, maar het zal altijd resulteren in fanatisme. 
Een vrije geest echter zal nooit met de opvattingen van anderen tevreden zijn. Wanneer ik de jeugd onderwijs 
mocht geven in de godgeleerdheid, zou ik mij eerst een beeld maken van hun bekwaamheden en hun verstand. 
Als deze goed zijn, zou ik ze zelf de Bijbel laten onderzoeken en hun in vrijheid erop uit sturen om een goed 
werk voor de wereld te doen. Maar wanneer ze geen verstand zouden hebben, zou ik ze het verstand van een 
ander inprenten, “fanaticus” op hun voorhoofd schrijven, en hen als slaven erop uit sturen.” 
 

Uit: Miller’s Works, band 1, “Views of the Prophecies Chronology, Selected from Manuscripts of William 
Miller, With a Memoir of His Live.”  Uitgever  Joshua V.Himes, 1842, blz. 20-24. 

 
 
DEZELFDE METHODE 

“Wij zouden voor onszelf moeten weten wat het christelijk geloof betekent, wat waarheid is, wat 
het geloof is dat wij ontvingen, wat de Bijbelregels zijn – de regels die door de hoogste autoriteit aan 
ons zijn gegeven.” 1888, 403 

 
“Degenen die betrokken zijn in de verkondiging van de derde engelenboodschap, 

doorzoeken de Schriften volgens dezelfde methode zoals vader Miller dat deed. In het kleine boekje 
“Views of the Prophecies and Prophetic Chronology”, heeft vader Miller de volgende eenvoudige, maar 
verstandige regels voor Bijbelstudie en voor Bijbelse interpretatie opgesteld: 

'1. Ieder woord is belangrijk met betrekking tot het in de Schriften besproken thema; 2. De gehele 
Schrift is noodzakelijk en kan door zorgvuldige toepassing en vlijtige studie begrepen worden; 3. Niets 
van wat in de Schriften geopenbaard is kan of zal verborgen zijn van hen die in geloof daarom bidden, en 
niet twijfelen; 4. Om een leerstelling te begrijpen, verzamel alle teksten over het thema dat u wenst te 
verstaan; laat dan ieder woord zijn juiste uitwerking krijgen en wanneer u uw stelling zonder 
tegenstrijdigheden kunt formuleren, dan kan het niet verkeerd zijn; 5. De Schrift dient zichzelf uit te 
leggen, omdat het een maatstaf in zichzelf is. Als ik een leraar vertrouw om het uit te leggen, en hij moet 
gissen naar de betekenis, of verlangt het in overeenstemming met zijn sektarische overtuiging te brengen, 
of verlangt als wijs bekend te staan, dan is zijn gissen, verlangen, geloofsbelijdenis, of wijsheid mijn 
maatstaf, en niet de Bijbel.’ 

De bovenstaande punten zijn slechts een deel van de regels, en bij onze Bijbelstudie doen we er 
goed aan al deze beginselen op te volgen.” RH, November 25, 1884 
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2. Basis principes bij de studie van Gods Woord 

 2.1  STUDIE VAN DE PROFETIE 

“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 

 2.2  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 een volk worden wij ieder afzonderlijk 
geroepen om studenten der profetie te zijn.” 5T, 708 

 2.3  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 

 2.4  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.” ST, June 2, 
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.” Ev, 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 



 

9      -      Profetische Sleutels 

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.” DA, 796 

 

 2.5  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 

“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 
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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 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 
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 2.6  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 vergeleken worden met de 
geschiedenis van het Nieuwe Testament.”  DA, 799. 

 2.7  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.” 1SM, 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.” 1SM, 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.” TM, 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.” FLB, 
345. 

 2.8  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.” Ed, 123. 

 2.9  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 
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geloofsnakomelingen. 
 

“Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.” 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 

 2.10  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;” 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 
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 2.11  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.” 3SM, 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.” 
3SM, 419-420 

 

 2.12  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 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.” TM, 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 
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“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.” 4BC, 1139 

 
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 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.” 5T, 753. 

 

 2.13  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.” 
PK, 548. 
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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.” CT, 380. 

 2.14  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.” 2SM, 101-102. 

 2.15  HET UITGANGSPUNT 

“In de Openbaring vinden alle boeken van de Bijbel hun afsluiting.” AA, 585. 
 
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.” TM, 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.” 9MR, 7-8 

 2.16  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.” RH, July 31, 
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…” 18MR, 287 
 

“De reeks (“line”)  van profetie waarin men deze symbolen vindt, begint bij Openbaring 12, met 
de draak die Christus bij Zijn geboorte wilde verslinden.” GC, 438 

 
“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 
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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 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.” 2SM, 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.” 1888, 803-804 

 2.17  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; 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 
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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.” EW, 63. 

 
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.” 8MR, 228 

 
“De verademing (verkwikking) of de kracht van God komt alleen over diegene die zich hierop 
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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.” CD, 33. 

 
“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)”. GC, 611-612 

 2.18  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 dwaling 
zien. Deze strijd is nog steeds gaande. De gebeurtenissen die geweest zijn zullen zich herhalen.” 2SM, 
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.” Ed, 177. 

 
“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.” TM, 
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.” 5T, 160. 
 
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.” DA, 471. 

 
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 
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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.” ST, May 6, 1897. 

 
NEHEMIA 

“De ervaring van Nehemia herhaalt zich in de geschiedenis van Gods volk in deze tijd.” ST, 
December 13, 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 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.” ST, November 8, 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.” PK, 177. 

 
“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.” RH, April 20, 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 
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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 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.” 2SM, 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.” 1SM, 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 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.” 
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13MR, 379-380 
 

 2.19  DE GESCHIEDENIS VAN DE MILLERIETEN HERHAALT ZICH 

DANIEL 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. 
6MR, 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.” TM, 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.” 7BC, 971. 

 
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.” 7BC, 971. 

 
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 schrijf het niet op.” 
7BC, 971. 

 
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).” GC, 356. 
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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.” 2SM, 105-106. 

 
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.” TDG, 84. 

 
MATTHEÜS 25 HERHAALT ZICH 

“De gelijkenis van de tien maagden van Mattheüs 25 illustreert ook duidelijk de ervaringen van de 
adventisten.” GC, 393. 

 
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.” RH, August 19, 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.” 3SM, 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.” LS, 429 
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“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.” RH, October 
31, 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.” 7BC, 971. 

 
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.” 7BC, 
971. 

 2.20  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 
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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.” EW, 259. 

 
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, dat de Heere 
ons gegeven heeft. Wij zijn niet van plan om onze voeten van het platform af te halen, want ze zijn daar 
geplaatst toen we de Heer dag in dag uit smeekte in ernstig gebed, zoekende naar licht. Denkt u dat 
ik het licht dat ik van God ontvangen heb kan opgeven? Het is als de Rots der Eeuwen. Het heeft mij 
geleid vanaf de tijd dat het gegeven werd.” RH, April 14, 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.” RH, January 19, 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.” CW, 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.” MR760, 30. 

 
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.” 
15MR, 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.” 21MR, 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.”  GCB, April 1, 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.” 2SM, 389-390. 

 2.21  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.” EW, 74. 

 
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.” December 1850 JWe, ARSH 13.6 

 
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 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 
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worden gedrukt, wat kort daarop ook gebeurde. Deze werden de 1843 kaarten genoemd. Het was een 
zeer betekenisvolle conferentie.” (Joseph Bates). 1868 JB, AJB 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). 1849 JB, SLG 17.2 

 
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.” 13MR, 359. 

 

 2.22  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.” CW, 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.” 
1SM, 157. 

 
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.” 6T, 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.” PM, 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 
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hand.” PM, 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.” CW, 33-34. 

 

 2.23  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 

 

 2.24  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.” 2SM, 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.” CW, 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.” 2SM, 104-
105. 
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 2.25  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.” 2SM, 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.” GC, 343. 

 
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 
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.” 8T, 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.” Ed, 191. 
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3. De wegmarkeringen van alle grote hervormingsbewegingen 
Alle grote Bijbelse hervormingsbewegingen in het verleden verliepen volgens een overeenkomstig patroon 
en daarmee parallel aan elkaar. Dit feit is niet alleen interessant, maar veelmeer laten deze parallellen 
duidelijk zien, hoe de grote en laatste hervormingsperiode zal verlopen. Deze hervormingsbeweging is de 
tijd waarin God de groep van de 144.000 zal vormen – en dat is de tijd waarin wij nu leven. Door alle 
hervormingsbewegingen goed te bestuderen krijgen we een duidelijk beeld van het verloop van onze tijd.  
 
In z'n algemeenheid kan een gemiddelde hervormingsbeweging als volgt worden geschetst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Er is een tijd van het einde 
2. Er heerst een geestelijke duisternis 
3. De kennis neemt toe 
4. God kiest een boodschapper 
5. De boodschap krijgt een duidelijke vorm 
6. God verleent de boodschap kracht 
7. Het fundament wordt gelegd 
8. Een testperiode begint 

9. Vijanden bestrijden de boodschap 
10. God openbaart Zijn kracht (uitstorting H. 

G.) 
11. Gods oordeel  
12. Teleurstelling bij Gods volk 
13. Gods volk ontvangt een taak/werk 
14. Gods volk verwaarloost zijn taak 

 
De gebeurtenissen, die in deze geschiedkundige perioden parallel met elkaar verlopen, zijn wegmarkeringen. 
Deze wegmarkeringen vormen de afloop van de laatste grote hervormingsbeweging, de tijd waarin de 
144.000 worden gevormd. 
 

 3.1  DE HERVORMING VAN EZRA EN NEHEMIA 

 3.1.1  Duisternis 

“Gods gemeente heeft nu de vrijheid het Goddelijke plan voor de redding van de verloren mensheid 
te voltooien. Eeuwen lang is de vrijheid van Gods volk beperkt geweest. De prediking van het evangelie in 
haar zuiverheid was verboden, en de strengste straffen werden toegepast op hen die de besluiten van 
mensen ongehoorzaam durfden zijn. Bijgevolg was de grote morele wijngaard van God vrijwel zonder 
werkers. De mensen bleven verstoken van het licht van Gods Woord. Het duister van dwaling en bijgeloof 
dreigde de kennis van de ware godsdienst teniet te doen. Gods gemeente op aarde was in deze lange 
tijd van meedogenloze vervolging evenzeer in ballingschap als de kinderen van Israël in Babel 
tijdens de zeventigjarige ballingschap.”  PK, 714. 

 

 3.1.2  De tijd van het einde 

 
De vervulling van een profetie 

1 2 3 4 

3 Tijd van
het einde

boodschapper 
formuleert de 

boodschap 
wereldwijd 

terugval

 lokaal 
Moeilijke 
tijden 

vijand 
duisternis werk 

Manifestatie van 
Gods heerlijkheid 

1 

Hervorming Opwekking Oordeel A 
algemeen 

Opwekking 

Hervorming Oordeel B 
in de gemeente 

telleurstelling 

   fundament gelegd 

Bekrachtiging 
boodschap 

Kennis
neemt toe
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“Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, [dan] zal Ik over den koning van Babel, en over 
dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeeën, en zal 
dat stellen tot eeuwige verwoestingen.” Jeremia 25:12 

“Het jaar dat Kores koning Darius de Meder opvolgde op de troon van Medo-Persië markeert de 
voltooiing van de zeventig jaar sinds de eerste groep Hebreeërs gevangen was genomen naar Babylon 
door Nebukadnezar.” RH, March 28, 1907. 

 
De mensen onderzoeken Gods profetische Woord 

“In het eerste jaar van Darius, den zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was 
over het koninkrijk der Chaldeeën; In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat 
het getal der jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het 
vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was.” Daniël 9:1-2 

 
De mensen begrijpen de vermeerdering van kennis 

“Omdat Daniël zich nog steeds bedrukt voelde over Israël, bestudeerde hij opnieuw de profetieën 
van Jeremia. Deze waren heel duidelijk – zo duidelijk, dat hij het getuigenis van het geschrift, dat het getal 
van de jaren, waarover het Woord des Heeren tot de profeet Jeremia gekomen was, over de puinhopen 
van Jeruzalem zeventig jaren zouden zijn, begreep. (Daniël 9:2). 

“Vol geloof in het vaste Woord der profetie smeekte Daniël de Heere om een spoedige vervulling 
van deze beloften. Hij smeekte dat Gods eer zou worden gespaard. In zijn smeekbede vereenzelvigde hij 
zich met hen die niet aan Gods plan hadden beantwoord, en beleed hun zonden als de zijne.” PK, 554 

 
“Daniel, die bekend was met de profetieën van Jeremia en Jesaja over de duur van de gevangenschap, 

en met de profetieën van Jesaja over het herstel door het decreet van Kores, leefde nog steeds en had een 
hoge verantwoordelijke positie aan het Medo-Perzische hof. Zijn geloof in deze profetieën had hem ertoe 
gebracht bij God voor zijn volk te pleiten. En nu de tijd gekomen was voor de tempel in Jeruzalem om 
herbouwd te worden, bewoog God Kores als zijn instrument om de profetieën over hemzelf te erkennen, 
en het Joodse volk zijn vrijheid te schenken. En daarnaast gaf Kores hen de noodzakelijke faciliteiten voor 
de herbouw van de tempel van de Heer.” RH, March 28, 1907. 

 3.1.3  Het eerste decreet 

 
Boodschap geformaliseerd; de Joden hun vrijheid terug geven 

Daniel 10:1,2,13 
 

“De Heere heeft hulpbronnen. Zijn hand rust op Zijn instrument. Toen de tijd gekomen was dat Zijn 
tempel herbouwd zou worden, werkte Hij aan Kores als Zijn werktuig om de profetieën die op hem 
betrekking hadden, te herkennen en de Joden hun vrijheid te geven. Meer nog, Kores verschafte hun 
de benodigdheden voor de herbouw van de tempel des Heeren. Dit werk begon onder Kores en zijn 
opvolger ging met het begonnen werk verder. 4BC, 1175. 

