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1 Oktober | De Vooropstanding Van De Onrechtvaardigen 
Dag 274 van 365 

 
"Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken 
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; Ja, amen." 
Openbaring 1:7 
 
 "Ook degenen die Hem doorstoken hebben", zij die Christus in Zijn doodsstrijd 
hebben bespot en zij die de felste tegenstanders waren van Zijn Waarheid en Zijn volk, 
worden opgewekt om Hem in Zijn heerlijkheid te zien en om te zien welke eer de getrouwen 
en gehoorzamen te beurt valt. – Great Controversy p.637 
 
 [In de rechtszaal] hief Kajafas zijn rechterhand op en richtte zich tot Jezus in de vorm 
van een plechtige eed: "Ik bezweer U bij de levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de 
Christus, de Zone Gods. (Mattheüs 26:63)." ... 
 Ieder oor was gespitst en ieder oog was gericht op zijn gelaat toen Hij antwoordde: 
"Gij hebt het gezegd." Een hemels licht scheen Zijn bleek gelaat te verlichten toen Hij eraan 
toe voegde: "Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter 
rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels." 
 Voor een ogenblik flitste de Goddelijkheid van Christus door Zijn menselijke 
gedaante. De hogepriester sidderde voor de doordringende ogen van de Heiland... Voor een 
ogenblik had hij het gevoel dat hij voor de eeuwige Rechter stond, van Wie het oog alles 
ziet, Die zijn binnenste las en verborgenheden aan het licht bracht die naar zijn mening voor 
altijd met de doden begraven waren. 
 Het schouwspel ging aan het oog van de priester voorbij... Hij scheurde zijn kleed... 
en eiste dat... de gevangene zonder meer veroordeeld zou worden wegens godslastering. 
"Wat hebben wij nog getuigen van node?" zei hij; "Zie, nu hebt gij Zijn godslastering 
gehoord. Wat dunkt ulieden?" En zij allen verklaarden Hem schuldig. – Desire of Ages p. 
706-708 
 
 Op deze wijze maakten de joodse leiders hun keuze. Hun beslissing werd opgetekend 
in het boek, dat Johannes zag in de hand van Hem, Die op de troon zat: Het boek dat 
niemand kon openen. Deze beslissing zal hun in al haar helderheid voor ogen worden 
gehouden wanneer het boek wordt ontsloten door de Leeuw uit de stam van Juda. – Christ's 
Object Lessons p. 294 
 
 Wanneer Christus voor de tweede maal zal komen, zullen ze Hem niet zien als een 
gevangene door het gepeupel omringd. Zij zullen Hem als Koning van de hemel zien... Dan 
zullen de priesters en oversten zich duidelijk het tafereel in de rechtszaal herinneren. Iedere 
bijzonderheid ervan zal voor hen verschijnen, alsof ze met letters van vuur geschreven 
waren. – Signs of the Times 17 Januari 1900 
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2 Oktober | De Elementen Zullen Branden Met Verschroeiende Hitte 
Dag 275 van 365 

 
"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, In welken de hemelen met een 
gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de 

werken, die daarin zijn, zullen verbranden." 2 Petrus 3:10 
 
 Op de dag des Heeren, vlak vóór de komst van Christus, zal God in Zijn toorn 
bliksemstralen van de hemel zenden, die zich met vuur op aarde zullen verenigen. De bergen 
zullen branden als een oven en zullen vreselijke stromen lava uitwerpen, die tuinen en 
velden, dorpen en steden vernietigen. Als zij hun gesmolten erts, gesteente en kokende 
modder in de rivieren werpen, zullen die als gevolg daarvan koken als een pot en verder 
massieve rotsblokken voortbrengen en hun brokstukken ervan zullen met onbeschrijfelijke 
kracht verspreid worden. Gehele rivieren zullen opdrogen. De aarde zal beven en er zullen 
overal verschrikkelijke uitbarstingen en aardbevingen zijn. God zal de goddeloze bewoners 
van de aarde bezoeken, totdat zij erdoor vernietigd worden. – Spirital Gifts vol. 3 p. 82-83 
 
 Dan zal de aarde waggelen als een dronkaard en beven als een  riet. De elementen 
zullen branden en de hemelen zullen worden weggerold als een boekrol. – 5 Bible 
Commentary p. 1110 
 
 De korst van de aarde zal gescheurd worden en de elementen die in de aarde 
verborgen zijn zullen uitbarsten. Wanneer deze elementen eenmaal losbreken, zullen zij de 
schatten van diegenen die jarenlang aan hun rijkdom toegevoegd hebben, wegvagen. Hun 
welstand hebben zij verkregen door grote bezittingen veilig te stellen door middel van 
hongerlonen van degenen die hun werknemers waren. – Ellen G. White Manuscript 24, 1891 
 
 Want de dag die komt en met vuur verschijnt, wanneer al dit verspilde levenswerk in 
een dag en een nacht weggevaagd zullen worden, is vlak voor ons. (zie 1 Korinthe 3:13). – 
Testimonies to the Church vol. 4 p. 49 
 
 Er zal een... grote vernietiging van mensenlevens zijn. Maar zoals Noach in de dagen 
van grote zondvloed in de ark, die God voor hem toebereid had, bewaard werd, zo zal in 
deze dagen van vernietiging en rampen God de schuilplaats zijn voor Zijn gelovigen. Door 
middel van de Psalmist verklaart Hij: "Want Hij versteekt mij in Zijn hut ten dage des 
kwaads." (Psalm 27:5) "Want Gij, HEERE, zijt mijn Toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij 
gesteld tot uw Vertrek; U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen." 
(Psalm 91:9-10). Zullen we dan de Heere niet tot onze zekerheid en verdediging maken? – 
Letter 258, 1907 
 
 We moeten ons voorbereiden voor de woningen, waarvoor Christus heengegaan is 
om die voor hen te bereiden, die Hem liefhebben. Daar zal rust van de strijd in deze wereld 
zijn. – Review and Herald 19 Oktober 1897 
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3 Oktober | Een Treffende Illustratie Van De Zevende Plaag 
Dag 276 van 365 

 
"Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels 

gezien? Dien Ik ophoude tot den tijd van benauwdheid, tot den dag des strijds en des 
oorlogs?" Job 38:22-23 

