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1 Januari | De Eerste Komst Van Jezus 
Dag 1 van 365 

 
“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, ... opdat 

Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot 
kinderen verkrijgen zouden.” Galaten 4:4-5  

 
 De komst van de Heiland was in het paradijs voorzegd. Toen Adam en Eva voor de 

eerste maal de belofte hoorden, zagen zij uit naar een spoedige vervulling. Vol vreugde 
verwelkomden zij hun eerst geboren zoon, in de hoop, dat hij de Verlosser zou zijn. Maar de 

vervulling van de belofte liet op zich wachten. Degenen die de belofte het eerst hadden 
ontvangen zijn gestorven zonder de vervulling ervan te zien. Vanaf de dagen van Henoch 

werd de belofte herhaald door de patriarchen en profeten, zodat de hoop op Zijn komst 
levend bleef. Toch kwam Hij niet.  

 De profetie van Daniël noemde de tijd van Zijn komst, maar niet iedereen legde deze 
boodschap op de juiste wijze uit. Eeuw na eeuw ging voorbij; de stemmen van de profeten 
zwegen. De hand van de verdrukker rustte zwaar op Israël en velen waren geneigd uit te 

roepen: “De dagen zullen verlengd worden, en al het gezicht zal vergaan.” Ezechiël 12:22. 
Maar evenals de sterren in hun vaste kringloop, kennen Gods bedoelingen geen haast en 

geen uitstel. Door de zinnebeelden van de diepe duisternis en de rokende oven, had God aan 
Abraham de slavernij van Israël in Egypte voorzegd en Hij had meegedeeld dat zij 

vierhonderd jaar in dat land zouden vertoeven. “Daarna”, zei Hij, “zullen zij uittrekken met 
grote have.” (Genesis 15:13,14) 

 Alle macht van Farao's trotse rijk streed tevergeefs tegen dit Woord. Op de 
aangegeven dag geschiedde  “dat al de heiren des HEEREN uit Egypteland gegaan zijn.” 

(Exodus 12:41). Op dezelfde wijze was in Gods raad het tijdstip voor de komst van Christus 
vastgesteld. Toen Gods klok dat uur aanwees,werd Jezus in Bethlehem geboren. 

 “Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden.” 
De Voorzienigheid had de bewegingen van de naties geleid en het getij van menselijke 

impulsen en invloeden bestuurd, totdat de wereld rijp was voor de komst van de Verlosser... 
 Toen kwam Jezus om in de mens het beeld van zijn Maker te herstellen. Alleen 

Christus kan het karakter, dat door zonde is verwoest, vernieuwen. Hij is gekomen om de 
duivelen, die de wil hebben beheerst, uit te drijven. Hij kwam om ons op te heffen uit het 

stof, om het verdorven karakter opnieuw vorm te geven naar het Voorbeeld van Zijn 
Goddelijk karakter, en het mooi te maken met Zijn Eigen heerlijkheid.  – Jezus, de Wens der 

Eeuwen blz. 20, 25 
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2 Januari | De Les Van Bethlehem 
Dag 2 van 365 

 
“Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere 

male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid.” 
Hebreeën 9:28  

 
 Bij Christus eerste komst hadden de priesters en schriftgeleerden van de Heilige Stad, 
die de bewaarders van Gods uitspraken waren, de tekenen des tijds kunnen onderscheiden en 

de komst van de beloofde Messias kunnen verkondigen. De profetie van Micha had zijn 
geboorteplaats voorzegd en Daniël had de tijd van Zijn komst gegeven. God had deze 

profetieën aan de joodse leiders toevertrouwd; ze konden geen enkele verontschuldiging 
inroepen dat ze dat niet wisten en de mensen niet vertelden dat de komst van de Messias 

nabij was. Deze onwetendheid was het gevolg van hun zondige nalatigheid. ... 
 Het hele volk had moeten waken en wachten om tot de eersten te behoren die de 

Verlosser der wereld zouden verwelkomen. Maar wat gebeurde er? Twee vermoeide 
reizigers uit de heuvels van Nazareth trokken door een smalle straat naar het meest oostelijke 
deel van de stad. Ze zochten tevergeefs naar een plaats om rust en onderdak voor de nacht te 

vinden. Er was geen plaats voor hen. Ze werden tenslotte ondergebracht in een armoedige 
stal en daar werd de Verlosser der wereld geboren... 

 Niets wijst erop dat de mensen Christus verwachten. Nergens hebben zij zich op de 
komst van de Levensvorst voorbereid. De hemelse boodschapper is zeer verbaasd en wil net 
naar de hemel terugkeren om het slechte nieuws te brengen wanneer hij een groep herders 

ziet die 's nachts de wacht houden bij hun kudde en hun blik richten naar de met sterren 
bezaaide hemel. Ze denken aan de profetie die de komst van de Messias naar de aarde 

voorzegt en zien uit naar de Verlosser der wereld. Deze mensen zijn bereid de boodschap uit 
de hemel te ontvangen. Plots verschijnt Gods engel en verkondigt het goede nieuws met 

grote vreugde. 
 In dit mooie verhaal van Bethlehem ligt een ernstige les besloten. Het veroordeelt ons 
ongeloof, onze hoogmoed en onze zelfingenomenheid. Het waarschuwt ons dat we op onze 

hoede moeten zijn, want wij lopen door onze misdadige onverschilligheid het gevaar de 
tekenen des tijds niet te zien en “de dag der bezoeking” niet te kennen. – De Grote Strijd blz. 

293-294, 296 
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3 Januari | Toen Jezus Geboren Was 
Dag 3 van 365 

 
“Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem... zie enige wijzen van het Oosten zijn te 

Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden?” Mattheüs 2:1-2  
 

 De Koning der heerlijkheid vernederde Zich diep door de menselijke natuur aan te 
nemen en engelen die van Zijn luister in de hemelse hoven getuige geweest waren, hoe Hij 
door al de hemelse heirscharen aanbeden werd, waren teleurgesteld toen zij hun Goddelijke 

Bevelhebber in een positie van zo'n grote vernedering zagen. 
 De joden hadden zichzelf, door hun snode werken, zo ver van God gescheiden, dat 
engelen aan hen niet de komst van de nieuw geboren Verlosser konden mededelen. God 

verkoos de wijze mannen uit het Oosten om Zijn wil te doen... 
 Deze mannen hadden gezien, hoe de hemelen verlicht waren met licht dat de hemelse 

schare omhulde die de komst van Christus aan de nederige herders aankondigden... 
 Dit licht was een ver verwijderde verzameling van vurige engelen, die eruit zagen als 

een lichtgevende ster. De ongewone verschijning van de grote heldere ster, die zij nooit 
tevoren gezien hadden, hangend als een teken aan de hemelen, trok hun aandacht. … De 

wijzen richtten hun weg naar de ster, die hen scheen te geleiden en toen zij de stad Jeruzalem 
naderden, was de ster door duisternis omhuld en geleidde hen niet langer. Ze redeneerden, 

dat de joden niet van deze grote gebeurtenis onwetend konden zijn, betreffende de komst van 
de Messias en zij vroegen in de omgeving van Jeruzalem om inlichtingen. 

 De wijzen zijn verbaasd als zij zien, dat er geen bijzondere belangstelling voor het 
onderwerp van de komst van de Messias is... Ze verwonderen zich dat de joden zo weinig 

belangstelling hebben en dat zij zich niet verheugen in het vooruitzicht van deze grote 
gebeurtenis van de komst van Christus. 

 De kerken van onze tijd streven naar wereldse grootheid en zijn even onwillig om het 
licht van de profetieën te zien en de bewijzen van de vervulling ervan aan te nemen - die 
aantonen dat Christus spoedig komt - zoals de joden met betrekking tot Zijn eerste komst 

waren. Zij keken uit naar de tijdelijke en triomfantelijke regering van de Messias in 
Jeruzalem. Belijdende christenen van onze tijd verwachten de tijdelijke voorspoed van de 

kerk door de bekering van de wereld en het vooruitzicht op een duizendjarig rijk.  – Review 
and Herald, 24 december 1872  
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4 Januari | De Hoop Op De Tweede Komst 
Dag 4 van 365 

 
“Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen, kom, Heere Jezus!” Openbaring 

22:20  
 

 In alle eeuwen is de wederkomst van Christus de hoop van Zijn ware volgelingen 
geweest. De belofte van Jezus toen Hij van de Olijfberg ten hemel steeg, dat Hij zou 

terugkomen, heeft de toekomst voor Zijn discipelen doen lichten en heeft hun hart vervuld 
met vreugde en hoop, die niet door verdriet of beproevingen konden worden overschaduwd. 

Te midden van lijden en vervolging verwachtten zij “de zalige hoop en verschijning der 
heerlijkheid van den grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus.” (Titus 2:13) Toen de 

christenen van Thessalonica treurden om de dood van hun geliefden, die hadden gehoopt dat 
Christus nog tijdens hun leven zou terugkeren, wees Paulus, hun leraar, hen op de opstanding 

die zou plaatsvinden bij de wederkomst van de Heiland. Dan zullen zij die in Christus 
gestorven zijn opstaan en samen met de levenden op de wolken worden weggevoerd, de 

Heere tegemoet in de lucht. “En alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, 
vertroost elkander met deze woorden.” (1 Thessalonicenzen 4:16-18) ... 

 Vanuit de kerkers, vanaf de brandstapel en het schavot, waar heiligen en martelaren 
de Waarheid hebben verdedigd, weerklinkt hun getuigenis van geloof en hoop door de 

eeuwen heen! “Daar ze overtuigd waren van Christus persoonlijke opstanding, en dus ook 
van het feit dat zij bij Zijn wederkomst uit de doden zouden opstaan, verachtten zij de dood 
en waren ze helemaal niet bang om te sterven, zei één van deze christenen.” D.T. Tailor in 

The Reign of Christ on Earth: of, The Voice of the Church in All Ages, blz. 33.  
 Ze waren bereid in het graf te dalen, want ze zouden er “als vrijgemaakte mensen” uit 

opstaan. (Idem, blz. 54). Zij verwachtten “de wederkomst van Christus op de wolken des 
hemels met de heerlijkheid van de Vader om het Koninkrijk aan de verlosten te geven.”  