 
“Die van Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welgevallen volbrengen; zeggende ook tot Jeruzalem: 
Word gebouwd; en [tot] den tempel: Word gegrond. 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:”   

Jesaja 44:28-45:1 
 
De boodschap krijgt kracht, wanneer een Goddelijk symbool verschijnt 

“Terwijl satan zijn best deed de hoogste machten in het Medo-Perzische rijk te beïnvloeden om 
Gods volk tegen te werken, werkten engelen ten behoeve van de ballingen. In deze strijd stelde heel 
de hemel belang. Door de profeet Daniël hebben wij een glimp gekregen van deze machtige strijd tussen 
de machten van goed en kwaad. Drie weken lang streed Gabriël met de machten der duisternis, in zijn 
pogen de invloeden die in de geest van Kores aan het werk waren, tegen te staan; en eer de strijd eindigde, 
kwam Christus zelf Gabriël te hulp. “Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover Mij een en 
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twintig dagen” verklaarde Gabriël; “en ziet, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en 
Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië.” (Daniël 10:13). De hemel had alles gedaan wat 
mogelijk was ten behoeve van Gods volk. Eindelijk werd er een overwinning behaald; de machten van 
de vijand werden in toom gehouden tijdens de regering van Kores en van zijn zoon Cambysess, die 
ongeveer zeven en een half jaar regeerde.” PK, 571. 

 
Wereldwijd  

“In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des HEEREN, uit den 
mond van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan 
door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: Zo zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de 
God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te 
bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is.” Ezra 1:1-2 

 
Het fundament werd gelegd 

“Als nu de bouwlieden den grond van des HEEREN tempel legden, zo stelden zij de priesters, aangekleed 
zijnde, met trompetten, en de Levieten, Asafs zonen, met cimbalen, om den HEERE te loven, naar de instelling 
van David, den koning van Israël. En zij zongen bij beurten, met den HEERE te loven en te danken, dat Hij 
goedig is, dat Zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich, als 
men den HEERE loofde over de grondlegging van het huis des HEEREN.” Ezra 3:10-11 

 
De test begint 

“Dit was voor de Joden een periode van wonderlijke mogelijkheden. Terwijl de hoogste machten 
van de hemel werkten aan de harten der koningen, kon Gods volk het decreet van Kores ten uitvoer 
brengen door de tempel te herstellen, en het bijbehorende dienstwerk, en door zichzelf in Judea te 
vestigen. Echter velen faalden in hun samenwerking met God. In de dag van Zijn kracht, bewezen zij zich 
onbereidwillig.” RH, December 5, 1907. 

 
Een openlijk optreden van de vijand 

“Geeft dan nu bevel, om diezelve mannen te beletten, dat diezelve stad niet opgebouwd worde, totdat 
van mij bevel zal worden gegeven. Weest gewaarschuwd, [van] feil in dezen te begaan; waarom zou het 
verderf tot schade der koningen aanwassen? Toen, van dat het afschrift des briefs van den koning 
Arthahsasta voor Rehum, en Simsai, den schrijver, en hun gezelschappen gelezen was, togen zij in haast 
naar Jeruzalem tot de Joden, en beletten hen met arm en geweld. Toen hield het werk op van het huis 
Gods, Die te Jeruzalem [woont], ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, den 
koning van Perzië.” Ezra 4:21-24 

 
“Gedurende de regering van Cambysess ging het werk aan de tempel langzaam voort. En tijdens het 

bestuur van de valse Smerdis (Ezra 4:7 Artaxerxes genaamd) brachten de Samaritanen de gewetenloze 
bedrieger ertoe een wet uit te vaardigen, waarbij de Joden verboden werd hun tempel en stad te 
herbouwen.” PK, 572. 

 

 3.1.4  Het tweede decreet 

 
Het gaat om het huis van God in Jeruzalem – een lokale boodschap 

Ook wordt van mij bevel gegeven, wat gijlieden doen zult aan de oudsten dezer Joden, om dit huis Gods te 
bouwen; te weten, dat uit des konings goederen, van den cijns aan gene zijde der rivier, de onkosten dezen 
mannen spoediglijk gegeven worden, opdat men hen niet belette. Ezra 6:8 

 
Leven of dood 
Ga uit Babylon 

“Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier 
winden des hemels, spreekt de HEERE. Hui, Sion! ontkomt gij, die woont [bij] de dochter van Babel!” 
Zacharia 2:6-7 
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“Een twintigtal jaren of meer gingen voorbij, toen een tweede bevel, vrijwel even gunstig als het 

eerste, werd uitgevaardigd door Darius Hystaspes, de vorst die toen regeerde. Op deze wijze schonk God 
in Zijn barmhartigheid nog een gelegenheid voor de Joden in het Medo-Perzische rijk om terug te keren 
naar het land hunner vaderen. De Heere voorzag de moeilijke tijden die tijdens de regering van Xerxes – 
de Ahasveros uit het boek Esther – zouden komen, en niet alleen bewerkte Hij een verandering van 
gevoelens in de harten van gezaghebbende mannen, ook inspireerde Hij de profeet Zacharia om de 
ballingen te smeken terug te keren. “Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland,” was de boodschap tot de 
verstrooide stammen van Israël, die zich hadden gevestigd in vele landen, ver van hun vroegere tehuis.” 
PK, 598, 599. 

 
“Door de profeet Zacharia, maar ook door hun ervaringen in de zware tijden van Esther en 

Mordechai, heeft God Zijn volk duidelijk gewaarschuwd uit Babylon te vluchten. De tijd was gekomen 
waarin het gevaarlijk werd nog langer in het midden van heidense invloeden te verblijven. Met het oog op 
deze veranderende voorwaarden, hadden de priesters in Babylon snel de oproep moeten waarnemen: 
‘Wie staat aan Gods kant?’ Een speciale oproep voor hen, om terug te keren naar Jeruzalem.” RH, February 
13, 1908. 

 
Niet alleen 

“De zware beproevingen waardoor Gods volk werd getroffen in de dagen van Ester, waren geen 
kenmerken alleen voor die tijd. De schrijver van de Openbaring, die over de eeuwen heen zag naar de 
eindtijd, heeft gezegd: “en de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de 
overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.” 
Openbaring 12:17. Sommigen die in deze dagen leven, zullen deze woorden in vervulling zien gaan. 
Dezelfde geest die in het verleden mensen ertoe heeft gebracht de ware gemeente te vervolgen, zal in de 
toekomst leiden tot een soortgelijke handelswijze tegen hen die trouw aan God handhaven. Reeds nu 
worden voorbereidingen getroffen voor deze laatste grote strijd. 

Het bevel dat ten slotte uitgevaardigd zal worden tegen het overgebleven volk van God, zal 
veel overeenkomst vertonen met het bevel, door Ahasveros tegen de Joden uitgevaardigd. Ook nu 
zien de vijanden van de ware gemeente in het kleine aantal mensen dat de Sabbat viert, een Mordechai in 
de poort. De eerbied van Gods volk voor Zijn heilige wet is een aanhoudende aanklacht tegen hen die de 
vreze des Heeren hebben losgelaten en Zijn Sabbat vertreden.” PK, 605. 

 
De tempelbouw is voltooid 

“En dit huis werd volbracht op den derden dag der maand Adar; datzelve was het zesde jaar van het 
koninkrijk van den koning Darius.” Ezra 6:15 

 
“De belofte: “De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook 

voleinden;” Zacharia 4:9 ging letterlijk in vervulling. “En de oudsten der Joden bouwden en gingen 
voorspoedig voort, door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo; en zij bouwden en 
voltrokken het, naar het bevel van de God Israëls, en naar het bevel van Kores, en Darius, en Arthahsasta, 
koning van Perzië. En dit huis werd volbracht op de derde dag der maand Adar, datzelve was het zesde jaar 
van het koninkrijk van de koning Darius. (Ezra 6:14-15).” PK, 596. 

 
De reiniging van de tempel 

“En de kinderen Israëls, de priesters en Levieten, en de overige kinderen der gevangenis deden de 
inwijding van dit huis Gods met vreugde. En zij offerden, ter inwijding van dit huis Gods, honderd 
runderen, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en twaalf geitenbokken, ten zondoffer voor gans 
Israël, naar het getal der stammen Israëls. En zij stelden de priesters in hun onderscheidingen, en de 
Levieten in hun verdelingen, tot den dienst Gods, Die te Jeruzalem is, naar het voorschrift des boek van 
Mozes. Ook hielden de kinderen der gevangenis het Pascha, op den veertienden der eerste maand. Want 
de priesters en de Levieten hadden zich gereinigd als een enig [man]; zij waren allen rein; en zij slachtten 
het Pascha voor alle kinderen der gevangenis, en voor hun broederen, de priesters, en voor zichzelven. 
Alzo aten de kinderen Israëls, die uit de gevangenis wedergekomen waren, mitsgaders al wie zich van de 
onreinigheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had, om den HEERE, den God Israëls, te zoeken. 
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En zij hielden het feest der ongezuurde [broden] zeven dagen, met blijdschap; want de HEERE had hen 
verblijd, en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het huis Gods, 
des Gods van Israël.” Ezra 6:16-22 

 

 3.1.5  Het derde decreet 

 
“Ongeveer zeventig jaar na de terugkeer van de eerste groep onder leiding van Zerubbabel en 

Jozua, besteeg Artaxerxes Longimanus de troon van Medo-Perzië. De naam van deze koning is 
verbonden met de heilige geschiedenis door een reeks opmerkelijke voorzienigheden. Ezra en Nehemia 
leefden en werkten onder zijn regering. Hij vaardigde in het jaar 457 v. Chr. het derde en laatste bevel 
uit voor het herstel van Jeruzalem. Onder zijn regering keerden een aantal Joden onder Ezra terug, 
werden de muren van Jeruzalem door Nehemia en zijn helpers hersteld, werd de tempeldienst in ere 
hersteld en werden de grote godsdienstige hervormingen ingevoerd door Ezra en Nehemia. Tijdens zijn 
lange regering toonde hij vaak zijn welgezindheid tegen Gods volk; en in zijn vertrouwde en geliefde 
joodse vrienden Ezra en Nehemia erkende hij mannen, door God aangewezen voor een bijzondere taak.” 
PK, 607. 

 
De eerste dag van de eerste maand / Eerste dag van de vijfde maand 

Want op den eersten der eerste maand was het begin des optochts uit Babel, en op den eersten der vijfde 
maand kwam hij te Jeruzalem, naar de goede hand zijns Gods over hem. Ezra 7:9 

 
De uitsteltijd (tijd van vertoeven) 

En ik vergaderde hen aan de rivier, gaande naar Ahava, en wij legerden ons aldaar drie dagen; toen 
lette ik op het volk en de priesteren, en vond aldaar geen van de kinderen van Levi. Ezra 8:15 

 
Een vasten 

“Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het 
aangezicht onzes Gods, om van Hem te verzoeken een rechten weg, voor ons, en voor onze kinderkens, en 
voor al onze have. Want ik schaamde mij van den koning een heir en ruiters te begeren, om ons te helpen 
van den vijand, op den weg; omdat wij tot den koning hadden gesproken, zeggende: De hand onzes Gods 
is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten. Alzo 
vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden.” Ezra 8:21-23 

Scheiding 
“Toen scheidde ik twaalf uit van de oversten der priesters: Serebja Hasabja, en tien van hun broederen 
met hen.” Ezra 8:24 

 
De Scepter kwam terug 

“Ook laten wij ulieden weten, aangaande alle priesters en Levieten, zangers, poortiers, Nethinim en 
dienaars van het huis dezes Gods, dat men den cijns, ouden impost en tol hun niet zal vermogen op te 
leggen. En gij, Ezra, naar de wijsheid uws Gods, die in uw hand is, stel regeerders en richters, die al het 
volk richten, dat aan gene zijde der rivier is, allen, die de wetten Gods weten, en die ze niet weet, zult 
gijlieden [die] bekend maken. En al wie de wet uws Gods en de wet des konings niet zal doen, over dien 
laat spoedig recht worden gedaan, hetzij ter dood, of tot uitbanning, of tot boete van goederen, of tot de 
banden.” Ezra 7: 24-26 

 
Iedereen, die het Woord van God vreest 

“Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: Het volk Israëls, en de priesters, 
en de Levieten, zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen, naar hun gruwelen, [namelijk] van de 
Kanaanieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en 
Amorieten. Want zij hebben van hun dochteren genomen voor zichzelven en voor hun zonen, zodat zich 
vermengd hebben het heilig zaad met de volken dezer landen; ja, de hand der vorsten en overheden is de 
eerste geweest in deze overtreding! Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel; en ik 
trok van het haar mijns hoofds en mijns baard uit, en zat verbaasd neder. Toen verzamelden zich tot mij allen, 
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die voor de woorden van den God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden; doch ik bleef 
verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu 
mijn kleed en mijn mantel gescheurd had; en ik boog mij op mijn knieën, en breidde mijn handen uit tot den 
HEERE, mijn God. En ik zeide: Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood, om mijn aangezicht tot U op te 
heffen, mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven [ons] hoofd, en onze schuld is 
groot geworden tot aan den hemel. Van de dagen onzer vaderen af zijn wij in grote schuld tot op dezen dag; 
en wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen [en] onze priesters, in de hand van de 
koningen der landen, in zwaard, in gevangenis, en in roof, en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te 
dezen dage. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van den HEERE, onzen God, om ons een 
rest over te laten, en ons een nagel te geven in Zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, 
en om ons een weinig levens te geven in onze dienstbaarheid.” Ezra 9:1-8 

 
“Bekering is een werk dat door de meesten niet gewaardeerd wordt. Het is geen geringe zaak, een 

aardse, zonde lievende geest te veranderen, om die dan de onuitsprekelijke liefde van Christus, de 
lieflijkheden van Zijn genade, en de uitnemendheid Gods te doen verstaan, zodat de ziel zich dompelt in 
een Goddelijke liefde en gevangen wordt door de verborgenheden des hemels. Wanneer de mens deze 
dingen begrijpt, wordt zijn vroeger leven hem afstotend en afgrijselijk. Hij haat de zonde, en zijn hart voor 
God brekende, omhelst hij Christus als het leven en de vreugde der ziel. Van zijn vroegere genoegens doet 
hij afstand. Hij bezit een nieuwe geest, nieuwe affecties, nieuwe belangstelling, een nieuwe wil; zijn 
smarten, zijn verlangens en liefde – dit alles is nieuw. De begeerlijkheid van het vlees, de lust der ogen, en 
de hovaardij des levens, welke tot nu toe werden verkozen boven Christus, worden nu verzaakt, en 
Christus is de vreugde zijns levens, en de kroon van zijn blijdschap. De hemel, die voordien geen enkele 
aantrekkelijkheid had, wordt nu bezien in al zijn rijkdommen en heerlijkheid; en hij beschouwd die als 
zijn toekomstige woning, waar hij zal zien, liefhebben en loven Degene, Die hem verlost heeft door Zijn 
dierbaar bloed.  