 
 Byron Belden, Sarah Belden en zuster May Lacey vergezelden mij naar de 
afgesproken plaats in Prospect (Australië). Toen we het huis waar we vergaderden verlieten, 
zagen we dat er een storm op komst was... zo onheilspellend, dat we met onze jonge paarden 
zo snel reden als we aandurfden. Toen we bijna thuis waren, barstte de storm los. Grote 
hagelstenen vielen naar beneden - zo groot als een kippenei... en maakten het jonge paard 
angstig, want ze troffen het met vreselijke kracht. 
 Ik zei: "Byron, stap direct uit... Ga naar de kop van het paard en praat tegen het dier. 
Laat de paarden weten dat u het niet bent die hen slaat." Hij sprong er uit na die gegeven 
wenk. Ik zei: "May Lacey en Sarah, stap ook uit de wagen." Zij deden het... en ik stapte 
daarna uit, terwijl May en Sarah mij hielpen... De wind waaide met zo'n kracht, dat de 
hoeden van onze hoofden afwaaiden en de kussens uit de wagen weggeblazen werden. De 
zware rijtuigkussens, paraplu's en de dikke mantels in het rijtuig werden het veld ingeblazen 
en vlogen alle kanten op... 
 Wat een schouwspel! Zuster Belden, May Lacey en ik bereikten zonder hoeden het 
huis... Byron was bij het geschrokken paard gebleven... Wij konden alleen onze harten tot 
God opheffen voor Zijn hulp... 
 Dit is de schokkenste ervaring, die ik ooit in een rijtuig in de storm beleefd heb... Ik 
moest denken aan de dag als het oordeel van God over de wereld uitgestort zal worden, 
wanneer donkerheid en een afschuwelijke duisternis de hemelen als met een haren zak 
bekleden... Ik stelde mij voor hoe het zal zijn in de tijd wanneer de krachtige stem van de 
Heere Zijn engelen opdracht geeft "Gaat heen en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit 
op de aarde" (Openbaring 16:1)... 
 Openbaring 6 en 7 zijn veelbetekenend. Vreselijk zijn de oordelen die door God 
geopenbaard worden. De zeven engelen stonden voor God om hun opdracht in ontvangst te 
nemen. Aan hen werden zeven bazuinen gegeven. De Heere ging heen om de bewoners van 
de aarde te straffen... 
 Als de plagen van God over de aarde zullen losbreken, zal er hagel op de goddelozen 
vallen met een gewicht van ongeveer een talent (tussen de 26 en 49 kg) zwaar. – Ellen 
G.White Manuscript 59, 1895 
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4 Oktober | De Aarde Wijkt Voor Haar Maker 
Dag 277 van 365 

 
"Daarom zal Ik de hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, 

vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen 
toorns. En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree, en als een schaap, dat niemand 

vergadert;" Jesaja 13:13-14 
 
 Er zijn nog steeds zware wolken aan de hemel, maar toch breekt de zon af en toe 
door; het is alsof men het oordelende oog van God kan zien. Felle bliksemschichten tekenen 
zich grillig af tegen de hemel. De aarde schijnt bedekt te zijn door een vuurgloed. Boven het 
verschrikkelijke gebulder van de donder verkondigen geheimzinnige en angstaanjagende 
stemmen de ondergang van de ongelovigen. Niet iedereen begrijpt de woorden, maar de 
dwaalleraren weten het maar al te goed waar het om gaat. Zij die kort daarvoor nog zó 
onbezorgd, trots en uitdagend waren en zich zo verheugden over de wreedheid ten aanzien 
van de mensen die Gods geboden bewaren, zijn nu ten prooi aan angst en ontzetting. Hun 
geroep stijgt boven het woeden van de natuurelementen uit. Demonen erkennen de Godheid 
van Christus en beven voor Zijn macht, terwijl de mensen om genade smeken en zich van 
verschrikking in het stof werpen... 
 Door een spleet in de wolken schittert een ster, die door het contrast met de duisternis 
wel vier keer helderder schijnt. Ze is het teken van hoop en vreugde voor de gelovigen, maar 
tegelijkertijd het teken van verschrikking en gramschap voor de overtreders van Gods wet. 
Zij die alles voor Christus hebben opgeofferd, voelen zich nu veilig en geborgen in het 
binnenste van de tent des Heeren. Ze zijn op de proef gesteld en hebben ten aanschouwe van 
de wereld en van de mensen die de Waarheid verachtten hun trouw bewezen aan Hem Die 
voor hen gestorven is. Zij die zelfs in het aanschijn van de dood zuiver zijn gebleven, hebben 
een ingrijpende verandering ondergaan. Ze zijn plotseling verlost van de wrede, 
verschrikkelijke tirannie van mensen die duivels waren geworden. Hun gezichten waarop tot 
voor kort nog de angst te lezen stond, stralen nu van verwondering, geloof en liefde. Ze 
verheffen hun stem in een overwinningslied: "God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is 
krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al 
veranderde de aarde haar plaats, al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat 
haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren door derzelver 
verheffing" (Psalm 46:2-4). – Great Controversy p. 637-639 
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5 Oktober | Gods Wet Verschijnt Aan De Hemel 
Dag 278 van 365 

 
"En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter." Psalm 50:6 

 
 Als de wolken zich van elkaar scheiden worden de sterren aan de hemel zichtbaar. Ze 
zijn onbeschrijfelijk mooi in vergelijking met de zwarte, dreigende wolken aan weerskanten. 
De pracht van de hemelse stad straalt uit de geopende poorten. – Great Controversy p. 639 
 
 In de tempel zal de ark van Zijn verbond zichtbaar zijn, waarin de twee stenen tafelen 
liggen waarop Gods wet geschreven staat. Deze stenen tafelen zullen tevoorschijn worden 
gebracht uit de plaats waar zij verborgen zijn geweest en dan zullen de Tien Geboden 
zichtbaar worden, die door Gods vinger daarin gegraveerd zijn. Deze stenen tafelen, die nu 
in de ark van het verbond liggen, zullen een overtuigend bewijs vormen van de Waarheid en 
bindende eisen van Gods wet. – 7 Bible Commentary p. 972 
 
 Heiligschennende geesten en harten hebben gemeend dat zij machtig genoeg waren 
om de tijden en de wetten van de Heere te veranderen; maar, veilig geborgen in de hemelse 
archieven in de ark van God, zijn de oorspronkelijke geboden, geschreven op de twee stenen 
tafelen. Geen aardse potentaat heeft de macht om deze tafelen uit hun heilige bergplaats 
onder het verzoendeksel weg te halen. – 7 Bible Commentary p. 972 
 