 De Waldenzen koesterden hetzelfde geloof. (Idem, blz. 129-132).  
 Wyclif beschouwde de komst van de Verlosser als de hoop van de gemeente.  – De 

Grote Strijd blz. 284-285 
 

Op het rotsachtige eiland Patmos hoorde de geliefde discipel de belofte: “Ja, Ik kom 
haastelijk.” en in zijn hoopvol antwoord, “Amen, kom, Heere Jezus!”, ligt het gebed van de 
gemeente op haar lange pelgrimstocht besloten. (Openbaring 22:20). – De Grote Strijd blz. 

284 
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 5 Januari | Het Kernthema Van De Schrift 
Dag 5 van 365 

 
“Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan.” Job 19:25  

 
 Eén van de meest plechtigste en toch glorieuze waarheden die in de Bijbel worden 
geopenbaard, is die van de wederkomst van Christus om het grote werk van verlossing te 
voltooien. Aan Gods pelgrimsvolk, dat zo lang verblijft “in het land en de schaduw des 

doods” (Mattheüs 4:16), wordt een kostbare, vreugdevolle hoop gegeven in de belofte van 
Zijn verschijning, Die “de opstanding en het leven” (Johannes 11:25) is, om Zijn 

verstotenen naar huis te halen. De leer van de wederkomst van Christus is de kern boodschap 
van de Heilige Schrift. Sinds de dag dat het eerste mensenpaar teleurgesteld het paradijs 

moest verlaten, hebben alle ware gelovigen uitgezien naar de komst van de Verlosser, Die de 
macht van de verderver zou verbreken en hun het verloren paradijs zou teruggeven. … 

Henoch, die behoorde tot de zevende generatie na Adam en die drie eeuwen lang met zijn 
God op aarde wandelde, mocht de komst van de Verlosser van verre aanschouwen. Hij 
profeteerde: “Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te 

houden tegen allen.” (Judas 14,15). De patriarch Job riep in de nacht van zijn beproeving 
met onwankelbaar vertrouwen uit: “Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste 
over het stof opstaan. En als zij mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees 
God aanschouwen, Denwelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet 

een vreemde.” (Job 19:25-27 SV). – De Grote Strijd blz. 282 
 

 Moge de God aller genade uw verstand zo verlichten, dat u eeuwige dingen kunt 
onderscheiden, opdat bij het licht van de waarheid, uw eigen dwalingen, die vele zijn, juist 
zoals ze zijn, door u ontdekt mogen worden, opdat u de noodzakelijke pogingen in het werk 
stelt om ze van u af te zetten en dat u, in plaats van deze boosheden, deze bittere vruchten, 

vruchten mogen voortbrengen die kostbaar zijn voor het eeuwige leven. 
 Verootmoedig uw arme, trotse, zelfrechtvaardige hart voor God; verneder u, verneder 
u diep,  totaal gebroken in uw zondigheid aan Zijn voeten. Wijd uzelf toe aan het werk van 

voorbereiding. Rust niet, vòòr dat u waarlijk kunt zeggen: Mijn Verlosser leeft en omdat Hij 
leeft, zal ik ook leven. 

 Indien u de hemel verliest, verliest u alles; indien u de hemel verkrijgt, verkrijgt u 
alles. Maak geen vergissing in deze zaak, ik smeek het u. Het gaat om eeuwige belangen.  – 

2 Testimonies p. 88 
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6 Januari | Het Geloof Van De Hervormers 
Dag 6 van 365 

 
“De laatste vijand, die tenietgedaan wordt, is de dood.” 1 Korinthe 15:26  

 
 Luther zei: “Ik ben ervan overtuigd dat wij nog geen driehonderd jaar van de dag des 
oordeels verwijderd zijn. God wil en kan deze boze wereld niet langer dulden... De grote dag 
van de vernietiging van het koninkrijk der gruwelen nadert snel.” –  Daniel T. Tailor in The 

Reign of Christ on Earth: or, The Voice of the Church in All Ages, blz. 33. 
 

 “Deze oude wereld nadert snel haar einde,” zei Melanchton. Calvijn spoorde de 
christenen aan “niet te aarzelen, maar vurig naar de dag van Christus' wederkomst te 

verlangen als de heerlijkste gebeurtenis” en zei dat “alle gelovigen het oog gericht moesten 
houden op die dag.” 

“Wij moeten naar Christus hunkeren, wij moeten Hem zoeken en over Hem nadenken tot de 
dageraad van die grote dag, wanneer onze Heer de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk ten volle 

zal openbaren”, zei hij. Ibid., p. 158,134 
 

 Knox, de hervormer van Schotland, drukte zich als volgt uit: “Is de Heere Jezus niet 
met een lichaam gelijk aan het onze ten hemel gevaren en zal Hij niet wederkomen? Wij 

weten dat Jezus zal terugkomen en dat Hij niet op Zich zal laten wachten.” Ridley en 
Latimer, die voor de waarheid zijn gestorven, zagen in geloof uit naar de wederkomst van 
Christus. Ridley zei: “De wereld gaat ongetwijfeld haar einde tegemoet. Dit is mijn vaste 

overtuiging en daarom schrijf ik het. Laten wij met Johannes, de dienaar van God, met volle 
overtuiging tot Jezus zeggen: Kom, Heere Jezus, kom spoedig.” Ibid., p. 151,145 

 
“De gedachte van de wederkomst van de Heer, is mij zeer dierbaar”, zei Baxter. (Richard 
Baxter, Works, vol. 17, p. 555). “Het is het werk van het geloof en het karakter van Zijn 

heiligen om Zijn verschijning lief te hebben en op zoek te gaan naar die gezegende hoop.” 
“Als de dood de laatste vijand is die bij de opstanding wordt vernietigd, zouden de gelovigen 

vurig moeten verlangen naar en bidden om de wederkomst van Christus, wanneer de 
volledige, uiteindelijke overwinning zal worden behaald.” (Ibid., vol. 17, p. 500). “Dit is de 
dag waar alle gelovigen naar moeten verlangen, waar ze op moeten hopen en waar ze naar 
moeten uitzien als de voltooiing van hun verlossing en de vervulling van al hun verlangens 
en verwachtingen.” “O, Heere, laat deze gezegende dag vlug aanbreken!” (Ibid., vol. 17. p. 

182, 183).  
Dit was de hoop van de apostolische gemeente, van “de vergadering des volks in de 

woestijn” en van de hervormers. – De Grote Strijd blz. 285 
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7 Januari | De Sleutel Tot De Geschiedenis 
Dag 7 van 365 

 
“Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide: De 
morgenstond is gekomen en het is nog nacht; wilt gijlieden vragen, vraagt; keert weder, 

komt.” 
Jesaja 21: 11b,12  

 
 Een begrip van de hoop op Christus' tweede komst is de sleutel, die de toekomende 

dingen ontsluit, en al de toekomstige lessen verklaart. 
 De stem van de getrouwe wachter moet nu nodig overal worden gehoord. “De 

morgenstond is gekomen en het is nog nacht.” De bazuin moet een zeker geluid geven, want 
we bevinden ons in de grote dag van voorbereiding op de komst des Heeren. 

 De waarheden van de profetie zijn nauw met elkaar verbonden en als we ze 
bestuderen, vormen zij een fraai geheel van praktische, christelijke waarheid. Alle betogen 
die we naar voren brengen, moeten duidelijk openbaren, dat we wachten, werken en bidden 

voor de komst van de Zoon van God. Zijn komst is onze hoop. Deze hoop is met al onze 
woorden en werken, onze relaties en betrekkingen verbonden... 

 De tweede komst van de Zoon des mensen moet het wonderbare onderwerp zijn, dat 
de mensen voor ogen gehouden moet worden. Dit is een onderwerp dat niet uit onze 

prediking weggelaten mag worden. Eeuwige werkelijkheden moeten voor het geestelijk oog 
gehouden worden en de aantrekkelijkheden van de wereld zullen dan verschijnen zoals ze 

zijn, als ijdelheid, alles samen zonder nut. Wat hebben we te maken met de ijdelheden van de 
wereld, met haar lof, rijkdommen en eer of haar genoegens? 

We zijn pelgrims en vreemdelingen, die wachten, hopen en bidden voor die gezegende hoop, 
de heerlijke verschijning van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Als we dit geloven 

en het in ons praktisch leven omzetten, tot welk een krachtige werking zou dit geloof en deze 
hoop dan inspireren; welk een vurige liefde zouden we onder elkaar beoefenen; welk een 
voorzichtig, heilig leven tot eer van God; met respect voor de vergelding van de beloning; 

welk een duidelijke scheidslijn wordt er dan aangetoond tussen ons en de wereld... 
De waarheid dat Christus komt, moet ieder mens voor ogen gehouden worden. – Evangelism 

p. 220 
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8 Januari | Parallel Lopende Teleurstellingen 
Dag 8 van 365 

 
“Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job 

gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een 
Ontfermer.” Jacobus 5:11  

 
 Het komt vaak voor dat de geest van de mensen - en zelfs van Gods dienstknechten - 

zo verduisterd is door menselijke opvattingen, overleveringen en dwaalleringen dat zij de 
grote openbaringen van God in Zijn Woord maar gedeeltelijk vatten. Zo was het ook met de 
discipelen van Christus, zelfs toen Hij persoonlijk bij hen was. Hun denken was doordrongen 
van de algemeen gangbare opvatting dat de Messias een wereldlijk vorst zou zijn die Israël 

aan het hoofd van een wereldrijk zou plaatsen. Daarom konden zij de betekenis van Christus' 
woorden die Zijn lijden en dood voorzegden niet begrijpen. 

 Vanaf hun geboorte was de gedachte aan een aards koninkrijk hun zo ingeprent, dat 
dit hun begrip had verblind ... 