De werken der heiligheid, die zo vermoeiend schenen, vormen nu zijn blijdschap. Het Woord van 
God, dat zo onbegrijpelijk was, wordt nu als de bron van zijn studie, als zijn raadgever gekozen. Het is een 
brief, door God aan hem geschreven, ondertekent door de Eeuwige. Zijn gedachten, zijn woorden, zijn 
daden worden hiernaar gericht en daardoor getoetst. Hij siddert voor de geboden en bedreigingen, die 
daarin voorkomen, terwijl hij met vaste hand beslag legt op de beloften en zijn ziel versterkt door deze op 
zich persoonlijk toe te passen. Het gezelschap van de godvruchtigsten wordt nu door hem gezocht, en in 
de goddelozen, op wier gezelschap hij eens zo gesteld was, kan hem niet langer behagen. Nu weent hij 
over de zonden in hen, waarover hij eens zoveel plezier had. Eigenliefde en ijdelheid worden 
verzaakt en hij leeft enkel en alleen voor God, en is rijk in goede werken. Dat is de heiliging, welke 
God vereist. Minder dan dat zal Hij niet aannemen.” 2T, 294. 

 
“In deze tijd van de wereld, waarin satan door allerlei werktuigen probeert de ogen van Gods volk 

tegen de eisen van de wet te sluiten, hebben wij Ezra's nodig, mannen die velen ertoe brengen te “beven 
voor het gebod van onze God” (Ezra 10:3). Er is behoefte aan ware hervormers, die de overtreders op de 
grote Wetgever wijzen, hen lerende dat “de wet des Heeren volmaakt is, bekerende de ziel” (Psalm 19:8). 
Er is behoefte aan mannen, die met kracht bekwaam zijn in de Schrift, mannen, die door ieder woord en 
iedere daad de wet van Jehova verhogen; mannen, die in deze tijd van afval en ongeloof werkzaam zijn 
om het geloof van hun naasten in de wet en de profeten te versterken. Er zijn leraren nodig, O, zo nodig! 
Om harten te inspireren met eerbied en liefde voor de heilige Schrift, die ons gegeven zijn ‘tot 
waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn.’ (1 Korinthe 10:11).” RH, February 
27, 1908. 

 
“Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op 
dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.” Jesaja 66:2 

 
Laten wij een verbond sluiten 

“Laat ons dan nu een verbond maken met onze God, dat wij al [die] vrouwen, en wat van haar geboren is, 
zullen doen uitgaan, naar den raad des HEEREN, en dergenen, die beven voor het gebod onzes Gods; en 
laat er gedaan worden naar de wet.” Ezra 10:3 
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De Eerste Teleurstelling 
“Ezra had verwacht dat een groot aantal naar Jeruzalem zou terugkeren, maar het getal dat aan de 

oproep gehoor gaf, was teleurstellend klein.” PK, 612. 
 

“Het aantal, dat aan de oproep gehoor gaven, om Babylon te verlaten, was teleurstellend klein. 
Ezra had verwacht dat een groot aantal zou terugkeren.” RH, February 13, 1908. 

 
De herfst van 457 

“Het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen zoals dat in zijn geheel werd uitgevaardigd 
door Artaxerxes Longimanus (zie Ezra 6:14 ; 7:1, 9), trad in werking in de herfst van het jaar 457 vChr.” 
DA, 233. 

 

 3.1.6  Het getal 7 

“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; de straten, en de grachten zullen 
wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.” Daniel 9:25 

 

 3.1.7  Een werk te doen 

“De komst van Ezra en zijn gezelschap naar Jeruzalem bracht moed en hoop in de harten van velen 
die voor lange tijd onder moeilijkheden arbeid hadden verricht. Sinds de eerste groep van bannelingen, 
die 70 jaar te voren met Jozua en Zerubbabel teruggekeerd was, waren vele herstelwerkzaamheden al 
afgerond. De tempel was voltooid; de stadsmuren waren gedeeltelijk gerepareerd. Toch was er nog veel 
onaangeroerd gebleven.” RH, February 20, 1908. 

 

 3.1.8  Een terugval 

“Zelfs gedurende de vergelijkbare vredige jaren die op de onrustige tijden van koningin Esther 
volgden, was slechts weinig verricht in het herstel van de muren. 

De onverschilligheid van vele teruggekeerde Israëlieten is volledig toe te schrijven aan het 
overtreden van de duidelijke regels van de wet, die op de Sinaï was gegeven. Sommige van de 
teruggekeerden bleven trouw; maar veel van hun kinderen en kleinkinderen verloren de hemelse wet uit 
het oog. De Mozaïsche voorschriften, die ten goede voor het volk gegeven waren, werden helaas 
genegeerd. Zonde was in het kamp. Sommige van de mannen die met heilige plichten waren belast, leefden 
zelfs openlijk in zonde. Hun handelswijze deed de moeiten van anderen te niet, die wel Gods zaak wilden 
bevorderen; - zo lang het werd toegelaten, zonder terechtwijzingen schaamteloos Gods wet te overtreden, 
kon de hemelse zegen niet rijkelijk op het volk rustten.” RH, February 20, 1908. 

 

 3.1.9  Het vierde decreet 

“Voorts zeide ik tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, dat men mij brieven geve aan de landvoogden 
aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn; Ook een brief aan Asaf, 
den bewaarder van den lusthof, denwelken de koning heeft, dat hij mij hout geve om te zolderen de poorten 
van het paleis, dat aan het huis is, en tot de stadsmuur, en tot het huis, waar ik intrekken zal. En de koning 
gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods over mij.” Nehemia 2:7-8 

 
“Zijn bede tot de koning was zo gunstig ontvangen, dat Nehemia werd aangemoedigd verdere hulp 

te vragen. Om waardigheid en gezag aan zijn zending te geven, vroeg hij om een militaire geleide, dat hem 
werd gegeven. Hij kreeg brieven van de koning voor de stadhouders van de provincies over de Eufraat, 
voor het gebied dat hij moest doortrekken op weg naar Judea, en ook voor de houtvester van de koning in 
Libanon, waarin werd geboden hem zoveel timmerhout te geven als hij nodig zou hebben.” PK, 633 
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 3.1.10  De herhaling van het tweede decreet 

 
Drie dagen 

“Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier, en gaf hun de brieven des konings. En de 
koning had oversten des heirs en ruiteren met mij gezonden. Toen nu Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de 
Ammonietische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen 
was, om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israels. En ik kwam te Jeruzalem, en was daar drie 
dagen.” Nehemia 2:9-11 

 
Een hervormingsboodschap 

“Zien wij niet overal om ons heen een beschamende terugval van God en een samengaan met een 
zonde-lievende en waarheid-hatende wereld? Wie is tegenwoordig, in deze dagen van duisternis en 
gevaar, nog in staat voor Sion verdedigend in te staan en voor haar iets goeds te doen? Hun geestelijke 
toestand en hun perspectieven stemmen niet overeen met het licht en de privileges die God hen heeft 
verleend. 

Hetzelfde verwijt treft tegenwoordig ook ons, precies zoals ze op het volk Israël van toepassing 
waren, toen de Heer hen door de profeet zei: “Zij hebben zo liefgehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet 
bedwongen; daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen, nu zal Hij hunner ongerechtigheden 
gedenken, en hun zonden bezoeken.” (Jeremia 14:10).  

In verborgenheid en stilte beëindigde Nehemia zijn rondgang langs de stadsmuren. Hij stelde vast, 
“de overheden wisten niet, waar ik heengegaan was, en wat ik deed; want ik had tot nog toe den Joden, en de 
priesteren, en de edelen, en overheden, en de anderen, die het werk deden, niets te kennen gegeven.” 
(Nehemia 2:16). Bij deze pijnlijke beoordeling wilde hij niet de aandacht van vrienden of vijanden op zich 
vestigen, zodat er geen opwinding zou ontstaan en verhalen de ronde zouden doen die zijn werk zou 
verijdelen, of op zijn minst zouden kunnen belemmeren. 

De rest van de nacht wijdde Nehemia zich aan gebed; ’s morgens moest hij een ernstige poging doen 
zijn ontmoedigende en verdeelde landgenoten wakker te schudden en te verenigen. Hoewel hij steunde 
op een koninklijke opdracht, waarin werd verlangd dat de inwoners met hem zouden samenwerken in de 
opbouw van de stadsmuren, nam hij zich voor niet alleen op deze volmacht te steunen. Hij streefde ernaar 
het vertrouwen en de sympathie van het volk te winnen, want hij wist heel goed dat het succes van dit 
grote werk moest rusten op eenheid van hart en handen. Toen hij de mensen ’s morgens samenriep, bracht 
hij argumenten naar voren die hun energie opwekte en zij zich verenigden. 

De toehoorders wisten niets van zijn nachtelijke rondgang en hij vertelde het hen ook niet. Maar 
het feit, dat hij dit onderzoek had gedaan, hielp ten zeerste mee aan zijn succes, want hij kon over de staat 
van de muren spreken met een nauwkeurigheid en juistheid die zijn toehoorders verbaasd deden staan. 
De indruk, die op hem was gemaakt bij het zien van de zwakte en verwoesting van Jeruzalem, schonk 
diepe ernst en kracht aan zijn woorden. Nehemia hield het volk voor, hoe ze een smaad waren onder de 
heidenen, - hoe hun godsdienst werd onteerd, hun God werd gelasterd.  

Hij vertelde dat hij in een vergelegen land van hun verdrukking had vernomen, dat hij Gods gunst 
voor hen had ingeroepen en dat hij, terwijl hij bad, had besloten om aan de koning toestemming te vragen 
hen te helpen. Hij had God niet alleen gevraagd dat de koning toestemming zou geven, maar hem ook zou 
bekleden met gezag, en hem de hulp die hij voor zijn werk nodig had, zou geven; en zijn gebed werd op 
een dusdanige wijze beantwoord dat hieruit Gods plannen bleken. Dit alles vertelde Nehemia, en nadat 
hij hun getoond had dat zowel het gezag van de Perzische koning en het gezag van Israëls God achter hem 
stond, vroeg Nehemia het volk zonder omwegen of ze gebruik wilden maken van deze kansen en aan het 
werk wilden gaan om de muur te bouwen.” ST, December 6, 1883. 

 
Een opwekking 

“Deze oproep drong door in hun hart. De gedachte hoe Gods gunst jegens hen openbaar was 
geworden, maakte hen beschaamd over hun vrees, en met nieuwe moed riepen ze eenparig: “Laat ons op 
staan, dat wij bouwen.” Nehemia 2:18” ST, December 6, 1883. 
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“… doch in benauwdheid der tijden” 
“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; de straten, en de grachten zullen 
wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.” Daniël 9:25 

 
“Diegene die de verdedigingswal van Jeruzalem restaureerden, konden hun werk niet 

ongehinderd voortzetten. Satan was bezig tegenstand en ontmoediging tot stand te brengen. De 
aanvoerders van deze beweging waren Sanballat de Horoniet, Tobia de Ammoniet en Gesem de Arabier 
(Nehemia 2:19). Deze afgodendienaren hadden leedvermaak over de zwakke en weerloze toestand van 
de Joden, ze maakten hun religie belachelijk en bespotten hun verwoeste stad. Toen er met de restauratie 
van de stadsmuren werd begonnen, waren zij met verbitterde ijver erop uit deze onderneming te 
verhinderen.” ST, December 6, 1883. 

 
“Het werk dat de gemeente in een tijd van vrede en voorspoed heeft laten liggen, zal zij 

tijdens een vreselijke crisis en onder de meest ontmoedigende omstandigheden moeten doen. De 
waarschuwing, die door gelijkvormigheid aan de wereld tot zwijgen is gebracht en is tegengehouden, 
moet gebracht worden onder de meest felle tegenstand van de vijanden van het geloof. Dan zal de groep 
mensen die oppervlakkig en conservatief is, en die met hun invloed de voortgang van het werk steeds 
heeft tegengehouden, het geloof prijsgeven en de zijde kiezen van haar gezworen vijanden, naar wie hun 
sympathieën reeds lang waren uitgegaan. Deze afvalligen zullen dan de meest bittere vijandigheid laten 
zien, en alles doen wat binnen hun vermogen ligt om hun voormalige geloofsgenoten te onderdrukken en 
te kwellen, en woede tegen hen op te roepen. Deze tijd ligt vlak voor ons. De leden van de gemeente zullen 
individueel getest worden. Zij zullen in omstandigheden geplaatst worden om voor raadsvergaderingen 
en in gerechtshoven te spreken, misschien zelfs afgescheiden en alleen. De ervaring die hen in deze 
moeilijke omstandigheden had kunnen helpen, hebben zij nagelaten op te doen, en hun ziel wordt 
bezwaard met spijt vanwege verspilde kansen en verwaarloosde voorrechten.” 5T, 463. 

 
Een gesloten deur 

“Voorts geschiedde het, als de muur gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte, en de poortiers, en de 
zangers, en de Levieten werden besteld. En ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani, en aan Hananja, den 
overste van den burg te Jeruzalem, want hij was als een man van getrouwheid, en godvrezende boven 
velen. En ik zeide tot hen: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon heet wordt, 
en terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan; en dat men wachten zette, 
inwoners van Jeruzalem, een iegelijk op zijn wacht, en een iegelijk tegenover zijn huis. De stad nu was 
wijd van ruimte en groot; doch des volks was weinig daarbinnen; en de huizen waren niet gebouwd.” 
Nehemia 7:1-4 

 
Oordeel aan de Gemeente (Niet kopen, of verkopen / Sabbat licht geacht) 

“Toen Nehemia van deze brutale ontwijding hoorde, oefende hij direct zijn autoriteit uit om de 
indringer te verdrijven. “En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik alle huisraad van Tobia buiten, uit de kamer.” 
Nehemia 13:8”  ST, January 17, 1884. 