 Dan verschijnt er aan de hemel een hand die twee toegevouwen stenen tafelen 
vasthoudt. Hierover zegt de profeet: "En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want 
God Zelf is Rechter."  (Psalm 50:6). Deze heilige wet, de uitdrukking van Gods 
rechtvaardigheid die te midden van donder en bliksem op de berg Sinaï werd afgekondigd als 
de enige levensgids, wordt nu aan de mensen voorgehouden als de enige rechtsnorm in het 
oordeel. De hand doet de tafelen open. Dan ziet men de geboden van de Decaloog, 
geschreven als met een pen van vuur. De woorden zijn zó duidelijk dat iedereen ze kan 
lezen. Het geheugen van iedereen wordt wakker geschud, de duisternis van bijgeloof en 
ketterij wordt uit elke geest gebannen en Gods Tien Woorden - beknopt, allesomvattend en 
gezaghebbend - worden aan alle bewoners van deze aarde voorgehouden. 
 De ontzetting en wanhoop van hen die Gods heilige geboden hebben overtreden is 
onbeschrijfelijk... 
 De vijanden van Gods wet - van hoog tot laag - krijgen een andere opvatting over 
Waarheid en plicht. Wanneer het te laat is, zullen ze zien dat de Sabbat van het vierde gebod 
het zegel van de levende God is. – Great Controversy p. 639-640 
 
 



                                                                                    
 
Oktober: Gebeurtenissen die met de tweede komst verbonden zijn 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           6   

6 Oktober | De Dag En Het Uur Van Christus' Komst Aangekondigd 
Dag 279 van 365 

 
"Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan de Vader 

alleen." Matthéüs 24:36 
 
 Uit de hemel klinkt de stem van God, die de dag en het uur van Jezus' komst 
aankondigt en het eeuwig verbond aan Zijn volk overhandigd. Zijn woorden rollen als zware 
donderslagen over de aarde. – Great Controversy p. 640 
 
 Hij sprak één zin en zweeg dan, en de woorden weergalmden over de aarde. Het volk 
van God stond met de ogen naar boven gericht en luisterde naar de woorden, die uit de mond 
van Jehova kwamen en die over de aarde dreunden als de zwaarste donderslagen. Het was 
een ontzettend plechtig moment. Aan het einde van iedere zin riepen de heiligen: "Glorie! 
Halleluja!" – Early Writings p. 285-286 
 
 De levende heiligen, 144.000 in getal, kenden en verstonden de stem, maar de 
goddelozen dachten dat het donder en een aardbeving was. – Early Writings p. 15 
 
 Het Israël Gods luistert, met hun blik naar de hemel gericht. Hun gelaat wordt 
verlicht door Zijn heerlijkheid en straalt als het gezicht van Mozes toen hij de berg Sinaï 
afdaalde. De goddelozen kunnen niet naar hen kijken. En wanneer de zegen wordt 
uitgesproken over hen die God hebben geëerd door Zijn Sabbat te heiligen, klinkt een luide 
overwinningskreet. – Great Controversy p. 640 
 
 Toen begon het jubeljaar, wanneer het land zou rusten. – Early Writings p. 35 
 
 Een heerlijk licht bescheen hen (de heiligen). Hoe mooi zagen ze er uit! Alle groeven 
van zorgen en vermoeidheid waren verdwenen, en gezondheid en schoonheid was op ieder 
gelaat te zien. Hun vijanden, de heidenen rondom hen, vielen als doden neer. Zij konden het 
licht dat op de verloste heiligen scheen, niet verdragen. Dit licht en die heerlijkheid bleef op 
hen totdat Jezus op de wolken des hemels werd gezien. – Early Writings p. 272-273 
 
 En ik zag een vurige wolk komen op de plaats waar Jezus stond. Toen nam Jezus... 
Zijn plaats op de wolk in, die Hem naar het oosten bracht, waar Hij het eerst aan de heiligen 
op aarde verscheen - een kleine zwarte wolk, die het teken van de Zoon des mensen was. 
Terwijl de wolk zich van het Allerheiligste naar het oosten verplaatste, wat een aantal dagen 
in beslag nam, aanbad de synagoge van satan aan de voeten van de heiligen. – To the Little 
Remnant Scattered Abroad 6 april, 1846  
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7 Oktober | Het Gloren Van De Gouden Morgen 
Dag 280 van 365 

 
"Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de 

toekomst van den Zoon des mensen wezen." Matthéüs 24:27 
 
 Terwijl heel de wereld in het duister is gehuld, zal het licht zijn in de woningen der 
gelovigen. Zij zullen het eerste licht van Zijn tweede verschijning opvangen. – Prophets and 
Kings p. 720 
 
 Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo groot 
als een mensenhand. Het is de wolk die Christus omringt. Van verre is het alsof Hij in 
duisternis is gehuld. Gods volk weet dat dit het teken van de Zoon des mensen is. In 
plechtige stilte kijken ze hoe die wolk dichterbij komt en steeds lichter en mooier wordt tot 
het een grote witte wolk is. Aan de onderkant is er een felle verterende gloed en boven de 
wolk zien ze de regenboog van het verbond. Jezus komt op de wolk naar de aarde als een 
machtige overwinnaar. Hij komt nu niet als “een Man van smarten” om vernederd te worden 
en te lijden, maar als Overwinnaar in hemel en op aarde om de levenden en de doden te 
oordelen. "Getrouw en Waarachtig en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid"... "En de 
heirlegers in den hemel volgden Hem. ..." (Openbaring 19:11,14). Met hemelse lofzangen 
volgen ontelbare heilige engelen Hem op Zijn weg. Het luchtruim is vervuld met "duizend 
maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden" lichtgevende wezens. Geen menselijke 
pen kan dit tafereel beschrijven. Geen sterfelijke geest kan zich de pracht daarvan 
voorstellen. "Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof. En er 
was een glans des lichts." (Habakuk 3:3-4). Wanneer deze levende wolk nog dichterbij komt, 
ziet elk oog de Levensvorst. Er is nu geen doornenkroon die Zijn heilig hoofd doorboord, 
maar een diadeem van heerlijkheid rust op Zijn heilig voorhoofd. De glans van Zijn gezicht 
is feller dan de zon op het middaguur. "En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam 
geschreven: Koning der koningen en Heere der heren." (Openbaring 19:16). – Great 
Controversy p. 640,641 
 
 Met opgeheven hoofden, met de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid op hen, 
met de vreugde dat hun Verlosser nadert, gaan zij (de levende heiligen) voort om de 
Bruidegom te ontmoeten, zeggende: "Zie, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en 
Hij zal ons zalig maken." (Jesaja 25:9). – Our High Calling p. 367 
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8 Oktober | De Tweede Komst Van Christus 
Dag 281 van 365 

 
"Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur vóór Zijn aangezicht zal verteren, en 

rondom Hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, 
om Zijn volk te richten." Psalm 50:3-4 

 
 Weldra werden onze ogen op het oosten gericht, want er was een kleine zwarte wolk 
verschenen, ongeveer zo groot als de hand van een man, en wij wisten allen, dat dit het teken 
van de Zoon des mensen was. In plechtige stilte staarden wij allen naar de wolk, terwijl hij 
dichterbij kwam, en lichter en steeds heerlijker werd, totdat het een grote witte wolk was. De 
onderkant van de wolk leek op vuur en een regenboog was boven de wolk. Rondom waren 
tien duizenden engelen, die een prachtig mooi lied zongen. En op de wolk zat de Zoon des 
mensen. – Early Writings p. 15,16 
 