De ervaring van de discipelen, die “het Evangelie van het Koninkrijk” bij de eerste komst 
van Christus verkondigden, heeft zijn tegenhanger in de ervaring van hen die de boodschap 

van Zijn  wederkomst verkondigden... 
 Zoals de eerste discipelen kenden ook Miller en zijn medewerkers niet de volledige 

draagwijdte van de boodschap die zij brachten. Door enkele dwalingen die allang 
gemeengoed waren geworden in de gemeente, konden zij een belangrijk punt in de profetie 

niet juist uitleggen. Hoewel ze dus de boodschap verkondigden die God hun had 
toevertrouwd voor de wereld, zouden zij door hun eigen verkeerde uitleg worden 

teleurgesteld. 
 Deze gelovigen zouden net als de eerste discipelen een beter inzicht krijgen in alles 
wat tijdens hun beproeving onbegrijpelijk scheen. Als ze “het einde des Heeren” zouden 

zien, zouden ze weten dat God hen liefhad, ondanks de beproeving die het gevolg was van 
hun eigen dwaling. Zij zouden door de gezegende ervaring leren dat God “zeer barmhartig 

is en een Ontfermer”, dat “alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, 
degenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.” (Psalm 25:10). – De Grote Strijd 

blz. 322-323, 328,331 
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9 Januari | Nederige Mensen Verkondigen De Boodschap 
Dag 9 van 365 

 
“En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 

hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de 
Morgenster opga in uw harten.” 2 Petrus 1:19  

 
 De tekst zegt dat deze boodschap (Openbaring 14:6-7) een onderdeel is van “het 

eeuwig Evangelie”. De verkondiging van het Evangelie is niet aan engelen, maar aan 
mensen toevertrouwd. Heilige engelen leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan 
dit grote verlossingswerk voor de mens, maar de eigenlijke verkondiging van het Evangelie 

gebeurt door de boodschappers van Christus op aarde. 
 Getrouwe mannen, die luisterden naar de richtlijnen van Gods Geest en naar de 

onderrichtingen van Zijn Woord, moesten deze waarschuwing aan de wereld brengen. Zij 
hadden acht gegeven op “het profetische Woord, dat zeer vast is” dat is als “een licht 

schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw 
harten.” (2 Petrus 1:19). Zij hadden naar de kennis van God gezocht en hadden haar meer 

waard geacht dan alle verborgen schatten. Ze dachten zoals de spreukendichter: “Want haar 
koopwaar is beter dan de koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven 

goud.” (Spreuken 3:14). En de Heere wees hen op de grote dingen van het Koninkrijk. “De 
verborgenheid des HEEREN is voor degenen die Hem vrezen, en Zijn verbond, om hun die 

bekend te maken.” (Psalm 25:14) 
 Het waren niet de geleerde theologen die deze Waarheid begrepen en verkondigden. 
Als zij trouwe wachters waren geweest en de Bijbel ijverig en biddend hadden onderzocht, 
zouden ze de tijd van de nacht geweten hebben. Zij zouden aan de hand van de profetieën 
hebben geweten wat er spoedig zou gebeuren. Maar dat deden ze niet en daarom werd de 

boodschap aan eenvoudige mensen toevertrouwd. Jezus had gezegd: “Wandelt terwijl gij het 
Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange.” (Johannes 12:35). Degenen die zich afkeren 

van het licht dat God hen gegeven heeft of het niet zoekt terwijl het binnen hun bereik is, 
wordt in de duisternis gelaten. Maar Jezus zegt: “die Mij volgt zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8:12). Wie er oprecht naar 
streeft Gods wil te doen en handelt volgens het licht dat hij al heeft, zal nog meer licht 

ontvangen; dan zal deze ziel een ster met een hemelse lichtglans hem in alle waarheid leiden.  
– De Grote Strijd blz. 293 
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10 Januari | De Waarheid Zal Triomferen 
Dag 10 van 365 

 
“En de Engel ... En Hij zwoer bij Dien Die leeft in alle eeuwigheid ... dat er geen tijd meer 

zal zijn.” Openbaring 10:5-6  
 

 De boodschap van Openbaring 14, verkondigt dat het uur van Gods oordeel is 
gekomen, wordt in de tijd van het einde gegeven en de engel van Openbaring 10 wordt zo 
voorgesteld, dat hij zijn ene voet op het land en de andere op de zee heeft, wat aantoont dat 

de boodschap naar ver verwijderde landen gebracht zal worden, de oceaan zal doorkruisen en 
de eilanden in de zee de verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap zullen 

horen... 
“En de Engel Dien ik zag staan op de zee en op de aarde, hief Zijn hand op naar de hemel; 
en Hij zwoer bij Dien Die leeft alle eeuwigheid, Die de hemel geschapen heeft en hetgeen 

daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd 
meer zal zijn.” (Openbaring 10:5,6). Deze boodschap kondigt het einde van de profetische 
tijdperken aan. De teleurstelling van degenen, die in 1844 verwachtten onze Heere te zien, 

was werkelijk bitter voor degenen, die zo vurig naar Zijn verschijning hadden uitgezien. Het 
was naar de verordening des Heeren dat deze teleurstelling moest komen. 

Niet één wolk van moeilijkheden is op de gemeente neergedaald, waarop God hen niet heeft 
voorbereid; niet één tegenstrevende macht is opgestaan om het werk van God tegen te 

werken die Hij niet heeft voorzien. Alles heeft plaats gevonden, zoals Hij door Zijn profeten 
voorspeld had. Hij heeft Zijn gemeente niet in duisternis gelaten, Hij heeft ze niet verlaten, 

maar heeft in profetische aanduidingen aangegeven wat er zou gebeuren en door Zijn 
voorzienigheid, handelend naar de aangewezen plaats in de geschiedenis, heeft Hij datgene 

tot stand gebracht, waartoe Zijn Heilige Geest de profeten geïnspireerd had om te 
voorspellen. Al Zijn doeleinden zullen vervuld en bevestigd worden. Zijn wet is met Zijn 
troon verbonden en satanische werktuigen die met menselijke werktuigen verenigd zijn, 
kunnen dit niet vernietigen. De waarheid is door God geïnspireerd en wordt door Hem 

bewaakt; ze zal leven en succes hebben, alhoewel het mag lijken dat ze soms overschaduwd 
wordt. Het Evangelie van Christus is de wet, uitgebeeld in het karakter. De misleidingen die 

tegen haar ingebracht worden, iedere poging om de leugen te verdedigen, iedere dwaling 
door satanische werktuigen verzonnen, zal uiteindelijk voor eeuwig gebroken worden en de 

triomf van de waarheid zal zijn als de verschijning van de zon op de middag. De Zon der 
gerechtigheid zal schijnen met genezing onder Zijn vleugels en de gehele aarde zal met Zijn 

heerlijkheid vervuld worden. – Selected Messages p.107-108 
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11 Januari | Het Verhaasten Van De Wederkomst Van Onze Heer 
Dag 11 van 365 

 
“Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een 

afgesneden zaak doen op de aarde.” Romeinen 9:28  
 

 In de profetie over de verwoesting van Jeruzalem zei Jezus: “Omdat de 
ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar 

wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in 
de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde 

komen.” (Mattheüs 24:12-14). Deze profetie gaat opnieuw in vervulling. De toenemende 
wetsverachting van die dagen vindt haar tegenhanger in deze generatie. Hetzelfde is het 

geval met de voorspelling over de evangelieverkondiging. Vòòr de val van Jeruzalem schreef 
Paulus, geleid door de Heilige Geest, dat het Evangelie gepredikt werd “onder alle creatuur 
die onder de hemel is.” (Kolossenzen 1:23). Zo moet vòòr de komst van de Zoon des mensen 

het eeuwig Evangelie gepredikt worden “aan alle natie en geslacht en taal en volk.” 
(Openbaring 14:6) God een dag gesteld “op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal 

oordelen” (Handelingen 17:31). Christus heeft ons gezegd wanneer die dag zal worden 
ingeluid. Hij zegt niet dat de hele wereld zich zal bekeren, maar: “dit Evangelie des 

Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan 
zal het einde komen.” Door het Evangelie aan de wereld te brengen ligt het in ons vermogen 
de wederkomst van onze Heer te verhaasten.  Wij moeten niet alleen uitzien naar de dag van 
God, maar die ook verhaasten. (zie 2 Petrus 3:12). Als de gemeente van Christus het werk 

had gedaan dat haar is opgedragen door de Heere, zou de hele wereld al lang zijn 
gewaarschuwd en zou de Heere Jezus met macht en grote heerlijkheid naar onze aarde zijn 

gekomen. – Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 526 
 

 Het is ongeloof, wereldsgezindheid, het niet toegewijd zijn en de strijd onder het 
belijdende volk des Heeren, die ons zo vele jaren in deze wereld van zonde en smart 

gehouden hebben... 
 Het kan zijn dat we in deze wereld moeten blijven, vanwege de weerspannigheid van 
zovele jaren, zoals bij de kinderen Israëls; maar om Christus' wil, moet Zijn volk geen zonde 

aan zonde toevoegen en dan God beschuldigen van de gevolgen van hun eigen verkeerde 
handelwijze.  – Evangelism p. 696 
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12 Januari | Laatste Waarschuwing Van De Derde Engel 
Dag 12 van 365 

 
“En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de 

aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.” Openbaring 18:1  
 

 De engel die deelneemt aan de verkondiging van de boodschap van de derde engel 
zal de gehele wereld met zijn heerlijkheid verlichten. Een wereldwijd werk met 

buitengewone kracht wordt hier voorspelt. De Adventbeweging van 1840-1844 was een 
luisterrijke uiting van Gods kracht; de boodschap van de eerste engel werd gebracht naar 

elke zendingspost ter wereld en in sommige landen was er de grootste godsdienstige 
belangstelling sinds de Hervorming van de zestiende eeuw; dit alles zal echter worden 

overtroffen door de grote opwekkingsbeweging, die ontstaat door de verkondiging van de 
laatste waarschuwingsboodschap van de derde engel... 

 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 door de late regen aan het einde van de evangelieverkondiging... 

 De gezichten van Gods boodschappers zullen stralen van heilige toewijding. Ze 
zullen van de ene plaats naar de andere gaan om de boodschap van de hemel te verkondigen. 

De waarschuwing zal door duizenden stemmen over de gehele aarde worden gebracht. Er 
zullen wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en de gelovigen zullen tekenen en 

wonderen meemaken. Satan zal ook actief zijn met zijn bedrieglijke wonderen en hij zal 
zelfs “vuur uit de hemel” doen “afkomen op de aarde voor de mensen.” (Openbaring 13:13). 