 
“Te dien dage werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks; en daarin werd geschreven 
gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods, tot in eeuwigheid; 
Omdat zij den kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Bileam tegen hen 
gehuurd hadden, om hen te vloeken, hoewel onze God den vloek omkeerde in een zegen.  
Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israël afscheidden. Eljasib nu, 
de priester, die  gesteld was over de kamer van het huis onzes Gods, was voor dezen nabestaande van Tobia 
geworden.  En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij te voren henenleiden het spijsoffer, den 
wierook en de vaten, en de tienden van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de Levieten, en 
de zangers, en de poortiers, mitsgaders het hefoffer der priesteren.  
Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem; want in het twee en dertigste jaar van Arthahsasta, koning van 
Babel, kwam ik tot den koning; maar ten einde van [sommige] dagen verkreeg ik [weder] verlof van den 
koning. En ik kwam te Jeruzalem, en verstond van het kwaad, dat Eljasib voor Tobia gedaan had, makende 
hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik al het huisraad 
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van Tobia buiten, uit de kamer. Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kameren; en ik bracht daar weder 
in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en den wierook.  
Ook vernam ik, dat der Levieten deel [hun] niet gegeven was; zodat de Levieten en de zangers, die het werk 
deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden, en zeide: Waarom is 
het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen, en herstelde ze in hun stand.  
Toen bracht gans Juda de tienden van het koren,  en van den most, en van de olie, in de schatten. En ik stelde 
tot schatmeesters over de schatten, Selemja, den priester, en Zadok, den schrijver, en Pedaja, uit de Levieten; 
en aan hun hand Hanan, den zoon van Zakkur, den zoon van Matthanja; want zij werden getrouw geacht, en 
hun werd opgelegd aan hun broederen uit te delen. Gedenk mijner, mijn God, in dezen; en delg mijn 
weldadigheden niet uit, die ik aan het huis mijns Gods en aan Zijn wachten gedaan heb. In dezelfde dagen 
zag ik in Juda, die persen traden op den Sabbat, en die garven inbrachten, die zij op ezels laadden; als ook 
wijn, druiven en vijgen, en allen last, dien zij te Jeruzalem inbrachten op den Sabbatdag; en ik betuigde [tegen] 
[hen] ten dage, als zij eetwaren verkochten. Daar waren ook Tyriers binnen, die vis aanbrachten, en alle 
koopwaren, die zij op den Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem.   
Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat gijlieden doet, en 
ontheiligt den Sabbatdag? Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze 
stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende den Sabbat. Het 
geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor den Sabbat, dat ik bevel gaf, en de deuren 
werden gesloten; en ik beval, dat zij ze niet zouden opendoen tot na den Sabbat; en ik stelde van mijn jongens 
aan de poorten, [opdat] [er] geen last zou inkomen op den Sabbatdag. Toen vernachtten de kramers, en de 
verkopers van alle koopwaren, buiten voor Jeruzalem, eens of tweemaal. Zo betuigde ik tegen hen, en zeide 
tot hen: Waarom vernacht gijlieden tegenover den muur? Zo gij het weer doet, zal ik de hand aan u slaan. 
Van dien tijd af kwamen zij niet op den Sabbat.  
Voorts zeide ik tot de Levieten, dat zij zich zouden reinigen, en de poorten komen wachten, om den 
Sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook [in] dezen, mijn God! en verschoon mij naar de veelheid Uwer 
goedertierenheid.  
Ook zag ik in die dagen Joden, die Asdodische, Ammonietische [en] Moabietische vrouwen [bij] [zich] 
hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar 
de taal eens iegelijken volks. Zo twistte ik met hen, en vloekte hen, en sloeg [sommige] mannen van hen, 
en plukte hun het haar uit; en ik deed hen zweren bij God: Indien gij uw dochteren hun zonen zult geven, 
en indien gij van hun dochteren voor uw zonen of voor u zult nemen! Heeft niet Salomo, de koning van Israël, 
daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was, gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God 
hem ten koning over gans Israël gesteld had? Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan 
naar ulieden horen, dat gij al dit grote kwaad zoudt doen, overtredende tegen onzen God, doende vreemde 
vrouwen [bij] [u] wonen? Ook was er [een] van de kinderen van Jojada, den zoon van Eljasib, den 
hogepriester, schoonzoon geworden van Sanballat, den Horoniet; daarom jaagde ik hem van mij weg. 
Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des 
priesterdoms en der Levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden; en ik bestelde de wacht der 
priesteren en der Levieten, elk op zijn werk; Ook tot het offer des houts, op bestemde tijden, en tot de 
eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede.”  

Nehemia 13 
 

 3.2  DE HERVORMING BIJ JOHANNES DE DOPER EN CHRISTUS 

 3.2.1  Duisternis 

“Vóór de dagen van Christus op aarde, vroeg men tevergeefs; “Wat is waarheid?” Duisternis 
bedekte de aarde, en diepe duisternis de volken. Zelfs Judea was door duisternis bedekt, hoewel Gods 
stem tot hen sprak door Zijn orakelen. Gods waarheden waren door het bijgeloof en tradities van 
belijdende uitleggers tot zwijgen gebracht, en strijd, jaloezie en vooroordelen scheidden de belijdende 
kinderen van God. Toen werd er een Leraar van God gestuurd, zelfs Hij die de Weg, de Waarheid en het 
Leven was.” FE, 238 
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 3.2.2  De tijd van het einde 

 
“Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een 
Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.” Jesaja 7:14 

 
De mensen onderzoeken Gods profetische Woord 

“Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, [gelegen] in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, [enige] 
wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want 
wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” Mattheüs 2:1-2 

 
“En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over 
hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en 
zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote 
blijdschap, die al den volke wezen zal; [Namelijk] dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, 
de Heere, in de stad Davids.” Lukas 2:8-11 
 
“En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en 
Godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een 
Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den 
Christus des Heeren zou zien.” Lukas 2:25-26 

 
“En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten 
ouderdom gekomen, welke met [haar] man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.” Lukas 2:36 

 
Een vermeerdering van kennis 

“En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods 
was over Hem. En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van Pascha. En toen Hij twaalf 
jaren [oud] geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag; En 
de dagen [aldaar] voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en 
Zijn moeder wisten het niet. Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreis, 
en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden. En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom 
naar Jeruzalem, Hem zoekende. En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, 
zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende. En allen, die Hem hoorden, 
ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.” Lukas 2:40-47 

 
De boodschap wordt openbaar gemaakt 

“En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, En zeggende: Bekeert u; 
want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van denwelken gesproken is door 
Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt 
Zijn paden recht! En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn 
lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig.” Mattheüs 3:1-4 

 3.2.3  De eerste Boodschap: Een hervorming (6e hervormingsperiode) 

 
“Duizenden werden ertoe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen, en 

dienstknechten van God werden verwekt in de geest en kracht van Elia, om de boodschap te verkondigen. 
Evenals Johannes, de voorloper van Jezus, voelden degenen, die deze plechtige boodschap verkondigden, 
zich verplicht om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, en de mensen op te roepen om vruchten 
voort te brengen der bekering waardig. Hun getuigenis was berekend om de kerken op te wekken en een 
krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om het ware karakter van de kerken bloot te leggen. Toen de 
plechtige waarschuwing gegeven werd om te ontvluchten aan de komende toorn, ontvingen velen, die 
leden van kerken waren, de helende boodschap; ze zagen hun overtredingen in, en met bittere tranen van 
berouw en grote zielsangst verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de geest van God op hen rustte, 
hielpen zij om de boodschap te doen horen: “Vreest God, en geeft Hem de heerlijkheid, want de ure Zijns 
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oordeels is gekomen.” EW, 233. 
 
Een hervorming 

“Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; En werden 
van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en 
Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te 
vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En meent niet 
bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen 
Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreeds de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle 
boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u 
wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben 
[Hem na] te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in Zijn hand is, en 
Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met 
onuitblusselijk vuur verbranden.” Mattheüs 3:5-12 

 
De boodschap krijgt kracht, wanneer een Goddelijk teken nederdaalt  

“En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem 
geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”  Lukas 3:22  

 
“En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de 
ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven? 
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo 
zal Ik u ook zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was [die], uit de 
hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit de hemel; zo zal 
Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen: zo vrezen wij 
de schare; want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten 
het niet. En Hij zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik dit doe.” Mattheüs 21:23-27 

 
 “Met diepe belangstelling wachtte de menigte op de uitslag. Zij wisten dat de priesters hadden 

beleden dat zij het werk van Johannes aanvaardden en zij verwachtten nu dat de priesters zonder meer 
zouden erkennen dat Hij door God was gezonden. Maar nadat zij heimelijk met elkaar hadden overlegd, 
besloten zij zich niet in de vingers te snijden. Huichelachtig wendden zij onwetendheid voor en zeiden: 
“Wij weten het niet.” (Markus 11:33). “Dan zeg Ik u ook niet,” zei Christus, “krachtens welke bevoegdheid Ik 
deze dingen doe.” 

De schriftgeleerden, oversten en priesters waren tot zwijgen gebracht. Beschaamd en teleurgesteld 
stonden zij met neergeslagen ogen. Zij durfden Christus geen vragen meer te stellen. Door hun lafheid en 
besluiteloosheid hadden ze in grote mate de eerbied van het volk verloren, dat nu toezag en vol 
leedvermaak zag hoe deze trotse, eigengerechtigde mannen werden verslagen. 

Al de woorden en daden van Christus waren van belang en de invloed ervan zou in toenemende 
mate na Zijn kruisdood merkbaar worden.” DA, 594. 

 
Een wereldwijde boodschap 

“Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan;” Mattheüs 
3:5 

 
Het fundament gelegd 

Met de roeping van Johannes en Andreas en Simon, van Filippus en Nathanaël begon de stichting 
van de Christelijke Kerk. Johannes wees twee van zijn discipelen op Christus. Toen vond een van hen 
Andreas, zijn broer, en riep hem tot de Heiland. Daarop werd Filippus geroepen, en hij ging op zoek naar 
Nathanaël. Deze voorbeelden moeten ons leren hoe belangrijk het persoonlijk werken is, het doen van 
een rechtstreeks beroep op onze familie, vrienden en buren. Er zijn mensen die hun leven lang beleden 
hebben Christus te kennen, maar die nooit persoonlijk een poging gedaan hebben om zelfs maar één ziel 
tot de Heiland te brengen. Zij laten al het werk over aan de predikant. Hij kan heel geschikt zijn voor zijn 
ambt, maar hij kan niet datgene doen wat God aan de leden van de gemeente te doen heeft gegeven.” {DA 
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141} 
 

En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus Zich omkerende, en 
ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, 
overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij 
woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure. Andreas, de broeder van Simon 
Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren. Deze vond 
eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, 
de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; 
gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heengaan 
naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van 
Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken 
Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth. En 
Nathanael zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide van hem: Kom en zie. Jezus zag 
Nathanael tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israeliet, in welken geen bedrog is. 
Nathanael zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, 
daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de 
Zone Gods, Gij zijt de Koning Israels. Johannes 1:37-50 

 
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 
Efeze 2:20 

 3.2.4  De tweede Boodschap 

Christus kondigt zijn openbare dienstwerk aan – De tempelreiniging 
En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in den tempel, die ossen, 
en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gesel van touwtjes gemaakt 
hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte 
Hij uit, en keerde de tafelen om. En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen 
van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen werden 
indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden. Johannes 2:13-17 

 
Door het reinigen van de tempel kondigde Jezus aan, dat Hij gezonden was als de Messias en dat Hij 

Zijn werk aanving. DA, 161 
 

Een toename in activiteit van de vijand – Johannes verworpen 
 
De geestelijke leiders 

En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van 
Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? Johannes 1:19 

 
Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij 
adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Mattheus 3:7 

 
De politieke leiders 

Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volke het Evangelie. Maar als Herodes, 
de viervorst van hem bestraft werd, om Herodias' wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle 
boze stukken, die Herodes deed, Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in 
de gevangenis gesloten heeft. Lukas 3:18-20 

 
En als de dochter [Salome] van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en dengenen, die mede 
aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik zal het u 
geven. En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koninkrijks! 
En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: Wat zal ik eisen? En die zeide: Het hoofd van Johannes den 
Doper. En zij, terstond met haast ingaande tot den koning, heeft het geeist, zeggende: Ik wil, dat gij mij 
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nu terstond, in een schotel, geeft het hoofd van Johannes den Doper. Markus 6:22-25 
 

En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem 
van Herodes. Markus 8:15 

 
De uitsteltijd 

Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea, en onthield Zich aldaar met hen, en doopte. 
Johannes 3:22 

 
En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat de 
Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde. Jezus nu had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief. Als Hij 
dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, waar Hij was. Johannes 
11:4-6 

 
“Met het uitstellen om tot Lazarus te komen, had Christus een genadige bedoeling voor hen die 

Hem niet hadden aangenomen. Hij vertoefde, opdat Hij door Lazarus uit de dood op te wekken, aan Zijn 
hardnekkige, ongelovige volk nog een bewijs zou geven, dat Hij inderdaad "de opstanding en het leven" 
(Joh.11:25) is. Hij was er afkerig van om alle hoop voor het volk, de arme, dwalende schapen van het huis 
Israëls, op te geven. Hij was hevig ontroerd over hun onboetvaardigheid. In Zijn genade was het Zijn 
bedoeling, hun nog één bewijs te geven, dat Hij de Hersteller was, Degene Die alleen leven en 
onsterfelijkheid aan het licht kon brengen. Dit moest een bewijs zijn dat niet door de priesters verkeerd 
kon worden verklaard. Dit was de reden van Zijn toeven, vóórdat Hij naar Bethanië ging. Dit bekronende 
wonder, de opwekking van Lazarus, zou het zegel Gods op Zijn werk zetten en op Zijn aanspraak op 
goddelijkheid.” DA, 529 

 
Een manifestatie van Gods kracht 

“Het handelen van Christus in de opwekking van Lazarus, was het bekronende werk van Zijn leven.” 
YI, May 25, 1899 

 
“Door het opwekken van Lazarus werden vele tot geloof in Jezus gebracht. Het was Gods plan dat 

Lazarus zou sterven en in het graf gelegd zou worden voordat de Heiland zou aankomen. De opwekking 
van Lazarus was het bekronende wonder van Christus, en waardoor velen God verheerlijkten. 21MR, 111 

 
“Dit bekronende wonder, de opwekking van Lazarus, zou het zegel Gods op Zijn werk zetten en op 