Toen de wolk allereerst in de verte verscheen, leek deze heel klein. De engel zei dat dit het 
teken van de Zoon des mensen was. Toen hij dichterbij kwam, konden wij de uitermate grote 
heerlijkheid en majesteit van Jezus zien, komende om te overwinnen. – Early Writings p. 
286 
 
 Zijn haar was wit en krullend en hing op Zijn schouders en op Zijn hoofd waren vele 
kronen. Zijn voeten leken op vuur. In Zijn rechterhand was een scherpe sikkel en in Zijn 
linkerhand een zilveren bazuin. Zijn ogen waren als een vuurvlam, die Zijn kinderen door en 
door onderzocht. Toen werden alle gezichten bleek, en van hen, die God verworpen hadden, 
werden zij zwart. Toen riepen wij allen uit: "Wie kan bestaan?” Is mijn kleed vlekkeloos?" 
De engelen staakten hun gezang en er was een ogenblik van vreselijke stilte. Daarna sprak 
Jezus: "Die rein van handen en zuiver van hart zijn, die zullen kunnen bestaan; “Mijn genade 
is u genoeg." Op deze woorden verhelderden onze gezichten en blijdschap vervulde ieder 
hart. De engelen sloegen een hogere noot aan, en zongen opnieuw, terwijl de wolk steeds 
dichter bij de aarde kwam. – Early Writings p. 16 
 
 De aarde beefde voor Hem, de hemel week weg als een boekrol die opgerold wordt 
en alle bergen en eilanden verplaatsten zich. "En de koningen der aarde, en de groten, en de 
rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en vrijen 
verborgen zichzelven in de spelonken en in de steenrotsen der bergen." (Openbaring 6:15). – 
Early Writings p. 286,287 
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9 Oktober | In Holen En Spelonken Van De Aarde 
Dag 282 van 365 

 
"Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den 

schrik des HEEREN en vanwege de heerlijkheid van Zijner majesteit, wanneer Hij Zich 
opmaken zal om de aarde te verschrikken." Jesaja 2:19 

 
 Zij die verborgen waren, zijn verspreid, vanwege de vijandschap van de mensen 
tegen de wet van Jehova. Zij zijn door al de machten van de aarde verdrukt. Zij zijn 
uiteengejaagd naar holen en spelonken door het geweld van hun tegenstanders, omdat ze 
trouw en gehoorzaam aan Jehova's wetten waren. Maar er komt bevrijding voor het volk van 
God. Voor hun vijanden zal God als een rechtvaardige vergelder verschijnen... 
 Vanuit de holen en spelonken, die de geheime schuilplaatsen van Gods volk waren, 
worden zij als Zijn getuigen, trouw en waarachtig, tevoorschijn geroepen. 
 De mensen die hun opstand brutaal hebben doorgevoerd, zullen de beschrijving die in 
Openbaring 6:15-17 gegeven wordt, vervullen. Juist in deze holen en spelonken vinden zij de 
juiste verklaring van de Waarheid, in de brieven en uitgaven, die als een getuigenis tegen hen 
waren. De herders die de schapen op verkeerde paden geleid hebben, zullen de aanklacht 
horen die tegen hen gesteld wordt: "U was het die de Waarheid lichtvaardig geacht heeft. U 
was het die ons vertelde dat Gods wet afgeschaft was, dat het een juk van slavernij was. U 
was het die aan de valse leerstellingen uiting gaf, toen ik overtuigd was, dat de Zevendedags-
Adventisten de Waarheid bezaten. Het bloed van onze zielen kleeft aan uw priesterlijke 
gewaden... Wilt u nu het losgeld voor mijn ziel betalen?... Wat zullen wij nu doen? Wij 
hebben naar uw verdraaiing van de Schriften geluisterd en uw omkering van de Waarheid tot 
een leugen die, als we die gehoorzaamd hadden, ons gered zou hebben? 
 Als Christus komt om diegenen te vergelden, die het volk opgeleid en onderwezen 
hebben om Gods Sabbat te vertreden, om Zijn gedenkteken om te werpen en het voedsel van 
Zijn weiden met hun voeten te vertrappen, dan zullen klaagzangen tevergeefs zijn. Diegenen, 
die op valse herders hadden vertrouwd, hadden het Woord van God zelf om te onderzoeken 
en zij zien dat God ieder mens oordeelt die de Waarheid had, maar die zich van het Licht 
afgekeerd heeft omdat het zelfverloochening en het kruis ging. Rotsen en bergen kunnen hen 
niet voor de verontwaardiging van Hem beschermen, Die op de troon zit en voor de toorn 
van het Lam. – Letter 86, 1900 
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10 Oktober | Christus' Verschijning Bij Zijn Tweede Komst 
Dag 283 van 365 

 
"… waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Die ons 

vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk 
lichaam,  naar de werking waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen." 

Filippenzen 3:20,21 
 
 Christus is in menselijke gedaante opgevaren naar de hemel. De discipelen hadden de 
wolk gezien die Hem opnam; Dezelfde Jezus Die met hen had gewandeld, gesproken en 
gebeden; Die met hen had gegeten, en Die met hen in hun boten op het meer was geweest en 
Die nu met hen de Olijfberg had beklommen; Diezelfde Jezus was nu heengegaan om de 
troon met Zijn Vader te delen. De engelen hadden hen verzekerd dat Hij, Die ze naar de 
hemel hadden zien opvaren, zou terugkomen zoals Hij was opgevaren. – Desire of Ages p. 
832 
 
 De heerlijkheid van Christus' menselijkheid was niet te zien toen Hij nog op aarde 
was... In diezelfde menselijkheid verschijnt Hij nu als Hij van de hemel afdaalt, bekleed met 
heerlijkheid, triomfantelijk en verheven. – In Hewavenly Places p. 358 
 
 Christus zal in Zijn eigen heerlijkheid komen en in de heerlijkheid van Zijn Vader en 
in de heerlijkheid van de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizenden en duizend maal 
duizenden engelen, de schone, triomfantelijke zonen van God, die weergaloze liefelijkheid 
en heerlijkheid bezitten, zullen Hem op Zijn weg vergezellen. In plaats van een 
doornenkroon draagt Hij een kroon van heerlijkheid - een kroon binnenin een kroon. In 
plaats van dat oud purperen gewaad, zal Hij in een kleed dat witter is dan wit gekleed zijn, 
"zoals geen volder (lakenbleker) op aarde zo wit maken kan." (Marcus 9:3). En Hij heeft op 
Zijn kleed en Zijn dij deze Naam geschreven: "Koning der koningen en Heere der heren." 
(Openbaring 19:16). – Our High Calling p. 367 
 