De bewoners van de aarde zullen dan verplicht zijn partij te kiezen... 
 De publicaties die door colporteurs zijn verspreid hebben hun uitwerking niet gemist. 
Velen waren wel onder de indruk van de boodschap gekomen, maar hadden de waarheid niet 
ten volle begrepen of gehoorzaamd. Nu dringen de stralen van het licht overal door en wordt 

de Waarheid in haar klaarheid,  en Gods oprechte kinderen verbreken de banden die hen 
hebben vastgehouden. Hun familiebanden en het feit dat ze tot een bepaalde kerk behoren, 

kunnen hen niet langer tegenhouden. De waarheid is belangrijker dan alle andere 
bijkomstigheden. Ondanks het feit dat vele krachten zich gezamenlijk tegen de Waarheid 

keren, zullen velen Christus volgen.  – De Grote Strijd blz. 565, 566 
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13 Januari | Hij Zal Voor Eeuwig Regeren 
Dag 13 van 365 

 
“En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedde grote stemmen in den hemel, 

zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en 
Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.” Openbaring 11:15  

 
 Christus' komst om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid op te richten, heeft de 

Bijbelschrijvers geïnspireerd tot de meest verheven en enthousiaste uitspraken... De dichter 
van de Psalmen heeft de macht en de majesteit van Israëls Koning bezongen: “Dat de 

hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge; ... voor het aangezicht des HEEREN; 
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met 

gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.” (Psalm 96:11,13). 
 De profeet Jesaja zei: “Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere 

HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en Hij zal de smaadheid Zijns volks 
van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. “ (Jesaja 25:8). 

 Toen de Heiland op het punt stond gescheiden te worden van Zijn discipelen, troostte 
Hij hen in hun verdriet met de verzekering dat Hij zou terugkomen: “Uw hart worde niet 

ontroerd; .. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; ... Ik ga heen om u plaats te 
bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.” (Johannes 14:1-3)... 
 De engelen die na de hemelvaart van Christus even op de Olijfberg achterbleven, 
herinnerden de discipelen aan de belofte van Zijn wederkomst: “Deze Jezus, Die van u 

opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien 
heenvaren.” (Handelingen 1:11). Paulus schreef onder de inspiratie van de Heilige Geest: 

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods 
nederdalen van den hemel.” (1 Thessalonicenzen 4:16). De ziener van Patmos zegt in dit 

verband: “Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien.” (Openbaring 1:7) 
 Christus' wederkomst is nauw verbonden met de heerlijkheid van “der 

wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige 
profeten van alle eeuwen.” (Handelingen 3:21). Dan zal er een eind komen aan de 

eeuwenoude heerschappij van het kwaad. “De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes 
Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.” (Openbaring 

11:15)." – De Grote Strijd blz. 282-283 
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14 Januari | De Profetie Van Elia 
Dag 14 van 365 

 
“Zie, Ik zend ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN 

komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der 
kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kome, en de aarde met de ban sla.” Maleachi 4:5-6  

 
 Diegenen die de weg voor de wederkomst van Christus voorbereiden, worden door 
de getrouwe Elia voorgesteld evenals Johannes in de geest van Elia kwam om de weg voor 

Christus' eerste komst voor te bereiden. – 3 Testimonies p.62 
 

 Het werk van Johannes de Doper en het werk van hen die in de laatste dagen in de 
geest en de kracht van Elia voortgaan om de mensen uit hun onverschilligheid op te wekken, 
zijn in vele opzichten van dezelfde aard. Zijn werk is een voorbeeld van het werk wat in deze 

tijd gedaan moet worden. Christus zal voor de tweede maal komen om de wereld in 
rechtvaardigheid te oordelen.  – The Southern Watchman 21 maart 1905. 

 
 Johannes zonderde zich af van vrienden en van de luxe van het leven. De eenvoud 
van zijn kleding, een gewaad van kamelenhaar geweven, was een voortdurende berisping 

van de buitensporigheid en het uiterlijk vertoon van de joodse priesters en van het volk in het 
algemeen. Zijn leefwijze, zuiver vegetarisch, bestaande uit Johannesbrood en wilde honing, 

was een berisping voor het toegeven aan de eetlust en de vraatzucht die overal heerste... 
Hervorming is het grote onderwerp waar wij ons mee moeten bezighouden, en de geest van 

de mensen moet worden geprikkeld. Matigheid in alle dingen moet met de boodschap 
verbonden zijn teneinde het volk van God van hun afgodendienst af te laten keren, alsmede 

van hun vraatzucht, hun buitensporigheid in kleding en andere zaken. 
 Van de rechtvaardigen, die God in het bijzonder leidt en zegent, wordt 

zelfverloochening, nederigheid en matigheid verlangd. Dit moet aan de mensen voorgesteld 
worden in tegenstelling tot de buitensporige gezondheidvernietigende gewoonten van 

degenen, die in deze gedegenereerde eeuw leven. God heeft mij getoond dat de 
gezondheidsleer even nauw met de derde engelboodschap verbonden is als de hand met het 

lichaam. – 3 Testimonies p.62 
 

 Zoals Johannes de Doper... hun aandacht vestigde op de Tien Geboden, moeten wij 
de boodschap: “Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is 

gekomen.” (Openbaring. 14:7), duidelijk doen horen. Wij moeten met dezelfde ernst die de 
profeet Elia en Johannes de Doper kenmerkte, ons best doen om de weg naar de wederkomst 

van Christus voor te bereiden. – ZDA Bijbelcommentaar blz. 299 
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15 Januari | Verhef Jezus Als Het Middelpunt 
Dag 15 van 365 

 
“Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, de blinkende Morgenster.” Openbaring 22:16  

 
 We bevinden ons in de gevaren van de laatste dagen en in ons werk moeten we de 
mensen waarschuwen voor het gevaar waarin zij zich bevinden. Spreek over de plechtige 

tonelen die de profetie geopenbaard heeft. Als ons volk half wakker zou zijn, als ze de 
nabijheid van de gebeurtenissen die in de Openbaring geschilderd worden, zouden inzien, 

dan zou er een hervorming in onze gemeenten plaatsvinden en veel meer mensen zouden de 
boodschap geloven. We hebben geen tijd te verliezen. ... Breng nieuwe beginselen en de 

duidelijke Waarheid met kracht naar voren. Dit zal als een tweesnijdend scherp zwaard zijn, 
maar wees niet al te snel om een houding van twist aan te nemen. Er zullen tijden zijn, dat 
we stil moeten staan en de zaligheid van God moeten aanschouwen. Laat Daniël spreken, 

laat de Openbaring spreken en vertel wat Waarheid is; maar welke fase van onderwerp ook 
naar voren gebracht wordt, verhef Jezus als het Middelpunt van alle hoop, “de Wortel en het 

Geslacht Davids, de blinkende Morgenster.” (Openbaring 22:16) 
 Wij gaan niet diep genoeg in ons onderzoek naar Waarheid. Iedere ziel die de 

tegenwoordige Waarheid gelooft zal ertoe gebracht worden, dat van hem wordt verlangd een 
reden op te geven van de hoop die in hem is. Het volk van God zal geroepen worden om 

voor koningen, vorsten, regeerders en de groten van deze aarde te staan en zij moeten weten, 
wat Waarheid is. Ze moeten bekeerde mannen en vrouwen zijn. God kan u in één ogenblik 
door Zijn Heilige Geest meer leren, dan u van de grote mannen der aarde leren kunt. Het 

universum ziet naar de strijd die op aarde aan de gang is. Met oneindige kosten heeft God in 
de mogelijkheid voorzien voor ieder mens om de kennis te verkrijgen die hij nodig heeft 

voor zijn redding. Hoe begerig letten engelen op om te zien wie zich deze gelegenheid ten 
nutte wil maken! Wanneer een boodschap aan Gods volk voorgelegd wordt, moeten ze 
daartegen niet in opstand komen, maar moeten ze de Bijbel nemen, en die boodschap 

vergelijken met wet en getuigenis en als het die toets niet doorstaat, is het niet waar (Jesaja 
8:20). God wenst dat we ons verstand ontwikkelen. Hij verlangt ernaar om ons Zijn genade 

te doen toekomen. We kunnen elke dag blij zijn met de goede dingen die we iedere dag 
verkrijgen, want God kan de hele schatkamer des hemels voor ons openen. – Testimonies to 

Ministers p.118,119 
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16 Januari | Het Veld Is De Wereld 
Dag 16 van 365 

 
“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vader en des Zoons 

en des Heiligen Geestes.” Mattheüs 28:19  
 

 Toen ik in 1874 in Californië was, werd mij een indrukwekkende droom gegeven...  
Ik droomde dat verscheidene broeders in Californië in een raadsvergadering bijeen waren om 

het beste plan betreffende de werkzaamheden gedurende het komende seizoen te 
overleggen... 

 Toen kwam er een jonge man, die ik dikwijls in mijn droom gezien had, de 
raadsvergadering binnen. Hij luisterde met diepe belangstelling naar de woorden die 
gesproken werden en dan sprak hij met bedaardheid en gezaghebbend vertrouwen:  

“De steden en dorpen vormen een deel van de wijngaard van de Heere. Zij moeten de 
waarschuwingsboodschap horen. De vijand van de Waarheid stelt wanhopige pogingen in 

het werk om het volk van de Waarheid van God af te keren naar zijn leugens.... U moet 
zaaien aan alle wateren.  

Het kan zijn dat u niet direct de resultaten van uw arbeid ziet, maar dat moet u niet 
ontmoedigen. Neem Christus als uw Voorbeeld. Hij had veel toehoorders, maar weinig 

volgelingen. … 
  De boodschapper vervolgde: “U heeft te beperkte denkbeelden over het werk voor 
deze tijd. U probeert de plannen voor het werk te vormen naar uw bevattingsvermogen. U 
moet ruimer denken. Uw licht moet niet onder een korenmaat of onder een bed geplaatst 

worden, maar op een kandelaar, zodat het licht geeft aan allen die in het huis zijn en uw huis 
is de wereld... 

Vele landen wachten op het voortgaande licht dat de Heere voor hen heeft en uw geloof is te 
beperkt; het is zeer klein. Uw begrip van de behoeften van het werk moet zeer verruimd 

worden.  … Ga voorwaarts. God zal met grote kracht werken, indien u in alle nederigheid 
van geest met Hem wandelt. Het is geen geloof als we over onmogelijkheden spreken. Niets 
is bij God onmogelijk. Het licht van de bindende aanspraken van Gods wet dient … om de 

wereld te toetsen... 
 De tijd is kort en allen die deze boodschap geloven, moeten de heilige plicht voelen, 

die als belangeloze werkers op hen rust. Hun invloed moet op de juiste wijze uitgebreid 
worden en nooit in woord of daad strijdig bevonden worden tegen hen, die er naar streven de 

belangen van Gods zaak te bevorderen... Het licht dat God ons gegeven heeft, is voor de 
wereld niet veel waard, als het niet gezien kan worden in hen die het brengen. – Life 

Sketches of Ellen G.White p.208-210 
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17 Januari | Gods Oordelen In Het Land 
Dag 17 van 365 

 
“En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk 

zullen overkomen.” Lucas 21:26  
 

O, had Gods volk maar een begrip van de dreigende vernietiging van duizenden steden die 
nu nagenoeg aan de afgodendienst zijn overgegeven!... 