Zijn aanspraak op goddelijkheid.” DA, 529 
 

“Het machtige wonder dat plaatsvond bij het graf van Lazarus deed de haat van de Farizeën tegen 
Jezus alleen maar toenemen. Deze demonstratie van Goddelijke kracht, wat een overduidelijk bewijs was 
dat Hij de Zoon van God was, was voldoende om iedere geest te overtuigen die geleid wordt door een 
redelijk en verlicht geweten. 2SP, 367 

 
De intocht in Jeruzalem 

“De tijd waarin de intocht van Christus in Jeruzalem plaatsvond was het meeste geliefde seizoen 
van het jaar. De Olijfberg was bekleed met groen, en het struikgewas was schoon van aanzicht door hun 
variatie in gebladerte. Uit de regio's rondom Jeruzalem waren vele mensen gekomen tot het feest met een 
ernstig verlangen om Jezus te zien. Het bekronende wonder van de Heiland, in het uit de dode opwekken 
van Lazarus, had een wonderlijk effect op de mensen gehad, en een grote en enthousiaste menigte was tot 
de plaats gekomen waar Jezus verbleef.” YI, February 21, 1901 

 
“De middernachtsroep werd niet zozeer door argumenten gedragen, hoewel de Schrift duidelijk 

en logisch was. Er ging echter een onweerstaanbare kracht vanuit die de ziel tot beroering bracht. Er was 
geen twijfel, geen onzekerheid. Tijdens de gebeurtenis van de triomfantelijke intocht van Christus in 
Jeruzalem stroomden de mensen, die uit alle delen van het land gekomen waren voor het feest, naar de 
Olijfberg, en toen zij zich bij de menigte aansloten die Jezus volgden, ontvingen zij de inspiratie van dat 
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uur en stemden in met de aanzwellende roep: “Hosanna, is Hij, die komt in de naam des Heeren!” Mattheüs 
21:9. Op dezelfde wijze voelden de ongelovigen die zich aansloten bij de samengekomen Adventisten – 
deels uit nieuwsgierigheid, deels uit spot – de overtuigende kracht die de boodschap begeleidde: “Zie, de 
Bruidegom komt!”. 4SP, 250-251 

 
Leven of dood  

“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 weerstand 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. 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. Het scheuren van het voorhangsel van de tempel toonde aan, dat de joodse offeranden en 
instellingen niet langer aangenomen zouden worden, 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 ingenomen, maar zij begrepen niets van de verandering. Daarom 
konden zij geen voordeel trekken uit het middelaarswerk van Christus in de heilige plaats. 

“Velen zien met afschuw neder op hetgeen de joden deden door Christus te verwerpen en te 
kruisigen; en wanneer zij het verhaal van Zijn schandelijke mishandeling lezen, denken zij dat zij Hem 
liefhebben, en Hem niet zouden hebben verloochend, gelijk Petrus deed, of gekruisigd, gelijk de joden 
deden. Maar God, Die in het hart van een iegelijk ziet, heeft die liefde tot Jezus, welke zij voorgeven te 
voelen, op de proef gesteld. De gehele hemel zag met de diepste belangstelling toe om te zien, wat de 
ontvangst van de boodschap van de eerste engel zou zijn. Maar velen, die voorgaven Jezus lief te hebben, 
en die de tranen stortten, als zij het verhaal van het kruis lazen, spotten over de goede tijding van Zijn 
komst. In plaats van de boodschap met blijdschap aan te nemen, verklaarden zij dat het een dwaling was. 
Zij haatten degenen, die Zijn verschijning liefhadden, en zetten hen uit de kerken. Zij, die de eerste 
boodschap verwierpen, konden geen nut trekken uit de tweede; ook werden zij niet gebaat door het 
middernachtelijk geroep, dat hen had moeten voorbereiden om met Jezus door het geloof het Heilige der 
heiligen van het hemels heiligdom binnen te gaan. Door de twee eerste boodschappen te verwerpen, 
hadden zij hun verstand zo zeer verduisterd, dat zij geen licht konden zien in de boodschap van de derde 
engel, die de weg tot het Heilige der heiligen aantoont. Ik zag dat, evenals de joden Jezus kruisigden, de 
naam-kerken deze boodschappen gekruisigd hadden, en dat zij daarom de weg niet kennen, die tot het 
Heilige der heiligen voert, en geen nut kunnen trekken uit de tussenkomst van Jezus aldaar. Evenals de 
joden, die hun vergeefse brandoffers offerden, offeren zij hun vergeefse gebeden op, en zenden die op 
naar het vertrek, dat Jezus verlaten heeft; en satan neemt, verheugd over de dwaling, een godsdienstig 
karakter aan, en vestigt de aandacht van deze belijdende christenen op zichzelf, en werkt met zijn macht, 
zijn tekenen en wonderen der leugen, om hen in zijn valstrik te verstrikken.” EW, 259-261 

 
De tempelbouw is voltooid 

“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten. 
De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie 
dagen oprichten?” Johannes 2:19-20 

 

 3.2.5  De derde boodschap: het oordeel 

 
“Vijfhonderd jaar daarvoor had God bij monde van Zacharia verklaard: “Verheug u zeer, gij dochter 

Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en 
rijdende op een ezel,  en op een veulen, een jong der ezelinnen.” Zacharia 9:9 Als de discipelen hadden beseft 
dat Christus op weg was naar Zijn veroordeling en Zijn dood, hadden ze deze profetie niet in vervulling 
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kunnen laten gaan. 
Ook Miller en zijn medewerkers hebben de profetie in vervulling laten gaan en hebben een 

boodschap verkondigd die op Gods bevel aan de wereld moest worden gebracht. Ze hadden deze 
boodschap echter niet kunnen verkondigen als ze de profetieën die de teleurstelling voorzegden volledig 
hadden begrepen en als ze hadden beseft dat er nog een andere boodschap in deze profetieën besloten 
lag die nog voor Christus’ wederkomst aan alle volken moest worden gebracht. De boodschap van de 
eerste en tweede engel zijn op het juiste ogenblik verkondigd en hebben het door God beoogde 
doel bereikt.” GC, 405. 

 
Teleurstelling 

“Zoals de eerste discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers de volledige draagwijdte van de 
boodschap die zij brachten niet. Door enkele dwalingen die allang gemeengoed waren geworden in de 
gemeente konden zij een belangrijk punt in de profetie niet juist interpreteren. Hoewel ze dus de 
boodschap verkondigden die God hun had toevertrouwd, zouden zij door hun eigen verkeerde 
interpretatie worden teleurgesteld.” GC, 351-352. 

 
Een werk 

“De evangelieboodschap is de grote zendingsoorkonde van Christus’ koninkrijk. De discipelen 
moesten met toewijding arbeiden om zielen te winnen, aan allen de uitnodiging van genade brengend. Zij 
moesten niet wachten tot het volk naar hen toekwam; zij moesten zelf met hun boodschap naar de mensen 
gaan.” AA, 28. 

 
Een terugval 

“En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat 
het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: 
Neen. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen 
het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.” Johannes 21:4-6 

 

 3.2.6  De vierde boodschap; de Heilige Geest 

 
Een herhaling van de tweede boodschap 
A)  Zonde  de eerste boodschap  een hervormingsboodschap 
B) Gerechtigheid de tweede boodschap  manifestatie van Gods macht 
C) Oordeel de derde boodschap  oordeel 
 
Zonde, gerechtigheid en oordeel 

“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot 
u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld 
overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 
En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat 
de overste dezer wereld geoordeeld is.” Johannes 16:7-11 

 
A) Een herhaling van hervorming in de tijd van Christus 

“Zou het niet goed voor u zijn, de Heere te zoeken zoals de discipelen deden vóór Pinksteren? Na 
de hemelvaart van Christus verzamelden de discipelen zich – mannen met verschillende talenten en 
bekwaamheden – in een bovenkamer, om te bidden voor de gave van de Heilige Geest. In deze ruimte 
“waren allen eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken” Handelingen 1:14. Ze deden een grondig 
werk van bezinning en belijdenis van hun eigen zonden. Er was geen drang om andermans zonden te 
bekennen. Alle onenigheid en vervreemding werden uit de weg geruimd; ze waren volledig met 
elkaar in harmonie, en voor tien dagen eendrachtiglijk in gebed, ten einde van deze tijd “werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” 
(Handelingen 2:4).” 5MR, 368. 

 



 

45      -      Profetische Sleutels 

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

 
C) Een herhaling van het oordeel in de tijd van Christus 

“Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, 
en Jezus, staande ter rechter [hand] Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des 
mensen, staande ter rechter [hand] Gods. Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun oren, en 
vielen eendrachtelijk op hem aan; En wierpen hem ter stad uit, en stenigden [hem]; en de getuigen legden 
hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende 
en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, 
reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.” Handelingen 7:55-60 

 

 3.3  DE HERVORMING BIJ MOZES 

 
Het einde van letterlijk Israël verklaard door het begin – “Gelijk mij” 

“En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welken de hemel moet ontvangen tot 
de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige 
profeten van [alle] eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet 
verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.” Handelingen 
3:20-22 

 3.3.1  Duisternis 

“Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog verloren, 
en waren ze afgeweken van Zijn geboden.” PP, 258. 

 

 3.3.2  De tijd van het einde 

“Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, 
en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. Doch Ik zal het volk ook rechten, 
hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have.” Genesis 15:13-14 

 
Een toename van kennis 

“Toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao’s dochter, en het werd haar ten zoon; 
en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.” Exodus 2:10 

 
“God had de gebeden van de moeder gehoord; haar geloof was beloond. Met diepe dankbaarheid 

nam ze haar nu veilige en gelukkige taak op zich. Vol geloof maakte ze gebruik van de gelegenheid die ze 
had om haar kind de kennis van God bij te brengen. Vol vertrouwen had ze het gevoel dat hij gespaard 
was voor een belangrijk werk. Ze wist dat ze hem spoedig weer zou moeten afstaan aan zijn koninklijke 
pleegmoeder, waar hij omringd zou zijn door invloeden die hem gemakkelijk van God zouden kunnen 
afvoeren. Dit alles maakte dat ze vlijtiger en zorgvuldiger was in haar onderricht dan het geval was met 
de anderen kinderen. Ze trachtte zijn geest te vullen met vrees voor God en liefde voor waarheid en recht, 
en bad ernstig dat hij bewaard zou blijven voor alle verderfelijke invloeden. Ze toonde hem de dwaasheid 
en de zonde van afgoderij en al jong leerde ze hem zijn knieën te buigen en te bidden tot de levende God, 
Die alleen kon horen en helpen bij alle gebeurtenissen. 

“Ze hield haar zoon zo lang als het mogelijk was bij zich, maar was verplicht hem af te staan, toen 
hij ongeveer twaalf jaar oud was. Vanuit zijn nederige tehuis werd hij gebracht naar het koninklijk paleis, 
naar de dochter van Farao, “en het werd haar ten zoon”. Toch raakte hij zelf hier niet de indrukken kwijt 
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die hij in zijn kinderjaren had opgedaan. De lessen die hij van zijn moeder geleerd had, kon hij niet 
vergeten. Ze vormden een schild tegen de trots, het ongeloof en de ondeugd die bloeiden te midden van 
de pracht van het hof. … 

“Aan het hof van Farao ontving Mozes de hoogste burgerlijke en militaire opleiding. De vorst had 
besloten dat zijn aangenomen kleinzoon zijn opvolger op de troon zou worden, en voor deze hoge roeping 
werd de jongen opgeleid. “En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren; en was machtig in 
woorden en in werken.” Handelingen 7:22. Zijn bekwaamheid als militaire leider maakte dat hij populair 
was bij de Egyptische legers en in het algemeen werd hij beschouwd als iemand met een opmerkelijk 
karakter. Satan was in zijn opzet niet geslaagd. Het besluit waardoor de Hebreeuwse kinderen ter dood 
werden veroordeeld, was door God gebruikt voor de opleiding en oefening van de toekomstige leider van 
zijn volk. 

“De oudsten van Israël kregen door middel van engelen te horen dat de tijd voor hun 
bevrijding naderde en dat Mozes de man was die door God voor dit doel gebruikt zou worden. Ook 
de engelen onderrichten Mozes, dat Jehova hem uitverkoren had om de banden van zijn volk te 
verbreken. Daar hij veronderstelde dat ze door middel van wapengeweld hun vrijheid zouden verkrijgen 
en dat hij het Hebreeuwse leger zou moeten aanvoeren tegen de legers van Egypte, zorgde hij, met dit 
doel voor ogen, dat hij zijn gevoelens de baas bleef, uit vrees dat hij door zijn genegenheid voor zijn 
stiefmoeder of door Farao niet vrij zou zijn de wil van God te volbrengen.” PP, 243-245. 

 
De boodschap wordt openbaar gemaakt 

“En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, 
en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide: Ik zal mij 
nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de HEERE 
zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en 
zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, [hier] ben ik! En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen 
uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. Hij zeide voorts: Ik ben de God uws 
vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, 
want hij vreesde God aan te zien. En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, 
hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten 
bekend. Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere 
uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, tot de plaats der 
Kanaanieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten. 
En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de verdrukking, 
waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk 
(de kinderen Israëls) uit Egypte voert.” Exodus 3:2-10 

 
De boodschap krijgt kracht, wanneer een Goddelijk teken nederdaalt 

“En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen 
nam Zippora een stenen [mes] en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: 
Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom! En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege 
de besnijdenis.” Exodus 4;24-26  

 
“Hij had nagelaten te voldoen aan de voorwaarden waarop zijn kinderen aanspraak konden maken 

op de zegeningen van Gods verbond met Israël; en zulk een veronachtzaming door de leider die door God 
was verkoren, kon slechts de kracht van Gods geboden bij het volk verzwakken. Zippora, die vreesde dat 
haar echtgenoot gedood zou worden, voltrok zelf de handeling, en daarop stond de engel Mozes toe zijn 
reis te vervolgen. Tijdens zijn zending naar Farao bevond Mozes zich in groot gevaar; zijn leven kon 
slechts gespaard worden door de bescherming van heilige engelen. Maar als hij tijdens zijn leven een 
hem bekende verplichting naliet, was hij niet veilig; want dan konden Gods engelen hem niet 
bewaren.” PP, 255. 