 De gehele hemel zal ontruimd worden door de engelen, terwijl de wachtende heiligen 
naar Hem uitzien en hun ogen naar de hemel gericht houden, zoals de Galilese mannen 
deden, toen Hij van de Olijfberg opvoer. Dan zullen alleen degenen die heilig zijn, die het 
zachtmoedige Voorbeeld in alles gevolgd zijn, in verrukking uitroepen, wanneer zij Hem 
aanschouwen: "Zie, Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons 
zaligmaken", (Jesaja 25:9) "In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; ... en 
wij zullen veranderd worden." (1 Korinthe 15:52). De bazuin, die de slapende heiligen doet 
ontwaken en hen oproept uit hun bedden in het stof, bekleed met heerlijke onsterfelijkheid 
roept uit: "Overwinning! Overwinning over dood en graf!" – Early Writings p. 110 
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11 Oktober | Het Oordeel Bij De Tweede Komst 
Dag 284 van 365 

 
"Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en de doden oordelen 

zal  in  Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk."  2 Timotheüs 4:1 
 
 Het oordeel zal in de tegenwoordigheid van alle werelden plaatsvinden, want in dit 
oordeel zal de regering van God van alle blaam gezuiverd worden. Zijn wet zal als "heilig, 
rechtvaardig en goed" (Romeinen 7:12) te voorschijn treden. Dan zal ieder geval beslist zijn 
en het oordeel zal over allen uitgesproken worden. De zonde zal dan niet meer aantrekkelijk 
lijken, maar zal in al haar gruwelijkheid gezien worden. – Sons and Daughters of God p. 361 
 
 Geen menselijke taal kan de tonelen van de tweede komst van de Zoon des mensen 
op de wolken des hemels beschrijven. Hij komt in Zijn eigen heerlijkheid en de heerlijkheid 
van Zijn Vader en die van de heilige engelen. Hij zal komen gekleed in een gewaad des 
lichts, dat Hij van de dagen der eeuwigheid gedragen heeft. Engelen zullen Hem vergezellen. 
Tienduizend maal tienduizenden zullen Hem op Zijn weg begeleiden. Het geluid van de 
bazuin, die de slapende heiligen uit hun graven roept, zal gehoord worden. De stem van 
Christus zal het graf doordringen, tot in de oren van de doden en “allen die in de graven zijn 
“ zullen “Zijn stem … horen." (Johannes 5:28). 
 "En vòòr Hem zullen al de volken vergaderd worden." Hij, Die voor de mensen stierf, 
zal hen op de laatste dag oordelen want de Vader "heeft al het oordeel den Zoon gegeven... 
en heeft Hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is." 
(Johannes 5:22, 27). Wat een dag zal dat zijn, wanneer degenen die Christus verwierpen, 
Hem zullen aanschouwen, wiens zonden Hem hebben doorstoken. – Review and Herald 5 
september, 1899 
 
 Bij Zijn tweede komst, zal de overtuiging tot ieder hart doordringen. Degenen die 
zich van Hem afgekeerd hebben en zich tot de tijdelijke dingen van deze aarde gekeerd 
hebben, zelfzuchtige belangen en wereldse eer gezocht hebben, zullen met de dag van Zijn 
komst hun fout erkennen. Dat zijn degenen, waarover in de Openbaring geschreven wordt als 
"alle geslachten der aarde zullen  over Hem rouw bedrijven." (Openbaring 1:7)... 
 "Ook degenen die Hem doorstoken hebben." Deze woorden zijn niet alleen van 
toepassing op de mannen die Christus doorstaken toen Hij aan het kruis op Golgotha hing, 
maar ook op degenen die door kwaadspreken en verkeerd doen Hem heden ten dage 
doorsteken. – Signs of the Times 28 januari, 1903 
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12 Oktober | Zij Die Hem Doorstoken Hebben 
Dag 285 van 365 

 
"Gijlieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen 

met de wolken des hemels." Marcus 14:62 
 
 Wanneer zij (de joodse leiders) met verwondering op Zijn heerlijkheid zien, flitst in 
hun geest de herinnering aan de Zoon des mensen, in menselijk gewaad gekleed. Zij 
herinneren zich hoe ze Hem behandeld en hoe ze Hem afgewezen hebben en zich dicht aan 
de kant van de grote afvallige geplaatst hebben. De taferelen van Jezus' leven verschijnen in 
alle duidelijkheid voor hun ogen. Alles wat Hij deed, alles wat Hij sprak, de vernedering 
waartoe Hij afdaalde om hen van de smet van de zonde te redden, alles verrijst in 
veroordeling voor hen op. 
 Zij zien hoe Hij Jeruzalem binnenreed en hoe Hij van ellende in tranen losbarstte 
over de onboetvaardige stad, die Zijn boodschap niet wilde aannemen. Zijn stem, die als een 
smeekbede, in klanken van tedere bezorgdheid, als een uitnodiging gehoord werd, schijnt 
opnieuw in hun oren te weerklinken. Het tafereel in de hof van Gethsémané rijst voor hen op 
en zij horen Christus' verbazingwekkende gebed: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat 
dezen drinkbeker van Mij voorbij gaan." (Mattheüs 26:39). 
 Opnieuw horen zij de stem van Pilatus, zeggen: "Ik vind geen schuld in Hem." Zij 
zien het schandelijk toneel in de rechtszaal, toen Barabbas naast Christus stond en zij het 
voorrecht hadden om de Onschuldige te kiezen. Ze horen opnieuw de woorden van Pilatus: 
"Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Barabbas, of Jezus, die genaamd wordt Christus?" 
Dan horen zij het antwoord: "Weg met Deze en laat ons Barabbas los!" Op de vraag van 
Pilatus "wat zal ik dan doen met Jezus?", komt het antwoord: "Laat Hem gekruisigd 
worden!" (Johannes 18:38; Mattheüs 27:17, 22; Lucas 23:18). 
 Opnieuw zien zij hun Offer, die de smaad van het kruis draagt. Ze horen de luide, 
triomfantelijke uitroep: "Indien Gij de Zone Gods zijt, kom af van het kruis!" "Anderen heeft 
Hij verlost, Hij kan Zichzelf niet verlossen." (Mattheüs 27:40, 42). 
 Nu zien ze Hem niet in de hof van Gethsémané, niet in de rechtszaal en niet aan het 
kruis. De tekenen van Zijn vernedering zijn voorbijgegaan en zij zien op het gelaat van God - 
het gelaat waarop zij spuwden, het gelaat dat priesters en leiders met de palmen van hun 
handen sloegen. Nu wordt de Waarheid aan hen geopenbaard in alle duidelijkheid. – Review 
and Herald 5 september, 1899 
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13 Oktober | De Goddelozen Doden Elkaar 
Dag 286 van 365 