 Niet lang geleden ging een zeer indrukwekkend toneel aan mij voorbij. Ik zag een 
kolossale vuurbal tussen een paar prachtige gebouwen vallen, die hun ogenblikkelijke 

vernietiging veroorzaakte. Ik hoorde iemand zeggen: “We wisten dat de oordelen Gods over 
de aarde zouden komen, maar we wisten niet dat zij zo snel zouden komen.” Anderen 

zeiden: “U wist het? Waarom hebt u het ons dan niet verteld? Wij wisten het niet.” Overal 
hoorde ik hoe zulke woorden gesproken werden. ... 

 Spoedig zullen zich vreselijke problemen onder de natiën voordoen –  problemen die 
niet ophouden totdat Jezus komt. Als nooit tevoren is het nodig om onze krachten te 
bundelen, Hem dienend die Zijn troon in de hemel gereed gemaakt heeft en Wiens 

Koninkrijk over alles heerst. God heeft Zijn volk niet in de steek gelaten. Onze kracht ligt 
daarin, dat wij Hem niet verlaten. 

 De oordelen van God zijn in het land. De oorlogen en geruchten van oorlogen; de 
verwoesting door vuur en watervloeden zeggen duidelijk dat de tijd der benauwdheid - die 

tot het einde toe zal toenemen - zeer nabij is. We hebben geen tijd te verliezen. De wereld is 
door de geest van oorlog in opschudding gebracht. De profetieën van het elfde hoofdstuk van 

Danië1 hebben nagenoeg hun uiteindelijke vervulling bereikt... 
 Afgelopen vrijdagmorgen, werd mij, net voor het ontwaken, een zeer indrukwekkend 

beeld getoond. Ik scheen uit mijn slaap wakker te worden, maar ik bevond me niet in mijn 
eigen huis. Vanuit mijn vensters kon ik een vreselijke brand zien. Grote vuurballen vielen op 

de huizen en van deze vurige ballen vlogen vonken in iedere richting. Het was onmogelijk 
om het vuur, dat aangestoken was, te beteugelen en vele plaatsen werden vernietigd. De 

schrik van de mensen was onbeschrijflijk. – Welfare Ministry p.136,137 
 

 Er zal met de steden van alle volken streng omgegaan worden; toch zullen zij nog 
niet met de ongemengde mate van Gods toorn bezocht worden, omdat sommigen zich nog 
van de begoochelingen van de vijand zullen losrukken. Zij zullen berouw hebben en zich 
bekeren, terwijl de massa zich toorn ophoopt tegen de dag des toorns. – Evangelism p.27 

 
 



                                                                                           
 

Januari: Maranatha, De Koning komt! 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           18   

18 Januari | Een Betere En Edeler Weg 
Dag 18 van 365 

 
“Wast u, reinigt u, doet uw boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg; laat af van 

kwaad te doen; leert goed doen.” Jesaja 1:16-17  
 

Onwetendheid, liefde voor vermaak en zondige gewoonten verderven ziel, lichaam en geest 
en vullen de wereld vol geestelijke melaatsheid; een dodelijke morele malaria vernietigd 

duizenden en tienduizenden. – The Adventist Home p.329 
 

 Velen zijn in zonden verzonken. Velen bevinden zich in ellende. Ze worden door 
lijden, behoeftigheid, ongeloof en vertwijfeling getroffen. Ziekten van allerlei aard teisteren 

hen zowel naar lichaam als naar geest. Ze verlangen naar troost voor hun problemen, en 
satan verzoekt hen om die in begeerlijkheden en genoegens te zoeken, die hen in het verderf 
en de dood leiden. Hij biedt hen de appelen van Sodom aan, die tot as op hun lippen worden. 

– Evangelism p.569 
 

 Het vreselijk beeld van de toestand van de wereld is mij voor ogen gesteld. 
Onzedelijkheid is overal aanwezig. Lichtzinnigheid is de speciale zonde van deze eeuw. 

Nooit verhief het kwaad zo haar misvormde hoofd met zo'n brutaalheid als nu... De 
ongerechtigheid die overvloedig aanwezig is, is niet tot de ongelovige en de spotter beperkt. 

Was dat maar zo, maar dat is het niet. Vele mannen en vrouwen die de godsdienst van 
Christus belijden, zijn schuldig. Het is zelfs zo dat sommigen, die belijden naar Zijn komst 
uit te zien, hierop niet meer voorbereid zijn dan satan zelf. Zij reinigen zich niet van alle 

bezoedeling. Zij hebben hun lusten zolang gediend, dat het voor hen heel normaal is, dat hun 
gedachten met onreine dingen bezig zijn en dat hun verbeeldingskracht verdorven is. Het is 

even onmogelijk om hun geest bij reine en heilige dingen te laten stilstaan, als de loop van de 
Niagara te keren en haar water tegen de waterval op te doen stromen... Iedere christen zal 

moeten leren om zijn hartstochten te bedwingen en zich door edele beginselen te laten 
leiden... 

 Als lichtzinnigheid, verdorvenheid, overspel, misdaad en moord aan de orde van de 
dag zijn onder diegenen die de waarheid niet kennen en die weigeren zich door de beginselen 

van Gods Woord te laten leiden, hoe belangrijk is het dan, dat zij die beweren volgelingen 
van Christus te zijn, nauw met de engelen en God verbonden, hun een betere en edeler weg 

zouden tonen. Hoe belangrijk is het dat zij door hun kuisheid en deugd in kenmerkende 
tegenstelling tot die klasse staan, die door brute hartstochten beheerst wordt! – The Adventist 

Home p.328,329 
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19 Januari | Als De Luide Roep Weerklinkt 
Dag 19 van 365 

 
“En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij uit 

de slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben.” 
Romeinen 13:11  

 
 Het einde is nabij en besluipt ons heimelijk, onmerkbaar, gelijk de geluidloze 

nadering van een dief in de nacht. Moge de Heere geven dat we niet langer slapen zoals de 
anderen dat doen, maar dat we zullen waken en nuchter zijn. De Waarheid zal spoedig met 

kracht overwinnen en allen die nu kiezen om met God samen te werken, zullen met die 
Waarheid overwinnen. De tijd is kort; de nacht komt spoedig dat geen mens meer werken 

kan... 
 De tijd komt dat er evenveel op één dag bekeerd zullen worden als dit op de dag van 

het Pinksterfeest gebeurde, nadat de discipelen de Heilige Geest ontvangen hadden... 
 Velen hebben op de uitnodiging van het Evangelie geen acht geslagen; ze zijn 
getoetst en op de proef gesteld, maar hemelhoge hindernissen schenen voor hen op te 

doemen om de weg omhoog te blokkeren. Door geloof, volharding en moed zullen velen 
deze hindernissen te boven komen en in het heerlijke licht wandelen. 

 Bijna onopvallende barrières zijn op de steile en nauwe weg opgeworpen; stenen des 
aanstoots zijn op hun pad geplaatst; deze zullen echter weggerold worden. De veronderstelde 

zekerheden die valse herders als een muur rondom hun kudden geplaatst hebben, zullen 
teniet gedaan worden; duizenden zullen daar uitkomen en zich in het licht begeven en 

werken om het licht te verspreiden. Hemelse engelen zullen samenwerken met menselijke 
werktuigen. Op deze wijze bemoedigd, zal de gemeente werkelijk ontwaken en haar licht 
laten schijnen, en al haar geheiligde wilskracht in de strijd werpen; zo wordt het plan van 

God volbracht en de verloren parels worden teruggevonden... 
 Gedurende de luide roep, zal de gemeente, geholpen door de wonderbaarlijke 
tussenkomst van haar verheven Heer, de kennis van de verlossing in zo'n grote mate 

verkondigen, dat het licht aan iedere kleine en grote stad zal worden medegedeeld. De hele 
aarde zal vervuld worden met de kennis van het Verlossingsplan. De vernieuwende Geest 
van God zal de intens actieve werktuigen met zo'n groot succes bekronen, dat het licht van 
de tegenwoordige Waarheid overal oplicht en gezien zal worden. – Evangelism p.692-694 
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20 Januari | De Getrouwen Zullen Niet Falen 
Dag 20 van 365 

 
“Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het 

geloof van Jezus.” Openbaring 14:12  
 

 We hebben meer dan menselijke wijsheid nodig om de Schriften te lezen en te 
onderzoeken, en wanneer we met nederige harten tot Gods Woord komen, zal Hij voor ons 

een banier oprichten tegen de wetteloze elementen. 
 Het is moeilijk om ons vertrouwen vast te houden tot aan het einde toe. De 

moeilijkheden vermeerderen zich omdat er voortdurend verborgen invloeden aan het werk 
zijn om een andere geest binnen te brengen, een tegenwerking van satans kant. Door de 

afwezigheid van vervolging, zijn er in onze gelederen mensen binnengekomen die 
waarachtig lijken en wiens christelijke wandel onbetwistbaar is, maar die, als er vervolging 

zou komen, zich van ons zullen afscheiden. In de crisis zien zij een kracht in prachtig 
klinkende redeneringen, die invloed op hun verstand hebben gehad. Satan heeft verschillende 

valstrikken bereid voor diverse soorten mensen. Wanneer de wet van God krachteloos 
gemaakt wordt, zal de gemeente door hevige beproevingen geschud worden en een groter 
gedeelte dan we nu verwachten, zal toegeven aan de verleidende geesten en leringen der 
duivelen. In plaats van versterkt te worden, als ze in moeilijke situaties komen, bewijzen 

velen dat ze geen levende takken van de ware Wijnstok zijn... 
 Wanneer de wereld echter de wet van God teniet doet, wat zal dan de uitwerking op 
de oprecte gehoorzamen en rechtvaardigen zijn? Zullen zij door de sterke stroom van het 

kwaad meegesleurd worden? Omdat zovelen zich onder de banier van de vorst der duisternis 
opgesteld hebben, zal Gods gebodenhoudend volk dan van hun getrouwheid afdwalen? 