 

 3.3.3  De eerste boodschap: een hervorming 
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“Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog verloren, 
en waren ze afgeweken van Zijn geboden. De Sabbat werd niet langer gevierd, en de eisen van hun 
opzichters maakten het vieren ervan schijnbaar onmogelijk. Maar Mozes had zijn volk laten zien dat 
gehoorzaamheid aan God de eerste voorwaarde was om bevrijd te worden; en het streven om het vieren 
van de Sabbat te herstellen was de verdrukkers opgevallen.” PP, 258. 

 
De vijand biedt tegenstand 

“Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven, tot het maken der tichelstenen, als gisteren [en] 
eergisteren; laat hen zelven heengaan, en stro voor zichzelven verzamelen. En het getal der tichelstenen, 
die zij gisteren [en] eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen; gij zult daarvan niet 
verminderen; want zij gaan ledig; daarom roepen zij, zeggende: Laat ons gaan, laat ons onzen God 
offeren!” Exodus 5:7-8 

 

 3.3.4  De tweede boodschap 

 
Een manifestatie van Gods macht - De 10 plagen 

“Het was Gods hand, en geen menselijke invloed of macht die Mozes en Aäron bezaten, waardoor 
de wonderen voor Farao werden gedaan. Deze tekenen en wonderen waren bedoeld om Farao te 
overtuigen dat de grote IK BEN Mozes had gezonden, en dat het de plicht van de koning was om Israël te 
laten gaan om de levende God te dienen.” PP, 264. 

 

 3.3.5  De derde boodschap: het oordeel – De 10e plaag 

 
“Het oordeel waarvoor Egypte was gewaarschuwd, zou ten slotte voltrokken worden. God is 

lankmoedig en rijk in barmhartigheid. Hij heeft tedere zorg voor de wezens die naar Zijn beeld geschapen 
zijn. Als het verlies van hun oogst en hun kudden en kleinvee Egypte tot bekering had gebracht, zouden 
de kinderen niet gedood zijn; maar het volk had hardnekkig Gods bevel weerstaan, en nu zou de laatste 
slag vallen.” PP, 273. 

 
Een teleurstelling 

“Het verenigde licht uit vroegere eeuwen schijnt op ons. Het verslag van de vergeetachtigheid van 
Israël is voor ons als verduidelijking bewaard gebleven. God heeft in deze tijd Zijn hand uitgestrekt om 
een volk tot Zich te brengen uit elke natie, geslacht en taal. In deze Adventbeweging heeft God voor Zijn 
erfdeel gewerkt, net zo als Hij werkte voor de Israëlieten in het uitleiden uit Egypte. Bij de grote 
teleurstelling in 1844 werd het geloof van Zijn volk getest, zoals bij de Hebreeërs aan de Rode zee. 
Als de Adventisten in de vroegere dagen meer vertrouwd hadden op de leidende hand van God Die met 
hen was geweest in hun voorgaande ervaring, dan hadden ze de redding van God gezien. Als iedereen die 
in het werk van 1844 eendrachtig had samengewerkt, de derde engelen boodschap had ontvangen en 
deze in de kracht van de Heilige Geest had verkondigd, dan had de Heere met hun inspanningen machtig 
kunnen werken. Een stroom van licht zou de wereld hebben overstroomd. Jaren geleden zouden de 
inwoners van de wereld gewaarschuwd kunnen zijn, het afsluitende werk had voltooid kunnen zijn, en 
Christus zou gekomen zijn voor de verlossing van Zijn volk.” 8T, 115 

 

 3.3.6  Een werk; verzamelen van manna en het houden van de Sabbat 

“Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een 
gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn. En 
de kinderen Israëls deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Doch als zij het met de 
gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en dien, die weinig verzameld had, ontbrak 
niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan 
over tot den morgen.” Exodus 16:16-19 
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 3.3.7  Een terugval; ze luisterden niet 

“Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot den morgen. 
Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu 
verzamelden het allen morgen, een iegelijk naar dat hij eten mocht; want als de zon heet werd, zo versmolt 
het. En het geschiedde op den zesden dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor een; en al 
de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Hij dan zeide tot hen: Dit is het, dat 
de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige Sabbat des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt 
dat, en ziedt, wat gij zieden zoudt; en al wat over blijft, legt het op voor u in bewaring tot den morgen. En 
zij legden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboden had; en het stonk niet, en er was geen worm in. 
Toen zeide Mozes: Eet dat heden, want het is heden de Sabbat des HEEREN; gij zult het heden op het veld 
niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het Sabbat, op denzelven zal 
het niet zijn. En het geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te 
verzamelen; doch zij vonden niet. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te houden 
Mijn geboden en Mijn wetten?“ Exodus 16:20-28 

 

 3.3.8  De vierde boodschap 

 
A) Een hervorming 

“En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de 
HEERE hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken 
heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. En de HEERE zeide tot 
Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook 
eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de HEERE de woorden des volks verkondigd. Ook zeide de HEERE 
tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen, En bereid zijn 
tegen den derden dag; want op den derden dag zal de HEERE voor de ogen van al het volk afkomen, op den 
berg Sinaï.” Exodus 19:7-11 

 
B) Gerechtigheid 

“Nooit sinds de schepping van de mens had men zulk een manifestatie van goddelijke macht 
aanschouwd als bij de verkondiging van de wet van de Sinaï. “De aarde daverde, ook dropen de hemelen 
voor Gods aanschijn; zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël.” Psalm 68:9. Te midden 
van de meest ontzagwekkende uitingen van de krachten der natuur werd Gods stem, als een bazuin, 
vanuit de wolk gehoord. De berg beefde van de voet tot de top, en het leger van Israël lag bevend van 
schrik met het gelaat op de grond, Hij Wiens stem toen de aarde deed schudden, heeft gezegd: “nog 
eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel.” Hebreeën 12:26. De Schrift zegt: “De 
Heere zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid”, “dat hemel en aarde 
beven zullen” Jeremia 25:30; Joël 3:16. Op die grote dag zullen de hemelen wegwijken “als een boek, dat 
toegerold wordt” Openbaring 6:14. En elke berg en elk eiland zal uit zijn plaats bewogen worden. “De aarde 
zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; 
en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.” Jesaja 24:20. “Daarom 
zullen alle handen slap worden, en aller mensenhart zal versmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten 
en weeën zullen hen aangrijpen, … Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken,” zegt de Heere, “en over 
de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal hun hoogmoed der stouten doen ophouden, en de 
hovaardigheid der tirannen zal Ik vernederen.” (Jesaja 13: 7, 8, 11).” PP, 340. 

 
C) Het oordeel 

“Zij die dit verschrikkelijke oordeelswerk volvoerden, handelden op Gods bevel, door het vonnis 
van de Koning des hemels te voltrekken. Men moet voorzichtig zijn als men in menselijke kortzichtigheid 
zijn medemens oordeelt en veroordeelt; maar als God opdracht geeft om Zijn oordeel over het onrecht te 
voltrekken, moet men Hem gehoorzamen. Zij die deze pijnlijke daad verrichtten, openbaren op deze wijze 
hun afschuw jegens opstand en afgoderij, en wijdden zich dientengevolge met nog meer overgave aan het 
dienen van de ware God. De Heere eerde hun trouw door een bijzondere onderscheiding aan de stam Levi 
te betonen.” PP, 324. 
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 3.4  DE HERVORMING BIJ NOACH 

 3.4.1  Duisternis 

“En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het verdichtsel der 
gedachten zijns harten te alle dage alleenlijk boos was.” Genesis 6:5 

 

 3.4.2  De tijd van het einde 

 
De boodschap krijgt vorm 

“Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.” Genesis 6:8 
 

 3.4.3  De eerste boodschap: Een Hervorming 

 
“Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet 
gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door 
welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar 
het geloof is.” Hebreeën 11:7 

 

 3.4.4  De tweede boodschap: De activiteiten van de vijand 

“In de dagen van Noach stonden de bewoners van de oude wereld spottend te lachen om hetgeen 
zij noemden de bijgelovige vrees en voorspellingen van de prediker der gerechtigheid. Hij werd 
uitgemaakt voor een fantast, een fanaticus, een alarmist. “En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, 
alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.” (Lukas 17:26). De mensen zullen de plechtige 
waarschuwingsboodschap in onze tijd verwerpen, zoals ze dat deden in Noach’s tijd. Zij zullen verwijzen 
naar die valse leraren, die de gebeurtenis voorzegd en een datum bepaald hebben, en zullen zeggen dat 
ze net zo min geloven in onze waarschuwing als in die van hen.” 5T, 308. 

 
Een manifestatie van Gods macht 

“Van het reine vee, en van het vee, dat niet rein was, en van het gevogelte, en al wat op de aardbodem kruipt, 
kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had.” 
Genesis 7:8-9 

 

 3.4.5  De derde boodschap: het oordeel – een gesloten deur 

 
“En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de 
Heere sloot achter hem toe.” Genesis 7:16 

 
Het getal zeven: teleurstelling 

“Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen en veertig nachten; en Ik zal van 
den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.” Genesis 7:4 

 

 3.4.6  De vierde boodschap: de regen 

 
“En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het zeshonderste 
jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van dien maand, op dezen zelfde 
dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. En een 
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plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.” Genesis 7:10-12 

 3.5  DE HERVORMING BIJ ELIA 

 3.5.1  Duisternis 

 
“En Elia, de Thisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: ‘Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, 
leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar Mijn woord!” 1 
Koningen 17:1 

 

 3.5.2  De tijd van het einde 

 
“En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia, in het derde jaar, zeggende: 
‘Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen, om zich aan 
Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria.” 1 Koningen 18:1-2 

 
De boodschap krijgt vorm 

“En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: ‘Zijt gij die beroerder van Israël? Toen 
zeide hij: ‘Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des 
Heeren verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op 
de berg Karmel, en de vierhonderdvijftig profeten van Baäl, en de vierhonderd profeten van het bos, die 
van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de 
berg Karmel.” 1 Koningen 18:17-20 

 

 3.5.3  De eerste boodschap: Een hervorming 

 
“Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: ‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, 
volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.” 1 
Koningen 18:21 

 

 3.5.4  De tweede boodschap: De activiteiten van de vijand 

 
“Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des HEEREN overgebleven, en de profeten van Baäl 
zijn vierhonderd en vijftig mannen. Dat men ons dan twee varren geve, en dat zij voor zich den enen var 
kiezen, en denzelven in stukken delen, en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen; en ik zal den 
anderen var bereiden, en op het hout leggen, en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna den naam van 
uw god aan, en ik zal den Naam des HEEREN aanroepen; en de God, Die door vuur antwoorden zal, Die 
zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: Dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van 
Baäl: Kiest gijlieden voor u den enen var, en bereidt gij [hem] eerst, want gij zijt velen; en roept den naam 
uws gods aan, en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var, dien hij hun gegeven had, en bereidden [hem], 
en riepen den naam van Baäl aan, van den morgen tot op den middag, zeggende: O Baäl, antwoord ons! Maar 
er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar, dat men gemaakt had. En het 
geschiedde op den middag, dat Elia met hen spotte, en zeide: Roept met luider stem, want hij is een god; 
omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft; misschien slaapt hij en zal 
wakker worden. En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelven met messen en met priemen, naar hun 
wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden 
totdat men het spijsoffer zou offeren; maar er was geen stem, en geen antwoorder, en geen opmerking.” 1 
Koningen 18:22-29 
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Een manifestatie van de Heilige Geest 
“Antwoord mij, HEERE, antwoord mij; opdat dit volk erkend, dat Gij, o HEERE, die God zijt, en dat Gij hun 
hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur de HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, 
en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was. Als nu het ganse volk dat zag, zo 
vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!” 1 Koningen 18:37-39 

 

 3.5.5  De derde boodschap: Het Oordeel 

 
“En Elia zeide tot hen: ‘Grijpt de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkomt. En zij grepen ze; en 
Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen aldaar.” 1 Koningen 18:40 

 
Het getal zeven: teleurstelling 

“Alzo toog Achab op, om te eten en te drinken; maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich 
uit voorwaarts ter aarde; daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: Ga 
nu op, en zie uit naar de zee. Toen ging hij op, en zag uit, en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder henen, 
zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, 
gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoud.” 1 
Koningen 18:42-43 

 

 3.5.6  De vierde boodschap: De regen 

 
“En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een grote 
regen; en Achab reed weg, en toog naar Jizreël.” 1 Koningen 18:45 

 3.6  DE HERVORMING BIJ DE MILLERIETEN 

 3.6.1  Duisternis 

 
“De geschiedenis van Gods volk tijdens de donkere eeuwen die op de heerschappij van Rome 

volgden, is in de hemel opgetekend. Er is echter niet veel van terug te vinden in de historische documenten 
van de mens. Er zijn maar weinig sporen van hun bestaan. Alleen in de beschuldigingen van hun 
vervolgers kan men enkele aanwijzingen vinden. Rome wilde namelijk elk spoor dat wees op de 
verwerping van haar leer en van haar bevelen uitwissen. Ze probeerde alles wat ketters was, zowel 
mensen als geschriften, te vernietigen. Twijfel of vragen over het gezag van de pauselijke dogma’s waren 
al voldoende om rijk en arm, hoog- en laaggeplaatsten van het leven te beroven. Rome probeerde ook elk 
bewijs van haar wreedheid tegenover andersdenkenden te vernietigen. Boeken en geschriften waarin 
zulke onderwerpen werden behandeld, werden op bevel van pauselijke concilies verbrand. Voor de 
uitvinding van de boekdrukkunst waren er maar weinig boeken en door hun vorm konden ze minder goed 
bewaard worden. Daardoor was er weinig dat de rooms-katholieken kon beletten hun plannen ten uitvoer 
te brengen.” GC, 61. 

 

 3.6.2  De tijd van het einde (herhaling) 

 
“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 

 
De vervulling van een profetie 

“Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, 
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en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu 
de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat 
zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen. En het zal woorden spreken 
tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge [plaatsen] verstoren, en het zal menen de tijden 
en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en 
een gedeelte eens tijds. Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem 
verdelgende en verdoende, tot het einde toe.” Daniël 7:23-26 

 
 
Een profetie wordt ontsloten 

“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. Maar gij, ga henen tot het einde, want 
gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.” Daniël 12:4,9,13 

 
“Daniël staat in zijn lot, sinds het zegel weggenomen werd en het licht van de waarheid op zijn 

visioenen schijnt. Hij staat in zijn lot, zijn getuigenis gevend dat aan het einde der dagen zou worden 
verstaan.” 1SAT, 225-226. 