 
"Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het 

zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn." Ezechiël 38:21 
 
 De goddelozen hebben vreselijke spijt, niet omdat ze hun verplichtingen tegenover 
God en hun medemensen niet zijn nagekomen, maar omdat God overwinnaar is. Ze klagen 
over de gevolgen, maar ze hebben geen berouw over hun boosheid. Als ze de kans kregen, 
zouden ze geen middel onbeproefd laten om alsnog te overwinnen... 
 Het dringt tot de predikanten en hun aanhangers door dat er iets mis was met hun 
relatie tot God. Ze beseffen dat ze in opstand zijn gekomen tegen de Ontwerper van alle 
goede en rechtvaardige wetten. De verwerping van Gods geboden heeft geleid tot zeer veel 
kwaad, tweedracht, haat en ongerechtigheid, totdat de aarde één groot slagveld en één grote 
poel van verderf is geworden. Zij die de Waarheid hebben verworpen en de dwaling hebben 
liefgehad zien dat nu in. Er schieten woorden tekort om te beschrijven hoe intens de 
ongehoorzamen en ontrouwen nu verlangen naar het eeuwige leven, dat ze voor altijd hebben 
verloren. Mensen die door de wereld werden bewonderd om hun talenten en hun 
welsprekendheid schatten deze dingen nu op hun juiste waarde. Ze beseffen wat ze door hun 
overtredingen hebben verloren en vallen aan de voeten van hen die ze vroeger hebben bespot 
en veracht omdat ze God trouw zijn gebleven en geven toe dat God hen heeft liefgehad. 
 De mensen zien nu in dat ze bedrogen zijn. De één beschuldigt de ander ervan dat hij 
hem in het verderf heeft gestort, maar allen zijn het er over eens dat de predikanten de 
grootste schuldigen zijn. Ontrouwe predikanten hebben mooie praatjes verkondigd. Ze 
hebben er voor gezorgd dat hun toehoorders Gods wet met voeten vertraden en hebben ze 
opgehitst om de anderen die de wet wel gehoorzaamden te vervolgen. Nu belijden deze 
leiders, in hun wanhoop, openlijk hun bedrog voor de wereld. De massa is woedend. "Wij 
zijn verloren en jullie zijn de schuld daarvan", roepen ze. Ze werpen zich op de valse 
herders. Juist de mensen die hen vroeger het meest bewonderden, zullen de vreselijkste 
vloeken over hen uitspreken. Dezelfde handen die hen eens met lauweren hebben gekroond, 
zullen omhoog geheven worden om hen te doden. De zwaarden die voor Gods volk waren 
bestemd, worden nu gebruikt om hun vijanden te doden. Overal wordt er gevochten en bloed 
vergoten. – Great Controversy p. 654- 656 
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14 Oktober | De Toorn Van Het Lam 
Dag 287 van 365 

 
"En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de 

machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen verborgen zichzelven in de spelonken en in 
de steenrotsen der bergen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en 

verbergt ons van het aangezicht Desgenen Die op de troon zit, en van den toorn des Lams." 
Openbaring 6:15-16 

 
 Er wordt niet meer gespot. Leugens worden niet meer verspreid. Er is een eind 
gekomen aan het wapengekletter, het krijgsgewoel "met gedruis geschiedde, en de klederen 
in het bloed gewenteld". (Jesaja 9:4). Men hoort alleen gebeden, geween en geklaag. De 
lippen die zo-even nog spotten roepen uit: "De grote dag van Zijns toorns is gekomen, en wie 
kan bestaan?" (Openbaring 6:17). De goddelozen smeken om te worden bedolven onder de 
rotsblokken van de bergen om de blik van Hem Die ze hebben veracht en verworpen niet te 
hoeven zien. 
 Ze kennen deze stem die doordringt tot het oor van de doden. Hoe vaak heeft deze 
vriendelijk stem hen opgeroepen tot inkeer te komen? Hoe vaak hebben ze haar niet gehoord 
in de liefdevolle oproep van een vriend, een broeder of van de Verlosser Zelf. Er is geen 
ander die zich zó veroordeeld voelt, die zó gebukt gaat onder de last van aanklacht, als 
degenen die Zijn genade hebben verworpen, wanneer zij de stem horen die zo lang heeft 
aangedrongen: "Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven?" 
(Ezechiël 33:11). Was het maar de stem van een vreemde! Jezus zegt: "Dewijl Ik geroepen 
heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitstrekt heb en niemand was, die opmerkte, en 
hebt al Mijn raad verworpen en Mijn bestraffing niet gewild." (Spreuken 1:24-25). Deze 
stem roept herinneringen op die zij hadden willen uitwissen: waarschuwingen die ze veracht 
hebben, uitnodigingen die ze hebben afgeslagen en voorrechten die ze hebben geweigerd... 
 In het leven van alle mensen die de Waarheid verwerpen, zijn er momenten waarop 
het geweten wakker wordt. Ze denken met spijt aan hun schijnheilig leven. Hun 
gewetenswroeging is echter volkomen nutteloos. Maar dit is niets vergeleken met de 
wroeging op die dag... “wanneer uw verderf aankomt als een wervelwind”. (Spreuken 1:27). 
Zij die Christus en Zijn getrouwe volgelingen wilden doden, zien hen nu in hun heerlijkheid. 
– Great Controversy p.642,644 
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15 Oktober | God Grijpt In Bij Armageddon 
Dag 288 van 365 

 
"Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de 
volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen die heeft Hij aan het zwaard 

overgegeven, spreekt de HEERE." Jeremia 25:31 
 
 De grote strijd heeft al zesduizend jaar geduurd. Christus en Zijn hemelse 
boodschappers hebben tegen de macht van de satan gestreden om de mensen te 
waarschuwen, te informeren en te redden. Iedereen heeft nu gekozen. De ongelovigen staan 
helemaal aan de zijde van satan in zijn strijd tegen God. De tijd is nu aangebroken dat God 
het gezag van Zijn overtreden wet herstelt. De strijd betreft nu niet alleen meer satan, maar 
ook de mens. "De HEERE heeft een twist met de volken... De goddelozen die heeft Hij aan 
het zwaard overgegeven." 
 Het verlossingsteken is aangebracht op de voorhoofden van hen "die zuchten en 
uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden". Nu komt de 
verderfengel in actie. Hij wordt in het visioen van Ezechiël voorgesteld door de mannen met 
"hun verdervende wapen in zijn hand", aan wie het bevel wordt gegeven: "Doodt ouden, 
jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan 
niemand, op dewelken het teken is,    en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de 
oude mannen, die vóór het huis waren." (Ezechiël 9:1-6). De verdelging begint bij hen die 
zich de geestelijke leiders van het volk noemen. De valse wachters vallen het eerst. De 
verderfengel is meedogenloos. Niemand wordt gespaard. Mannen, vrouwen, jongens, 
meisjes en kinderen komen allen om. 
 "Want zie, de HEERE zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de 
inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar 
doodgeslagenen niet langer bedekt houden." (Jesaja 26:21)... In de waanzinnige strijd, 
ontketend door hun eigen wilde hartstochten en door de vreselijke uitstorting van Gods 
ongemengde gramschap, vallen de goddeloze bewoners van de aarde - priesters, 
machthebbers, mensen, rijk en arm, hoog en laag. "En de verslagenen des HEEREN zullen te 
dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen 
niet beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden." (Jeremia 25:33). – Great 
Controversy p. 656,657 
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16 Oktober | De Aard Van De Uiteindelijke Veldslag 
Dag 289 van 365 