Nooit! Niemand die in Christus blijft, zal falen of vallen. Zijn navolgers zullen zich 
gehoorzaam voor een hoger gezag buigen dan dat van enige aardse potentaat. Doordat Gods 
geboden veracht worden, leidt dit ertoe dat velen de Waarheid onderdrukken en er minder 
eerbied voor tonen. Dan zullen echter de getrouwen met een grotere ernst haar bijzondere 

Waarheden hoog houden... We worden niet aan ons eigen lot overgelaten... We moeten met 
nederige harten Zijn Woord raadplegen, Zijn raad vragen en onze wil aan de Zijne 

overgeven. We kunnen niets zonder God doen.  –  Selected Messages, Book 2 p. 368, 369 
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 21 Januari | Werk, om al is het maar één Ziel te Winnen 
Dag 21 van 365 

 
“Wat mens onder u, hebbende honderd schapen, en één van die verliezende, verlaat niet de 

negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt?” 
Lucas 15:4  

 
 Voor de bekering van één ziel moeten wij alles in het werk stellen. Eén ziel voor 

Christus gewonnen, zal hemels licht over allen die rondom hem vertoeven verspreiden en zal 
de morele duisternis doordringen en anderen redden. 

 Als Christus de negen en negentig verliet om het ene verloren schaap te zoeken en te 
redden, zijn wij dan gerechtvaardigd om minder te doen? Is een veronachtzaming om te 
werken zoals Christus werkte, zich op te offeren zoals Hij dit deed, een belediging voor 

God? 
 Laat een alarm door de gehele wereld weerklinken. Vertel de mensen dat de dag des 
Heeren nabij is en zich zeer haastig voltrekt. Laat niemand ongewaarschuwd. Wij zouden in 
de plaats kunnen komen van de arme zielen die in dwaling verkeren. Wij zouden onder de 

barbaren kunnen worden geplaatst. Volgens de Waarheid, die wij boven anderen ontvangen 
hebben, zijn we verschuldigd aan anderen hetzelfde mee te delen. 

 We hebben geen tijd te verliezen. Het einde is nabij. De vrijheid die we nu nog 
hebben om de Waarheid van plaats tot plaats te verspreiden, zal spoedig overal door gevaren 
belemmerd worden. Alles zal gedaan worden om de weg van de boodschappers des Heeren 
te barricaderen, zodat ze niet meer in staat zijn te doen, wat ze nu nog wel kunnen doen. We 
moeten ons werk ernstig opnemen en zo snel mogelijk tot de aanval overgaan. Door het licht 

dat God mij gegeven heeft weet ik dat de machten der duisternis met onbegrensde energie 
van beneden uit werken en op heimelijke wijze gaat satan voorwaarts om diegenen die nu 
slapen te vangen, zoals een wolf zijn prooi vangt. We hebben waarschuwingen, die we nu 

moeten doorgeven; een werk dat we nu moeten aanpakken, want spoedig zal het moeilijker 
zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Moge God ons helpen een kanaal van licht te blijven, 

te werken met het oog op onze Leider Jezus gevestigd en geduldig en volhardend er naar 
strevend om de overwinning te verkrijgen. – 6 Testimonies p.22; Schatkamer deel 2 blz. 396-

397 
 Alhoewel ons leven hier op aarde door de zonde ingeperkt wordt, kunnen wij toch de 
grootste blijdschap en de beste opvoeding verkrijgen door ons dienstbaar te stellen. Zo zal in 

het toekomstige leven, dat niet meer wordt belemmerd door de beperking van de zondige 
mensheid, ook de grootste vreugde en het hoogste onderwijs gevonden worden in 

dienstbaarheid. – The Faith I live By p. 370; Het geloof waardoor ik leef blz. blz. 370 
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22 Januari | Bestudeer Daniël En De Openbaring 
Dag 22 van 365 

 
“Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren 

hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.” Openbaring 1:3  
 

 Hier wordt een boodschap verkondigd die de kerken zal opwekken. Iedere poging 
moet in het werk worden gesteld om licht te schenken, niet alleen aan ons volk, maar ook 

aan de wereld. Ik heb aanwijzingen gekregen dat de profetieën van Daniël en de Openbaring 
in kleine boekjes gedrukt moeten worden met de noodzakelijke verklaringen erbij en die 

moeten dan over de hele wereld worden verzonden. Ons eigen volk moeten  hen het licht in 
duidelijker lijnen voorhouden. – Testimonies to Ministers p 117  

 
 Zij, die het vlees van de Zoon van God eten en Zijn bloed drinken, zullen uit de 
boeken van Daniël en de Openbaring de waarheid brengen, die door de Heilige Geest 

geïnspireerd zijn. Zij zullen krachten in beweging brengen, die niet onderdrukt kunnen 
worden. De lippen van kinderen zullen geopend worden om de verborgenheden te 

verkondigen, die voor het verstand van de mensen verborgen zijn... 
 Vele van de profetieën staan op het punt om in snelle opeenvolging vervuld te 

worden. Alle machtsmiddelen zullen in werking worden gesteld. De vroegere geschiedenis 
zal worden herhaald; oude strijdpunten zal nieuw leven worden ingeblazen en gevaar zal 

Gods volk aan iedere zijde overvallen. Een grote beroering grijpt de menselijke samenleving 
aan. Zij doordringt alles wat zich op aarde bevindt... 

 Bestudeer het boek Openbaring in verband met het boek Daniël, want de 
geschiedenis zal zich herhalen... Wij, met al onze godsdienstige voordelen, behoren veel 

meer te weten dan nu het geval is. 
 Engelen verlangen de Waarheden in te zien die aan de mensen geopenbaard zijn, die 
met berouwvolle harten het Woord van God onderzoeken en om grotere lengten, breedten, 

diepten en hoogten van die kennis bidden, die Hij alleen kan geven. 
 Naarmate wij het einde van de geschiedenis van deze wereld naderen, moeten we de 
profetieën, die op de laatste dagen betrekking hebben, bestuderen. Het laatste boek van het 
Nieuwe Testament is vol waarheden, die we moeten begrijpen. Satan heeft het verstand van 
zovelen verblind, dat ze blij waren met elke verontschuldiging om de Openbaring maar niet 
te bestuderen. Maar Christus heeft door Zijn dienstknecht Johannes verklaard hoe het in het 
laatste der dagen zijn zal en Hij zegt: “Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden 

dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is.” Openbaring 1:3. – 
Testimonies to Minsters p. 116,117 
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23 Januari | Onverdraagzaamheid en Vervolging 
Dag 23 van 365 

 
“Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard 

hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.” Johannes 15:20  
 

 Vervolging in verschillende vormen is het gevolg van een principe dat zal bestaan 
zolang satan bestaat en het christendom leeft. Geen mens kan God dienen zonder zich de 

vijandschap van de heerscharen der duisternis op de hals te halen. Boze engelen zullen hem 
zeker aanvallen, want ze zijn bang dat ze door zijn invloed hun slachtoffer zullen verliezen. 

Boosdoeners die door zijn voorbeeld worden veroordeeld, zullen met die engelen 
samenwerken en hem door aanlokkelijke verleidingen van God proberen te scheiden. 

Wanneer ze daar niet in slagen, zullen ze met harde hand druk op het geweten uitoefenen. 
 Maar zolang Jezus de Middelaar van de mens is in het hemels Heiligdom zal de 

remmende invloed van de Heilige Geest zowel door de overheid als door de mensen worden 
gevoeld. Die invloed is nog altijd tot op zekere hoogte merkbaar in de wetten van het land. 
Als deze wetten er niet waren, zou de toestand van de wereld nog veel slechter zijn. Veel 
machthebbers zijn actieve instrumenten van satan. Toch heeft God ook Zijn medewerkers 

onder de leiders van het land. De vijand spoort zijn aanhangers aan om maatregelen voor te 
stellen die Gods werk ten zeerste zouden belemmeren, maar politieke leiders die de Heere 

vrezen, worden door heilige engelen benvloed om die voorstellen met onweerlegbare 
argumenten te bestrijden. Zo zal de sterke stroom van het kwaad door een paar mannen 

worden ingedijkt. De tegenstand van de vijanden van de waarheid zal in bedwang worden 
gehouden, zodat de boodschap van de derde engel kan worden verkondigd. Wanneer de 
laatste waarschuwing aan de wereld zal worden gebracht, zal zij de aandacht trekken van 

deze leidinggevende mannen door wie de Heere nu werkt. Enkelen van hen zullen die 
boodschap aannemen en zullen in de tijd der benauwdheid aan de kant van Gods volk staan. 
“En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den HEERE uw God...” (Joël 2:23). 

“En het zal zijn in de laatste dagen [zegt God], Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees... En het zal zijn, dat een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal 

worden.” (Handeliongen 2:17, 21). 
 Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met 
een geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. – De Grote Strijd blz. 

564, 565 
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24 Januari | De Gemeente Zal Niet Vallen 
Dag 24 van 365 

 
“Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet 

overweldigen.” Mattheüs 16:18  
 

 Degenen die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus hebben, zullen de 
toorn ervaren van de draak en zijn aanhangers. Satan rekent de wereld als aan hem 

ondergeschikt, hij heeft de leiding verkregen over de afvallige kerken; maar hier is een 
kleine groep die zijn heerschappij weerstaat! Als hij deze eens kon wegvagen van de aarde, 

zou zijn overwinning volkomen zijn. Evenals hij vanouds de heidense volken ertoe verleidde 
om Israël te vernietigen, zal hij in de nabije toekomst ook de goddeloze machten aanzetten 
om Gods volk te vernietigen... Hun enige hoop is gevestigd op Gods genade en hun enige 

bescherming zal het gebed zijn... 
 De beproeving die in de dagen van Esther over Gods volk kwam, was niet slechts 

eigen aan die tijd. De apostel Johannes, die mocht zien tot aan het einde der tijden, zei: “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 het getuigenis van Jezus Christus hebben.” 
(Openbaring 12:17). Sommigen die nu op de aarde leven, zullen de vervulling aanschouwen 

van deze woorden. 
 De toorn van satan neemt toe, naarmate zijn tijd afneemt. Zijn werk van bedrog en 

verwoesting zal zijn hoogtepunt bereiken in de tijd van benauwdheid, die is voorzegd. – FLB 
p. 289; Het geloof waardoor ik leef blz. 289 

 
 Satan zal zijn wonderen doen om te verleiden; hij zal zijn macht doen voorkomen als 

de grootste macht. Het mag schijnen dat de gemeente op het punt staat te vallen, maar dat 
gebeurt niet. Ze blijft bestaan, terwijl de zondaars in Sion worden uitgezeefd - het kaf wordt 

gescheiden van de kostbare tarwe. Dit is een vreselijke beproeving, maar ze moet toch 
plaatsvinden. Alleen zij, die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en door het 

woord van hun getuigenis, zullen gevonden worden onder hen die waarachtig en trouw zijn, 
zonder vlek of smet van zonde, zonder enig bedrog in hun mond. – Bijbelcommentaar blz. 