 

 3.6.3  De eerste engelboodschap komt in de geschiedenis 

 
“Daniël stond in zijn lot om zijn getuigenis te geven, dat verzegeld was geweest tot de tijd van 

het einde, toen de eerste engelboodschap aan de wereld verkondigd moest worden.” TM, 115. 
 
Een vermeerdering van kennis: IJverig onderzoek in het Woord van God 

“En gij, Daniël! Sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het 
naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.” Daniël 12:4 

 
“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 eindtijd’. Over deze 
eindtijd zegt de profeet Daniël: “velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” 

“De apostel Paulus heeft de eerste christengemeenten ervoor gewaarschuwd dat ze de wederkomst 
van Christus niet in zijn dagen hoefden te verwachten. Hij zegt: “Dat niemand u verleidde op enigerlei wijze; 
want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon 
des verderfs;” 2 Thessalonicenzen 2:3. Pas na de grote afval en de lange heerschappij van de ‘mens der 
zonde, de zoon des verderfs’ mochten de christenen de komst van de Heiland verwachten. De ‘mens der 
zonde’, die ook ‘het geheimenis der wetteloosheid’ en de ‘zoon des verderfs’ en ‘tegenstander’ wordt 
genoemd, is het pausdom, dat volgens de profetie gedurende 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode 
kwam een eind in 1798. De wederkomst van Christus kon dus niet voor die tijd plaatsvinden. Paulus 
bestrijkt met zijn waarschuwing de hele periode van de christelijke bedeling tot het jaar 1798. Pas na die 
tijd zou de boodschap van Christus’ wederkomst worden verkondigd. 

“Deze boodschap is in de eeuwen daarvoor nooit verkondigd. Zoals wij hebben gelezen, heeft Paulus 
haar niet gepredikt. Hij wees zijn broeders op het feit dat de wederkomst pas in een ver verwijderde 
toekomst zou plaatsvinden. De hervormers hebben het niet gedaan. Maarten Luther meende dat het 
oordeel ongeveer driehonderd jaar na zijn tijd zou plaatsvinden. Maar sinds 1798 is het boek Daniël 
ontzegeld, de kennis over de profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige boodschap dat het 
oordeel nabij is, verkondigd.  

“De Adventbeweging is zoals de hervorming van de zestiende eeuw tegelijkertijd in verschillende 
christelijke landen ontstaan. Zowel in Europa als in Amerika werden mannen van geloof en gebed ertoe 
aangezet de profetieën te onderzoeken en toen zij het geïnspireerde Woord bestudeerden, vonden zij 
daarin het overtuigende bewijs dat ‘het einde aller dingen’ nabij was. In verschillende landen waren er op 
zichzelf staande groepen christenen die alleen door het onderzoek van de Bijbel tot het geloof kwamen 
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dat de wederkomst van Christus nabij was.” GC, 356, 357. 
 
Een reinigingsproces in gang gezet 

“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. 
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 12:4, 9-10 

 
De boodschap krijgt vorm 

Hij had de Bijbel twee jaar lang bestudeerd toen hij in 1818 tot de belangrijke conclusie kwam 
dat Christus over ongeveer vijfentwintig jaar zou terugkomen om zijn volk te verlossen. Hij zei: „Het 
spreekt vanzelf dat ik blij was om dit heerlijke vooruitzicht. Het is begrijpelijk dat ik er ook vurig naar 
verlangde te mogen delen in de vreugde van de verlosten. De Bijbel was voor mij nu een nieuw boek. Het 
was een genot voor mijn geest. Alles wat vroeger onbegrijpelijk, onduidelijk of duister scheen, was 
verdreven door het heldere licht dat nu uit zijn heilige bladzijden straalde. De waarheid schitterde 
met buitengewone pracht! Alle tegenstrijdigheden en ongerijmdheden die ik vroeger had ontdekt, 
waren verdwenen, hoewel ik niet zou durven beweren dat ik alles volledig had begrepen. Toch scheen 
er zoveel licht uit de bijbel om mijn geest, die vroeger verduisterd was, te verlichten, zodat ik de Bijbel 
echt met plezier bestudeerde. Ik had dat vroeger niet voor mogelijk gehouden" (Bliss, pp. 76,77).  GC, 333. 

 
“In 1833, twee jaar na het begin van Millers openbare verkondiging van de spoedige wederkomst 

van Christus, verschenen de laatste tekenen die volgens Jezus aan Zijn komst zouden voorafgaan. Jezus 
had gezegd: “De sterren zullen van de hemel vallen” (Mattheüs 24:29). In Openbaring verklaarde Johannes 
toen hij in visioen de gebeurtenissen zag die “de dag des Heeren” aankondigden: “En de sterren des hemels 
vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een harde wind geschud 
wordt.” Deze profetie werd op indrukwekkende wijze vervuld door de grote sterrenregen van 13 
november 1833, de grootste en mooiste in de geschiedenis.” GC, 336. 

 
Hervormer: William Miller 

“De aanstichter van alle kwaad probeerde niet alleen de invloed van de Adventboodschap tegen te 
werken, maar wilde ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de waarheid van de Schrift in het 
hart van zijn toehoorders griffen. Hij veroordeelde hun zonden en verstoorde hun zelfvoldaanheid. Zijn 
duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen zijn boodschap was een 
aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn vijanden hadden het plan 
beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden, maar er waren heilige engelen in de 
menigte. Eén van hen nam de gedaante van een man aan, leidde deze boodschapper van God, weg uit het 
gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet voltooid en satan en zijn medewerkers konden 
hun plan niet ten uitvoer brengen.” GC, 233. 

 
Een Hervormingsboodschap 

“Duizenden werden ertoe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen, en 
dienstknechten van God werden verwekt in de geest en kracht van Elia, om de boodschap te verkondigen. 
Evenals Johannes, de voorloper van Jezus, voelden degenen die deze plechtige boodschap verkondigden, 
zich verplicht om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, en de mensen op te roepen om vruchten 
voort te brengen der bekering waardig. Hun getuigenis was erop gericht om de kerken op te wekken 
en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om het karakter van de kerken bloot te leggen. 
Toen de plechtige waarschuwing gegeven werd om te ontvlieden aan de toekomende toorn, ontvingen 
velen, die leden van kerken waren, de helende boodschap; zij zagen hun overtredingen in, en met bittere 
tranen van berouw en grote zielsangst verootmoedigden zij zich voor God. En terwijl de geest van God op 
hen rustte, hielpen zij om de boodschap de doen horen: “Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid; want de 
ure Zijns oordeels is gekomen.” Openbaring 14:7”. EW, 233.1 
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 3.6.4  De eerste engelenboodschap krijgt kracht wanneer een Goddelijk teken nederdaalt 

 
“En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een 
regenboog was boven [zijn] hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van 
vuur. En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en 
den linker op de aarde.” Openbaring 10:1-2 

 
Een wereldwijde boodschap 

“De boodschap van Openbaring 14, die verkondigt dat de ure van Gods oordeel is gekomen, wordt 
in de tijd van het einde gegeven; en de engel van Openbaring 10 wordt afgebeeld met één voet op de aarde 
en met de andere voet op de zee, duidende dat de boodschap in verre landen gebracht zal worden en 
de oceaan zal oversteken en de eilanden in de zee de laatste waarschuwingsboodschap voor onze wereld 
zullen horen.”  2SM, 108. 

 
“De positie van de engel, met de ene voet op de zee en de andere op de aarde, duidt de verbreiding 

aan van de verkondiging van de boodschap. Deze zal de grote zeeën oversteken en zal verkondigd 
worden in andere landen, ja, aan de gehele wereld. Het begrijpen van de waarheid en de blijde 
aanvaarding van de boodschap wordt voorgesteld door het eten van het boekje. De waarheid met 
betrekking tot de tijd van de wederkomst van onze Heer was voor ons een kostbare boodschap.” 7BC, 971. 

 
“De Adventbeweging van 1840-44 was een luisterrijke uiting van Gods kracht. De boodschap van 

de eerste engel werd gebracht naar elke zendingspost ter wereld.” GC, 611. 
 

“En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den 
linker op de aarde.” Openbaring 10:2 

 
Een boodschap m.b.t. tijd 

“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 zullen worden. Het ontzegelen 
van het boekje was de boodschap met betrekking tot tijd.” 7BC, 971. 

 
“In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok. In 1838 had 

Josiah Litch, één van de belangrijkste verkondigers van de wederkomst van Christus een werk 
gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk 
voorzegde. Volgens zijn berekeningen zou deze macht  ‘in de loop van de maand augustus 1840’ ten val 
worden gebracht. Enkele dagen voor de vervulling schreef hij: ‘Als wij ervan uitgaan dat de eerste periode 
van 150 jaar precies is uitgekomen voor Deacozes met toestemming van de Turken de troon besteeg en 
dat de 391 jaar en 15 dagen begonnen aan het einde van de eerste periode, dan moeten deze eindigen op 
11 augustus 1840. Op die dag zal de Ottomaanse macht in Constantinopel ten val komen. Ik geloof dat dit 
inderdaad het geval zal blijken te zijn. 

Op het aangeduide tijdstip aanvaardde Turkije door bemiddeling van zijn ambassadeurs de 
bescherming van de Europese mogendheden en kwam het onder controle van christelijke landen. De 
voorspelling was nauwkeurig uitgekomen. Toen dit bekend werd, kwamen zeer veel mensen tot de 
overtuiging dat de beginselen die Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de profetieën juist 
waren. Dit was een zeer grote steun voor de Adventbeweging. Knappe en invloedrijke mannen sloten zich 
bij Miller aan en hielpen hem bij de verkondiging en publicatie van zijn opvattingen. Het werk maakte 
grote vorderingen tussen 1840 en 1844.” GC, 334, 335. 

 
“Iedere vraag die satan in gedachten kan doen opkomen om twijfel te zaaien met betrekking tot 

de grote geschiedenis van de bewegingen van Gods volk, zal zijn duivelse majesteit behagen en is een 
belediging voor God. De berichten van de spoedige wederkomst van Christus met macht en grote 
heerlijkheid is waarheid, en in 1840 werd zij door vele stemmen verkondigd.” 9MR, 134. 

 
Het fundament en het platform werd gelegd 
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“Studenten der profetie kwamen tot de conclusie dat de tijd van het einde aanstaande was. In het 
boek Daniël lazen zij: “Tot 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.” Er 
vanuit gaande dat de aarde het heiligdom voorstelde, verstonden zij dat de reiniging, voorspeld in Daniël 
8:14, de reiniging van de aarde voorstelde door vuur uit de hemel bij de wederkomst van Christus. Door 
de Schriften te onderzoeken naar verder licht en deze profetische periode met de verslagen van 
geschiedschrijvers te vergelijken, leerden zij dat de 2300 avonden en morgens tot het jaar 1844 reikte.  

Dit was het fundament van de grote Adventbeweging van 1844. Het vallen van de sterren in 
het jaar 1833 gaf de verkondiging van de spoedige wederkomst van Christus extra kracht. Door het werk 
van William Miller, en vele anderen in Amerika, door 700 predikers in Engeland, door Bengel en anderen 
in Duitsland, door Gaussen en zijn aanhangers in Frankrijk en Zwitserland, door vele predikers in 
Scandinavië, door een bekeerde Jezuïet in Zuid-Amerika en door Joseph Wolff in vele Aziatische en 
Afrikaanse landen, werd de Adventboodschap naar een groot deel van de bewoonbare wereld gebracht.” 
SW, January 24, 1905. 

 
“De waarschuwing heeft geklonken: Er mag niets toegelaten worden dat het fundament van het 

geloof verstoord, waarop wij bouwden sinds de boodschap in 1842, 1843 en 1844 kwam. Ik was in deze 
boodschap en altijd, sinds ik mijn stem in de wereld heb laten klinken, was ik het licht trouw, dat de Heere 
ons gegeven heeft. Wij zijn niet van plan om onze voeten van het platform af te halen, want ze zijn daar 
geplaatst toen we de Heer dag in dag uit smeekte in ernstig gebed, zoekende naar licht. Denkt u dat ik het 
licht dat ik van God ontvangen heb kan opgeven? Het is als de Rots der Eeuwen. Het heeft mij geleid 
vanaf de tijd dat het gegeven werd.” RH, April 14, 1903. 

 
Schrijf het gezicht, en maak het duidelijk  

Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken 
zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het 
gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt. Want het gezicht zal nog tot 
een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid 
Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht 
in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakuk 2:1-4 

 
De kaart van 1843 

“Al in 1842 had de opdracht “Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die 
voorbijloopt” Charles Fitch op de gedachte gebracht een profetische kaart te tekenen waarop de gezichten 
van Daniël en de Openbaring in beeld worden gebracht. De publicatie van deze kaart werd beschouwd als 
een vervulling van het bevel door Habakuk gegeven. Maar niemand had toen gemerkt dat ook de 
schijnbare vertraging in de vervulling van het gezicht – “zo Hij vertoefd” – in dezelfde profetie was 
aangeduid. Na de teleurstelling kreeg deze uitspraak een bijzondere betekenis: “Want het gezicht zal nog 
tot een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoefd, 
verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. … maar de rechtvaardige zal door 
zijn geloof leven.” Habakuk 2:3,4b 

Een gedeelte van de profetie van Ezechiël was ook een bron van troost en kracht voor de gelovigen: 
“Wederom geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: Mensenkind, wat is dit voor een 
spreekwoord, [dat] gijlieden hebt in het land Israëls, zeggende: de dagen zullen verlengd worden, en al het 
gezicht zal vergaan? Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: ---  De dagen zijn nabij gekomen, en 
het woord van ieder gezicht. --- Want Ik ben de HEERE, Ik zal spreken; het woord, [de] [tijd] zal niet meer 
uitgesteld worden; ---“Mensenkind, zie, die van het huis Israëls zeggen: Het gezicht dat hij ziet, is voor vele 
dagen, en hij profeteert van tijden, die verre zijn. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen Mijner 
woorden zullen meer uitgesteld worden; het woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, 
spreekt de Heere HEERE.” (Ezechiël 12:21-25,27-28).” GC, 392. 