 
"De HEERE heeft Zijn schatkamer open gedaan en de instrumenten Zijner gramschap 

voortgebracht." Jeremia 50:25 
 
 God gebruikt de natuurkrachten naar Zijn wil om de macht van Zijn vijanden te niet 
te doen - "Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet" (Psalm 
148:8). Toen de heidense Amorieten Zijn plannen wilden weerstaan, kwam God zelf 
tussenbeide en wierp grote stenen van de hemel op de vijanden van Israël (zie Jozua 10:11). 
We lezen van een nog grotere strijd die zal plaatsvinden in de laatste dagen van de 
geschiedenis van de aarde, wanneer "de HEERE Zijn schatkamer open gedaan heeft en de 
instrumenten Zijner gramschap voortbracht" (Jeremia 50:25). "Zijt gij gekomen tot de 
schatkamers der sneeuw?" vraagt Hij. "En hebt gij de schatkamers des hagels gezien? Dien 
Ik ophoude tot den tijd der benauwdheid, tot den dag des strijds en des oorlogs?" (Job 
38:22-23). 
 De ziener van Patmos beschrijft de verwoesting die zal plaatsvinden als in de hemel 
“een grote stem'”aankondigt "Het is geschied". Hij zegt: "En grote hagel, elk als een 
talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen." (Openbaring 16:17, 21). – 
Patriarchs and Prophets p.509 
 
 Bij de laatste tonelen van de geschiedenis van deze aarde, zal oorlog over de aarde 
razen. – Review and Herald 19 oktober, 1897  
 
 De machten van het kwaad zullen de oorlog niet zonder strijd opgeven. Maar de 
Voorzienigheid speelt een rol in de slag van Armageddon. – 7 Bible Commentary p. 983  
 
 De Overste van de heirscharen des Heeren zal aan het hoofd staan van de engelen uit 
de hemel om leiding te geven aan de slag. – 7 Bible Commentary p. 982 
 
 Hij, op Wiens kleding de naam geschreven staat “Koning der koningen en Heere der 
heren”, voert de hemelse legerscharen aan op witte paarden, bekleed met wit en smetteloos 
linnen. – 7 Bible Commentary p. 982 
 
 Wanneer Hij naar de aarde zal terugkeren, zal Hij “niet alleen de aarde, maar ook 
den hemel” (Hebreeën 12:26) doen bewegen. "De aarde zal ganselijk waggelen gelijk een 
dronkaard, en zij heen en weder bewogen worden gelijk een nachthut... de hemelen zullen 
toegerold worden gelijk een boek.” (Jesaja 24:20; 34:4). Op die dag zullen “de elementen 
branden ... en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden” ( 2 
Petr. 3:10) “Maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen 
Israëls." ( Joël 3:16). – Desire of Ages p. 780 
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17 Oktober | Zijt Ook Gij Bereid 
Dag 290 van 365 

 
"Daarom, zijt  ook gij bereid, want in welke ure dat gij het niet meent, zal de Zoon des 

mensen komen." Matthéüs 24:44 
 
 Veronderstel eens, dat Christus vandaag op de wolken des hemels zou verschijnen, 
wie... zou er dan gereed zijn om Hem te ontmoeten? Veronderstel dat wij opgenomen zouden 
worden voor het Koninkrijk des hemels precies zoals we zijn. Zouden we dan bereid zijn om 
ons met de heiligen van God te verenigen, om in overeenstemming met het koninklijk gezin, 
de kinderen van de hemelse Koning te leven? Welke voorbereiding heeft u gemaakt voor het 
oordeel? Heeft u vrede met God gemaakt?... Streeft u er naar om diegenen, die rondom u 
heen zijn, te helpen, die zich in uw omgeving bevinden, diegenen met wie u in aanraking 
komt en die niet de geboden van God houden?... Bedenk wel dat uw belijdenis waardeloos is 
zonder een toepassing die in het dagelijks leven gebracht wordt. God weet of wij Zijn wet in 
waarheid houden. Hij weet precies wat wij doen, precies wat we denken en zeggen. Maken 
we ons gereed om de Koning te ontmoeten? Wanneer Hij met grote kracht en heerlijkheid 
komt, zult u dan in staat zijn om te zeggen: "Zie, Deze is onze God; wij hebben Hem 
verwacht, en Hij zal ons zalig maken." (Jesaja 25:9). Tegen diegenen die dit kunnen zeggen, 
zal Christus zeggen: "Kom hoger op. Op deze aarde heeft u Mij liefgehad. U heeft met liefde 
Mijn wil gedaan. U kunt nu die heilige stad binnentreden en de kroon des eeuwige levens 
ontvangen." 
 Wanneer het mogelijk voor ons zou zijn om in de hemel toegelaten te worden zoals 
we nu zijn, hoevelen van ons zouden dan in staat zijn om God aan te zien? Hoevelen van ons 
hebben het bruiloftskleed aan? Hoevelen van ons zijn zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks?... 
 Het is nu de tijd om te wassen en te strijken - nu moeten we onze kleren (van het 
karakter) reinigen in het bloed van het Lam. Johannes zegt: "Zie, het Lam Gods, Dat de 
zonde der wereld wegneemt." (Johannes 1:29)... Zullen we dan niet een einde aan onze 
zonden laten maken?... 
 Ik smeek u, broeders en zusters, ernstig te werken om u van de kroon van het 
eeuwige leven te verzekeren. De beloning zal de strijd en de moeite waard zijn... In de 
loopbaan waarin we lopen, kan iedereen de beloning ontvangen die ons aangeboden wordt, 
namelijk een kroon van het eeuwige leven. Ik wens deze kroon te bezitten. Ik ben van plan 
om die met Gods hulp te verkrijgen en ik ben van plan om mij aan de Waarheid vast te 
houden, zodat ik de Koning in Zijn schoonheid mag zien. – In Heavenly Places p. 356 
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18 Oktober | De Opstanding Van De Rechtvaardigen 
Dag 291 van 365 