562 
 

God verklaart dat zelfs als een moeder haar eigen kind kan vergeten, “zo zal Ik toch u niet 
vergeten.” (Jesaja 49:15) ... God denkt aan Zijn kinderen met de tederste zorg, en Hij stelt 

een gedenkboek voor Zijn aangezicht, zodat Hij de kinderen die in Zijn Zorg zijn 
opgenomen, nooit zal vergeten (Maleachi 3:16).  – FLB p.280; Het Geloof waardoor ik Leef 

blz. 280 
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25 Januari | De Valse Opwekking 
Dag 25 van 365 

 
“En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen 
zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouders 
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig... Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de 
kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.” 2 Timotheüs 3:1-2, 5  

 
 Vòòrdat de laatste uitstorting van Gods oordelen over de aarde komt zal er onder 

Gods volk een herleving van de oorspronkelijke godsvrucht zijn, zoals er sinds de tijd van de 
apostelen geen meer geweest is. De Geest en de kracht van God zullen over Zijn kinderen 
worden uitgestort. Velen zullen zich dan afscheiden van de kerken waarin de liefde voor 

deze wereld de plaats heeft ingenomen van de liefde voor God en Zijn Woord. Velen, zowel 
predikanten als leden, zullen met blijdschap de grote Waarheden aannemen die God in deze 

tijd heeft laten verkondigen om een volk voor te bereiden op Christus' wederkomst. De 
vijand van de mens wil dit werk verhinderen; en voordat de tijd voor zo'n beweging is 

aangebroken, zal hij alles in het werk stellen om dit te verhinderen door een vervalsing te 
introduceren. In die kerken die hij onder zijn bedrieglijke heerschappij kan brengen, zal hij 

het doen voorkomen alsof Gods bijzondere zegen is uitgestort; men zal de indruk krijgen dat 
er weer een grote belangstelling is voor alles wat met godsdienst te maken heeft. Massa's 
mensen zullen zich erover verheugen dat God op wonderbaarlijke manier voor hen werkt, 

terwijl het in feite het werk van een andere geest is. Satan zal onder het mom van 
godsdienstigheid zijn invloed op de christelijke wereld proberen te vergroten. 

 In veel van de opwekkingen die zich in de afgelopen eeuw hebben voorgedaan, zijn 
in meer of mindere mate dezelfde invloeden aan het werk geweest, die zich zullen 

manifesteren in de wijdverbreide bewegingen van de toekomst. Er zal  een emotionele 
opwinding zijn, de waarheid en dwaling worden vermengd, zodat velen worden misleid. 

Toch hoeft niemand te worden misleid. Aan de hand van Gods Woord is het niet moeilijk de 
aard van deze bewegingen na te gaan. Zodra de mensen de getuigenissen van de Bijbel 

veronachtzamen, en zich afkeren van de duidelijke toetsende Waarheden, die 
zelfverloochening en verwerping van de wereld vereisen, mogen wij er zeker van zijn dat 

Gods zegen er niet op rust. Met de maatstaf die Christus ons gegeven heeft - “Aan hun 
vruchten zult gij hen kennen” (Mattheüs 7:16) - kunnen wij vaststellen dat deze bewegingen 

niet het werk van Gods Geest zijn. – De Grote Strijd blz. 430-431 
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26 Januari | Uitstel Door Eigendunk en Zorgeloosheid 
Dag 26 van 365 

 
“Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet 

naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.” Openbaring 16:15  
 

 De slechte slaaf zegt in zijn hart: “Mijn heer vertoeft te komen.” (Mattheüs 24:48). 
Hij zegt niet dat Christus niet zal komen. Hij spot niet bij de gedachte aan Zijn wederkomst. 
Maar in zijn hart en door zijn daden zegt hij dat de komst van de Heer is uitgesteld. Hierdoor 

zorgt hij ervoor dat bij anderen de overtuiging dat de Heer spoedig zal komen, uit de 
gedachten gezet wordt. Zijn invloed leidt ertoe dat anderen zorgeloos en met eigendunk de 
komst uitstellen... Hij vermengt zich met de wereld... Het is een angstwekkende vereniging. 

Hij wordt door de wereld verstrikt. 
 “Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten 

op wat ure Ik over u komen zal.” (Openbaring 3:3). De komst van Christus zal de valse 
leraars verrassen. Zij zeggen “het is vrede en zonder gevaar” (1 Thessalonicenzen 5:3). 

Evenals de priesters en de leraars vòòr de val van Jeruzalem zien zij voor de gemeente uit 
naar een tijd van aardse voorspoed. De tekenen der tijden zijn een voorteken daarvan, zo 
leggen zij uit. Maar wat zegt het geïnspireerde Woord? “dan zal een haastig verderf hun 

overkomen.” (1 Thessalonicenzen 5:3). De dag van God zal komen als een strik over allen 
die op aarde wonen, die van deze wereld hun tehuis maken... 

 De wereld, vol met oproer en goddeloos plezier slaapt in een vleselijke gerustheid. 
De mensen stellen de komst van de Heer ver voor zich uit. Ze lachen over waarschuwingen. 
Vol trots pocht men: “Alle dingen” blijven “alzo gelijk van het begin der schepping”  “De 
dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker.” ( 2 Petrus 3:4;Jesaja 56:12). 

Zij zinken nog dieper weg in het najagen van genot. Maar Christus zegt: “Zie Ik kom als een 
dief.” 

 Op het tijdstip waarop de wereld spottend vraagt “Waar is de belofte Zijner 
toekomst?”, gaan de tekenen in vervulling. Terwijl zij uitroepen “het is vrede en zonder 

gevaar” worden zij door plotseling verderf overvallen. Wanneer de spotter, die de waarheid 
verwerpt, aanmatigend wordt;  wanneer de dagelijkse gang van zaken om op allerlei 

manieren geld te verdienen voortgaat zonder rekening te houden met enig principe; wanneer 
de onderzoeker ijverig alle mogelijke kennis vergaart, behalve kennis van de Bijbel, dan 

komt Christus als een dief. – Desire of Ages p. 635; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 527-
528 
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27 Januari | Er is een Hemel te Winnen 
Dag 27 van 365 

 
“Waakt dan te allen tijde, biddende.” Lucas 21:36  

 
 De dagen waarin we leven zijn plechtig en belangrijk. De Geest van God wordt 

langzaam maar zeker van de aarde teruggetrokken... 
 De toestand in de wereld toont aan, dat er benauwde tijden vlak voor ons staan. De 

dagbladen zijn vol met aanwijzingen van een vreselijke strijd in de nabije toekomst. Brutale 
overvallen komen vaak voor. Stakingen zijn algemeen. Diefstallen en moorden vinden overal 
om ons heen plaats. Mensen die door demonen bezeten zijn benemen het leven van mannen, 
vrouwen en kleine kinderen. De mensen zijn door alle kwaad verdwaasd geworden en iedere 

soort van boosheid overheerst. – 9 Testimonies p. 11; Schatkamer deel 3 blz. 288-289 
 

 Alles in de wereld is in beroering. De tekenen der tijden zijn dreigend. Naderende 
gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Gods Geest trekt Zich terug van de aarde en de 

ene ramp volgt op de andere, ter zee en te land. Er zijn stormen, aardbevingen, branden, 
overstromingen, alle mogelijke moordpartijen... IJlings scharen de mensen zich onder de 

banier die ze gekozen hebben. Rusteloos wachten en observeren zij wat hun leiders doen. Er 
zijn mensen die waken, wachten en werken voor de komst van onze Heer. Anderen stellen 

zich onder de leiding van de eerste grote afvallige. Weinigen geloven met hart en ziel dat wij 
een hel kunnen mijden en een hemel hebben te winnen. 

 De crisis besluipt ons geleidelijk. De zon schijnt en volgt zijn gewone baan ... De 
mensen eten en drinken, planten en bouwen, huwen en geven nog ten huwelijk. Handelaren 

kopen en verkopen nog steeds. De mensen verdringen elkaar om de hoogste plaats te krijgen. 
Liefhebbers van genot vullen de theaters, de wedrennen en de speelholen. De grootste 
opwinding heeft de overhand en toch nadert met spoed het einde van de genadetijd en 

spoedig zal het lot van iedereen worden beslist... 
 Ernstig komen de waarschuwende woorden van onze Heer van de Olijfberg door de 
eeuwen heen tot ons: “En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden 

met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden  dezes levens, en dat u die dag niet 
onvoorziens overkome.” (Lucas 21:34).  – Desire of Ages p. 636; Jezus, de Wens der 

Eeuwen blz. 528-529 
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28 Januari | Zegeningen voor de Waakzamen 
Dag 28 van 365 

 
“Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar Ik 

zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen te 
dienen.” Lucas 12:37  

 
 God heeft de mensen altijd gewaarschuwd voor naderende oordelen. Degenen die 

Gods boodschappen voor hun tijd hebben geloofd en in geloof hebben gehandeld, in 
gehoorzaamheid aan Zijn geboden, zijn ontkomen aan de oordelen waardoor de 

ongehoorzamen en ongelovigen zijn getroffen. Tot Noach werd gezegd: “Ga gij en uw ganse 
huis in de ark, want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.” 