 
“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.” EW, 74. 
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“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 heeft dat tot gevolg, 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) December 1850 JWe, 
ARSH 13.6 

 
“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 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.” (Joseph Bates). 1868 JB, AJB 263.                                 

 
“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). 1849 JB, SLG 17.2 

 
De activiteit van de vijand 

“In juni 1842 hield William Miller zijn tweede reeks van studies in de Casco Street kerk in Portland 
(Maine) … Op een paar uitzonderingen na, sloten de verschillende denominaties de deuren van hun 
kerken voor William Miller.” 1T, 21. 

 

 3.6.5  De tweede engelenboodschap komt in de geschiedenis 

 
De uitsteltijd; (de  tijd van vertoeven), 

Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet 
liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. Habakuk 
2:3 

 
“We hebben reeds laten zien dat de uitsteltijd voor de bruidegom in de profetische perioden zes maanden 
bedroeg, beginnend op 19 april tot aan 22 oktober 1844.  1847 JB, BP2 72.1 

 
“Een andere machtige engel kreeg bevel om naar de aarde af te dalen. Jezus gaf hem een 

geschrift in zijn hand, en toen hij op de aarde kwam, riep hij: “Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon!” 
Toen zag ik de teleurgestelden wederom hun ogen naar de hemel opslaan, met geloof en hoop uitziende 
naar de verschijning des Heren. Velen schenen in een toestand van stompheid te verkeren, alsof zij in 
slaap waren; toch kon ik de sporen van diepe droefheid op hun aangezichten zien. De teleurgestelden 
leerden uit de Schriften dat zij in de tijd van vertoeven verkeerden, en dat zij met geduld de 
vervulling van het gezicht moesten verbeiden. Hetzelfde getuigenis, dab er hen toe geleid had om in 1843 
naar de komst des Heren uit te zien, bracht er hen toe om Hem in 1844 te verwachten. Toch zag ik dat de 
meesten niet die geestdrift hadden, welke hun geloof in het jaar 1843 kenmerkte. Hun teleurstelling had 
hun geloof verflauwd.” EW, 247. 
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De tweede engelenboodschap wordt verkondigd 

“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 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.” 2SM, 104-105 

 

 3.6.6  De tweede engelenboodschap krijgt kracht; De Middernachtsroep 

“Kort voor het einde van de boodschap van de tweede engel zag ik een groot licht uit de hemel op 
Gods volk schijnen. De stralen van dit licht schenen zo helder als de zon. Toen hoorde ik de stemmen van 
engelen uitroepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!”  

Dit was het middernachtelijk geroep, dat kracht moest bijzetten aan de boodschap van de 
tweede engel. Er werden engelen uit de hemel gezonden om de ontmoedigde heiligen op te wekken, en 
hen voor te bereiden op het grote werk, dat hun te doen stond. De meest begaafde mannen waren niet de 
eersten om deze boodschap aan te nemen. Er werden engelen gezonden tot de eenvoudige, toegewijde 
mensen, welke zij drongen om de kreet (roep) aan te heffen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem 
tegemoet!” EW, 238. 

 
“Jezus gaf bevel aan andere engelen om snel te vliegen en het kwijnende geloof van Zijn volk 

weer op te wekken en te sterken, en hen voor te bereiden om de boodschap van de tweede engel te 
verstaan, zowel als de balangrijke gebeurtenis, welke spoedig in de hemel plaats zou hebben. Ik zag deze 
engelen grote kracht en veel licht ontvangen van Jezus, en snel naar de aarde vliegen om hun opdracht 
te vervullen en de tweede engel in zijn werk bij te staan. Een groot licht bescheen Gods volk, toen de 
engelen riepen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!” Toen zag ik die teleurgestelden opstaan, 
en in overeenstemming met de tweede engel aankondigen: “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem 
tegemoet!” Het licht, dat van de engelen uitging, drong overal door de duisternis heen. Satan en zijn 
engelen trachtten te verhinderen dat dit licht zich verspreidde, en de uitwerking hebben zou, waarvoor 
het bedoeld was. Zij twistten met de engelen des hemels, zeggende, dat God de mensen bedrogen had, en 
dat zij met al hun licht en kracht de wereld toch niet zouden kunnen laten geloven, dat Christus aan het 
komen was. Maar niettegenstaande Satan hun de weg trachtte af te sluiten, en de aandacht van de mensen 
van het licht af te trekken, zetten Gods engelen hun werk voort.” EW, 248. 

 
“In de zomer van 1844 – halverwege de tijd die men aanvankelijk had bepaald als het einde van de 

2300 avonden en morgens en de herfst van hetzelfde jaar tot waar men later meende dat die periode 
reikte – werd de boodschap verkondigd met de woorden van de Schrift: “Ziet, de Bruidegom komt!” EW, 
398. 

 
De Heilige Geest wordt uitgestort 

“De beweging verspreidde zich als een vloedgolf over het land. Ze drong door van stad tot stad, van 
dorp tot dorp en bereikte zelfs de verst afgelegen plaatsen totdat het volk van God, dat in afwachting leefde, 
helemaal wakker was. Het fanatisme verdween door deze verkondiging als sneeuw voor de zon. De 
gelovigen werden bevrijd van hun twijfel en onzekerheid en ze kregen weer hoop en moed. Het werk 
bleef gespaard van de uitersten die altijd voorkomen wanneer de mens zich opwindt, maar niet 
tegelijkertijd wordt beheerst door de invloed van het Woord en de Geest van God. De gelovigen 
kwamen tot inkeer zoals de Israëlieten na de vermaning van Gods dienstknechten. Deze beweging had 
dezelfde kenmerken als Gods werk door de eeuwen heen. Er was weinig extatische vreugde, maar men 
deed aan een grondig gewetensonderzoek, men beleed zijn schuld en rekende af met de wereld. De enige 
zorg van de gelovigen was hun voorbereiding om Christus te ontmoeten. Er werd met volharding gebeden 
en men wijdde zich onvoorwaardelijk aan God.” GC, 400. 
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Een manifestatie van Gods macht 

“De middernachtsroep werd niet zozeer door logische argumenten gedragen, hoewel de Schrift 
duidelijk was en logisch, als wel door een onweerstaanbare kracht, die de zielen raakte. Er was geen 
twijfel, geen onzekerheid. Bij de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem stroomden de mensen, 
die uit alle delen van het land gekomen waren voor het paasfeest, naar de Olijfberg, en toen zij zich bij de 
menigte aansloten die Jezus volgden, sprong de geïnspireerde vonk van dat moment op hen over en zij 
stemden in met de aanzwellende roep: “Hosanna, is Hij, die komt in de naam des Heeren!” Mattheüs 21:9. 
Op dezelfde wijze voelden de samengekomen adventisten – deels uit nieuwsgierigheid, deels uit spot – de 
overtuigende macht, die de boodschap begeleidde: “Zie, de Bruidegom komt!”. 4SP, 250 

 
De tweede engelenboodschap ging in de Verenigde Staten in vervulling 

“De boodschap van de tweede engel van Openbaring 14 werd voor het eerst in de zomer van 1844 
verkondigd en was toen in het bijzonder van toepassing in de kerken van de Verenigde Staten, waar 
de waarschuwing voor het oordeel op zeer grote schaal was verkondigd, maar door de mensen was 
verworpen en waar de afval in de kerken het snelst was geweest.” GC, 389. 

 
De tempelbouw is voltooid 

“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten. 
De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie 
dagen oprichten?” Johannes 2:19-20 

 

 3.6.7  De derde engelenboodschap komt in de geschiedenis 

 
“En hij zeide tot mij: Tot 2300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.” Daniël 
8:14 

 
De tijd van verzameling 

“Op 23 september toonde de Heer mij, dat Hij voor de tweede maal Zijn hand had uitgestrekt om 
het overblijfsel van Zijn volk te verzamelen, en dat de pogingen verdubbeld moesten worden in deze tijd 
van inzameling. In de tijd van de verstrooiing was Israël geslagen en gewond geworden; maar thans in de 
tijd van toevergadering zal God Zijn volk helen en verbinden. Gedurende de verstrooiing hadden de 
pogingen, die gedaan werden om de waarheid te verspreiden, slechts weinig gevolg, en werkten weinig 
of niets uit; maar in de toevergadering, wanneer God Zijn hand heeft uitgestrekt om Zijn volk te 
verzamelen, zullen de pogingen om de waarheid te verspreiden de gewenste uitwerking hebben. Allen 
moeten verenigd en ijverig zijn in het werk. Ik zag dat het verkeerd was wanneer iemand naar de 
verstrooiing verwees, om voorbeelden aan te geven, die thans in de toevergadering onze handelingen 
moeten beheersen; want als God nu niet meer voor ons deed dan Hij toen gedaan heeft, zou Israël nimmer 
ingezameld worden.  

Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder leiding van de hand des Heeren gemaakt was, en dat hij 
niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, gelijk Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand er over was, 
en dat die een fout in sommige van de cijfers verborg, zodat niemand die zien kon, totdat Zijn hand 
weggenomen werd.” EW, 74. 

 
De deur sluit 

“En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den 
sleutel  Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: Ik weet uw werken; zie, 
Ik heb een   geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij 
hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.” Openbaring 3:7-8 

 
“Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met Hem in de bruiloft, 
en de deur werd gesloten.” Mattheüs 25:10 
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Een verbond is gesloten 
“De komst van Christus tot het Heilige der heiligen als onze Hogepriester om het heiligdom in rechte 

staat te herstellen, zoals beschreven in Daniël 8:14; de komst van de Mensenzoon tot de Oude van dagen, 
beschreven in Daniël 7:13; en “de komst van de Heere tot Zijn tempel” door Maleachi voorzegd, zijn drie 
beschrijvingen van dezelfde gebeurtenis. Deze gebeurtenis wordt overigens ook beschreven door de 
komst van de Bruidegom op het bruiloftsfeest in de gelijkenis door Christus beschreven van de tien 
maagden in Mattheüs 25.” GC, 426. 

 
Twee groepen geopenbaard 

“Ik zag de Vader van de troon opstaan en in een vurige wagen het Heilige der heiligen binnen het 
voorhangsel binnengaan en Zich nederzetten. Toen stond Jezus op van de troon, en de meesten van 
degenen, die zich neergebogen hadden, stonden met Hem op. Ik zag geen enkele straal van licht van Jezus 
uitgaan naar de onverschillige menigte, nadat Hij opgestaan was, en zij werden in volslagen duisternis 
gelaten. Degenen, die opgestaan waren, toen Jezus het deed, hielden hun ogen op hem gevestigd, terwijl 
Hij de troon verliet en hen een kleine afstand voortleidde. Toen hief Hij Zijn rechter arm omhoog, en wij 
hoorden Zijn lieflijke stem zeggen: “Wacht hier; Ik ga naar Mijn Vader om het Koninkrijk te ontvangen; 
houdt uw klederen vlekkeloos, en binnen korte tijd zal Ik van de bruiloft wederkeren en u tot Mij nemen.” 
Toen kwam er een wolkenwagen met wielen als vlammen vuurs, door engelen omringd, tot waar Jezus 
was. Hij stapte in de wagen, en werd naar het Heilige der heiligen gevoerd, waar de Vader zat. Toen 
aanschouwde ik Jezus, de grote Hogepriester, voor de Vader staande. Aan de zoom van Zijn kleed was een 
schelletje en een granaatappel. Zij, die met Jezus opgestaan waren, zonden hun geloof op tot Hem in het 
Heilige der heiligen, en baden: ‘Mijn Vader, geef ons Uw Geest.’ Dan blies Jezus de Heilige Geest op hen. In 
die adem was licht, kracht en veel liefde, blijdschap en vrede. 

“Ik keerde mij om, om te zien naar het gezelschap, dat nog steeds voor de troon neergebogen was; 
zij wisten niet dat Jezus die verlaten had. Satan verscheen bij de troon om te trachten het werk van God 
voort te zetten. Ik zag hen opzien naar de troon, en bidden: ‘Vader, geef ons Uw Geest.’ Satan blies toen 
een onheilige invloed op hen; en er was licht en veel kracht in, maar geen zoete liefde, blijdschap en vrede. 
Het was satans plan om hen te blijvend te bedriegen, en Gods kinderen af te trekken en te verleiden.” EW, 
55. 

 
Een teleurstelling 

“Zoals de eerste discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers de volledige draagwijdte van de 
boodschap die zij brachten niet. Door enkele dwalingen die reeds lang gemeengoed waren geworden in 
de gemeente, konden zij een belangrijk punt in de profetie niet juist interpreteren. Hoewel ze de 
boodschap verkondigden die God hun had toevertrouwd, zouden zij door hun eigen verkeerde 
interpretatie worden teleurgesteld.” GC, 351. 

 
Een werk 

“De Sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: “Alzo zegt de 
HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid 
om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens, [die] zulks doet, en des mensen kind, [dat] daaraan 
vasthoudt; die den Sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te 
doen. En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief 
te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den Sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn 
verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; 
hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis 
genoemd worden voor alle volken.” Jesaja 56:1-2; 6-7.  

Uit de tekst blijkt dat deze woorden betrekking hebben op de periode van de christelijke bedeling: 
“De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, 
nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.” (vs.8). De heidenen zouden door de verkondiging van het 
evangelie ‘bijeengebracht worden’ en in de tekst wordt een zegen uitgesproken over hen die later 
de Sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van kracht na de kruisiging, opstanding en 
hemelvaart van Christus, tot de tijd wanneer Gods boodschappers het evangelie aan alle volken zullen 
verkondigen.” GC, 451. 
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Een terugval 
“En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige 
Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij 
koud waart, of heet!  Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.” 
Openbaring 3:14-16 

 3.6.8  De vierde boodschap 

 
“En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht 
geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggende: 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. En ik hoorde een andere stem uit 
den hemel, zeggende: 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. Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden 
vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken 
heeft, schenkt haar dubbel.” Openbaring 18:1-6 

 
Een herhaling van de tweede boodschap 
A) Zonde:  de eerste boodschap  een hervormingsboodschap 
B) Gerechtigheid:   de tweede boodschap  manifestatie van Gods macht 
C) Oordeel: de derde boodschap  oordeel 
 
Zonde, gerechtigheid en oordeel 
 

“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u 
niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld 
overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En 
van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat 
de overste dezer wereld geoordeeld is.” Johannes 16:7-11 
 
 

-------//------- 
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