Noach gehoorzaamde en bleef behouden. Aan Lot werd geboodschapt: “Maakt u op, gaat uit 
deze plaats, want de HEERE gaat deze stad verderven.” (Genesis 7:1; 19:14). Lot stelde zich 
onder de bescherming van de hemelse boodschappers en werd behouden. Zo werden ook de 
discipelen van Christus gewaarschuwd voor de verwoesting van Jeruzalem. Zij die uitzagen 

naar de tekenen van de komende ondergang en de stad ontvluchtten, ontkwamen aan het 
verderf. En zo worden wij gewaarschuwd voor de wederkomst van Christus en voor de 

ondergang die de wereld zal treffen. Degenen die aan de waarschuwing gehoor geeft, zal 
gered worden. 

 Omdat wij niet precies het tijdstip van Zijn komst weten, moeten wij waken. “Zalig 
zijn die dienstknechten, welke de heer als hij komt, zal wakende vinden.” (Lucas 12:37). Zij 
die op de komst van hun Heer wachten, zitten niet werkeloos af te wachten. De verwachting 
van de komst van Christus moet de mensen ertoe brengen de Heer en Zijn oordelen over de 
zonde, te vrezen. Het is om hen bewust te maken van de grote zonde van het afwijzen van 
Zijn aangeboden genadegaven. Zij die uitzien naar hun Heer reinigen hun leven door de 
Waarheid te gehoorzamen. Opmerkzaam waken gaat bij hen gepaard met ijverig werken. 
Omdat zij weten dat de Heer voor de deur staat, worden zij opgewekt mee te werken met 

hemelse wezens voor het redden van mensen. Zij zijn de trouwe en verstandige 
dienstknechten die het huishouden van hun Heer “om hun ter rechter tijd het bescheiden deel 
spijze te geven” (Lucas 12:42). Zij verkondigen de Waarheid die juist nu van toepassing is. 
Evenals Henoch, Noach, Abraham en Mozes de Waarheid voor hun tijd predikten, zullen de 
dienstknechten van Christus nu de bijzondere waarschuwing voor hun geslacht verkondigen.  

– Desire of Ages p. 634; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 527 
 
 



                                                                                           
 

Januari: Maranatha, De Koning komt! 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           29   

29 Januari  Overal Nood 
Dag 29 van 365 

 
“Zoekt de HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken; zoekt 

gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van 
den toorn des HEEREN.” Zefanja 2:3  

 
 Er is geen droeviger vertoning dan te zien hoe diegenen die door het bloed van 

Christus zijn gekocht... de boodschappen van het Evangelie, die zo genadig tot hen gezonden 
zijn, niet serieus nemen; hoe ze de Godheid van Christus loochenen, en hoe ze hun 

vertrouwen stellen op hun eigen beperkte verstand en op bewijzen die geen fundament 
hebben. 

Wanneer ze beproefd worden, met de dood voor ogen, zullen al de leugens die ze gekoesterd 
hebben, als sneeuw voor de zon wegsmelten. 

 Hoe vreselijk is het om bij de doodskist van iemand te staan, die de smeekbeden van 
Goddelijke genade heeft verworpen. Hoe vreselijk is het dan om te zeggen: “Hier is een 

verloren leven! Hier is iemand die de hoogste maatstaf had kunnen bereiken, en het 
onsterfelijk leven had kunnen verkrijgen, maar hij gaf zijn leven aan satan over, werd 

verstrikt door de ijdele wijsbegeerte van mensen en werd een speelbal van de boze!” De 
hoop van de christen is een anker voor de ziel, zowel veilig als onwrikbaar en dat reikt tot 

binnen het voorhangsel, waar Jezus voor ons als Voorloper is binnengegaan. Wij hebben een 
persoonlijk werk te doen om ons op de grote gebeurtenissen voor te bereiden, die te komen 

staan. 
 De jeugd moet God ernstiger zoeken. De storm komt opzetten en we moeten voor 

zijn woeden voorbereid zijn door berouw tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus te 
hebben. De Heere zal opstaan om de aarde vreselijk te schudden. We zullen overal om ons 

heen nood zien. Duizenden schepen zullen in de diepte van de zee vergaan. Zeemachten 
zullen ten gronde gaan en miljoenen mensenlevens zullen geofferd worden. Branden zullen 

onverwacht uitbreken en niemand zal in staat zijn om ze te blussen. De mooiste paleizen 
zullen in vlammen opgaan. Spoorwegrampen zullen steeds vaker voorkomen; verwarring, 
ongelukken en dood zonder een ogenblik van waarschuwing, zullen op de meest frequente 
reisroutes plaatsvinden. Het einde is nabij, de genadetijd sluit af. O, laat ons God zoeken, 
terwijl Hij nog gevonden kan worden; roep Hem aan terwijl Hij nabij is! De profeet zegt: 

“Zoekt de HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken; zoekt 
gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van 

den toorn des HEEREN.” – Messages to Young People p. 88-90 
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30 Januari | Bemiddelende Gebeden voor Zielen 
Dag 30 van 365 

 
“Wederom zeg Ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij 
zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” 

Mattheüs 18:19  
 

 Ik herinner mij hoe in Battle Creek er enigen waren, die een last voelden voor zowel 
de onbekeerden als voor degenen die in duisternis waren en geen licht zagen; toen werden er 
gebedsvergaderingen georganiseerd om de kracht van God tot hun kracht te maken. Bij elk 
voorgelegd geval werkten de hemelse wezens met deze pogingen mee en mensen werden 

gered. – Ellen G.White Manuscript p. 32 1893  
 

 Als het een grote gemeente is, laten de leden dan kleine groepen vormen om niet 
enkel te werken voor de gemeenteleden, maar voor de ongelovigen. Zijn er in een plaats 

slechts twee of drie leden, laten ze dan toch een werkgroep vormen. Laten ze die band van 
eenheid niet verbreken, maar zich aaneensluiten in liefde en eensgezindheid, elkaar 

bemoedigen om voorwaarts te gaan, waar een ieder moed en kracht verkrijgt door de hulp 
van de anderen. Laten ze de verdraagzaamheid en het geduld van Christus aan de dag leggen, 
geen ondoordachte woorden spreken en het talent van de spraak gebruiken om elkaar in het 
allerheiligst geloof op te bouwen. Laten ze arbeiden in de liefde van Christus voor hen die 
buiten de kudde staan... Wanneer ze werken en bidden in de Naam van Christus, zal hun 

aantal groeien. – 7 Testimonies p.22; Schatkamer deel 3 blz. 84-85 
 

Er is zendingswerk binnen eigen bereik te doen en wij horen de oproep: “Zolang er zoveel 
zonde en zoveel behoefte aan werk in ons eigen land is, waarom wordt er dan zo'n ijver voor 

vreemde landen getoond?” Ik antwoord: “Ons veld is de wereld... De Zaligmaker gebood 
Zijn discipelen om met hun werk in Jeruzalem te beginnen en dan verder te gaan door Judea 

en Samaria tot aan het uiterste einde van de aarde. Slechts een klein gedeelte van het volk 
nam deze leer aan; maar de boodschappers brachten de boodschap snel van plaats tot plaats, 

van land tot land, het Evangelie in alle nabije en ver afgelegen plaatsen verspreidende. Er 
was echter een voorbereidend werk. De belofte van de Zaligmaker was “Maar gij zult 

ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen 
zijn.” (Handelingen 1:8). Degenen die niet hun eigen wil en wensen willen volgen, maar 

raad zoeken bij de Heere, zullen geen domme leerlingen zijn, want de Heere zal hen 
onderwijzen. – Letter 42a, 1893  
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31 Januari | Verdriet of Vreugde? 
Dag 31 van 365 

 
“De oogst is voorbijgegaan, de zomer is teneinde; nog zijn wij niet verlost!” Jeremia 8:20  

 
 Ik doe een beroep op de leden van onze gemeenten om de vervulling van de tekenen 
der tijden niet te veronachtzamen die zo duidelijk zeggen dat het einde nabij is. O, hoevelen 
die niet voor de redding van hun zielen gezorgd hebben, zullen spoedig het bittere klaaglied 

laten horen: “De oogst is voorbijgegaan, de zomer is teneinde; nog zijn wij niet verlost!” 
 O, dat we er ons toch bewust van mogen zijn dat wij in de oordeelstijd leven en onze 

gevallen nu nog onbeslist zijn! Nu is het de tijd om te waken en te bidden om alle 
gemakzucht, alle trots, alle zelfzucht weg te doen. De kostbare ogenblikken, die nu door 

velen vreselijk verkwist worden, hadden in overdenking en gebed moeten worden 
doorgebracht. Velen van degenen die belijden de geboden van God te houden, volgen de 

zondige neiging in plaats van de plicht. Zoals zij nu zijn, zijn zij het eeuwige leven 
onwaardig. Tot deze zorgeloze onverschillige mensen zou ik willen zeggen: Uw ijdele 

gedachten, uw onvriendelijke woorden, uw zelfzuchtige daden, zijn in het boek des hemels 
opgetekend. De engelen die bij Belsazars braspartij aanwezig waren, staan naast u, als u uw 
Verlosser onteert. Droevig keren zij zich af, verdrietig, omdat u Hem op deze wijze opnieuw 

kruisigt en Hem openlijk te schande maakt. 
 Op de dag van Christus' kroning zal Hij niemand als de Zijne erkennen die een vlek 

of rimpel of iets van die aard heeft. Maar aan Zijn getrouwen zal Hij kronen van 
onverderfelijke heerlijkheid geven. Diegenen die niet wensen dat Hij over hen zal regeren, 

zullen Hem zien, omringd door een leger van verlosten en een ieder van hen draagt het 
kenteken: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Zij zullen dan zien hoe het Hoofd, eens 

met doornen gekroond, nu gekroond wordt met een diadeem van heerlijkheid. 
 Op die dag zullen de verlosten schitteren in de heerlijkheid van de Vader en Zijn 

Zoon. De hemelse engelen, die hun gouden harpen bespelen, zullen de Koning en degenen 
die de zegetekenen van Zijn overwinning zijn, verwelkomen - zij, die zich in het bloed van 

het Lam gewassen en wit gemaakt hebben. Een lied van overwinning, dat de hele hemel 
vervult, zal weerklinken. Christus heeft overwonnen. Hij betreedt de hemelse hoven begeleid 
door Zijn verlosten, de getuigen dat Zijn zending van lijden en zelfopoffering niet tevergeefs 

is geweest. – Review and Herald 24 november 1904 
 
 
 
 
 