 
"Waakt op en juicht, gij, die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der 

moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen." Jesaja 26:19 
 
 In vlammend vuur gehuld daalt de Koning der koningen neer op de wolk. De hemel 
wijkt terug als een boekrol die wordt opgerold. De aarde beeft voor Hem en elke berg en elk 
eiland wordt van zijn plaats gerukt... 
 Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en dondert, roept de 
stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun graf. Hij kijkt naar de graven van de 
rechtvaardigen en roept dan, terwijl Hij Zijn handen naar de hemel opheft: "Ontwaakt, 
ontwaakt, gij die slaapt in het stof en staat op!" Over de gehele lengte en breedte van de 
aarde zullen de doden Zijn stem horen en zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. 
De aarde zal dreunen door de voetstappen van dat zeer grote leger "uit alle volk en stam en 
taal en natie". Ze komen uit de gevangenis van de dood; ze zijn bekleed met onsterfelijke 
heerlijkheid en roepen: "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?" (1 
Korinthe 15:55). De verlosten die nog in leven waren laten samen met de verrezen heiligen 
een lange, blijde triomfkreet horen. 
 Allen verrijzen uit hun graf met dezelfde gestalte die ze hadden toen ze in het graf 
werden gelegd... Maar allen verrijzen met de frisheid en kracht van de eeuwige jeugd... Het 
sterfelijke, vergankelijke lichaam, ontdaan van zijn heerlijkheid en eens bezoedeld door de 
zonde, wordt volmaakt, schoon en onsterfelijk. Alle gebreken en misvormingen blijven in 
het graf achter... 
 De levende verlosten zullen "in een punt des tijds, in een ogenblik" worden 
veranderd. Bij het horen van Gods stem werden ze verheerlijkt. Ze worden dan onsterfelijk 
en met de verrezen heiligen op de wolken weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht. 
Engelen "zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier wind, van het ene uiterste 
der hemelen tot het andere uiterste derzelve" (Mattheüs 24:31). – Great Controversy p. 
641,642,644,645 
 
 Als de kleine kinderen uit hun stoffige bedden opstaan, vliegen ze meteen in hun 
moeders armen. –  Selected Messages vol. 2 p. 260 
 
 Vrienden, die lange tijd door de dood waren gescheiden, worden herenigd om nooit 
meer uit elkaar te gaan. Ze varen onder het zingen van vreugdeliederen naar de hemel op, 
naar de Stad van God. – Great Controversy p. 645 
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19 Oktober | Overwinning Van De Slapende Heiligen 
Dag 292 van 365 

 
"Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, Zijn 

stem zullen horen, En zij zullen uitgaan: die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des 
levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis." Johannes 5:28-

29 
 
 De Levengever zal Zijn gekocht eigendom in de eerste opstanding oproepen. Tot dat 
triomfantelijk uur, als de laatste bazuin zal klinken en het ontzaglijke leger tot eeuwige 
overwinning zal te voorschijn treden, zal iedere slapende heilige veilig bewaard worden. Zij 
zullen als een kostbaar juweel, dat met name bekend is bij God, behouden worden. Door de 
kracht van de Zaligmaker die in hen woonde toen zij leefden en omdat zij deelhebbers van de 
Goddelijke natuur werden, worden zij uit de dood te voorschijn geroepen. …. 
 
"Want de ure komt", zo sprak Christus, "in welke allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen 
horen en zullen uitgaan". Die stem klinkt door in de graven van de doden en iedere heilige 
die in Jezus slaapt, zal opstaan en zijn gevangenis verlaten. Dan zal de deugdzaamheid van 
het karakter, dat wij door Christus gerechtigheid ontvangen hebben, ons verbinden met de 
ware grootheid van de hoogste orde. …. 
 
 De overwinning van de slapende heiligen zal heerlijk zijn op de opstandingsmorgen... 
De Levensgever zal allen, die uit het graf te voorschijn treden, met onsterfelijkheid 
bekronen. … 
 
 Daar staat de verrezen schare. De laatste gedachte was aan de dood en haar prikkel. 
De laatste gedachte die zij hadden was over de dood en het graf, maar nu roepen zij uit: 
"Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?"... Hier staan zij die de 
onsterfelijkheid verkregen hebben en zij stijgen op de Heere tegemoet in de lucht... Daar 
bevinden zich rijen van engelen, aan iedere zijde... dan zet het engelenkoor het 
overwinningslied in en de engelen in de twee rijen nemen het gezang over en de verloste 
schare ook, alsof zij dit lied op de aarde gezongen hadden en dat is ook zo. O, wat een 
muziek! Allen zingen in harmonie, er is geen valse toon bij. Ieder stem roept uit: "Het Lam 
Dat geslacht is, is waardig." (Openbaring 5:12). Hij ziet de moeizame arbeid van Zijn ziel en 
Hij is tevreden. – Sons and Daughters of God p. 569 
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20 Oktober | Het Mysterie Van De Opstanding 
Dag 293 van 365 

 
"Maar ik weet: mijn Verlosser leeft, en  Hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na 
mijn huid dit doorgeknaagd 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 
 
 In de opstanding blijft onze identiteit bewaard, hoewel niet met dezelfde stofdeeltjes, 
dezelfde materie als die in het graf neerdaalde. De wondere werken van God zijn een 
mysterie voor de mens. De geest, het karakter van de mens, wordt aan God teruggeven om 
daar te worden bewaard. In de opstanding zal iedereen zijn eigen karakter hebben. God zal 
op Zijn eigen tijd de doden uit het graf roepen door hen de levensadem te geven en de dorre 
beenderen te gebieden te leven. Dezelfde gedaante komt tevoorschijn, maar deze zal vrij zijn 
van ziekte en gebreken. Die gedaante leeft weer en draagt dezelfde individualiteit, dezelfde 
persoonlijke trekken, zodat de ene vriend de andere zal herkennen. Er is geen wet van God in 
de natuur die aantoont dat God precies dezelfde materie, waaruit het lichaam vóór de dood 
bestond, terug geeft. God zal aan de rechtvaardige doden een lichaam geven zoals het Hem 
behaagt. 
 Paulus illustreert dit onderwerp door de graankorrel die op het veld wordt gezaaid. 
De gezaaide korrel verteert, maar er komt een nieuwe korrel. De natuurlijke materie in de 
korrel, die verteert, wordt nooit opgewekt als tevoren, maar God geeft het een vorm zoals Hij 
wil. Het menselijk lichaam zal uit een veel fijnere materie bestaan, want het is een nieuwe 
schepping, een nieuwe geboorte. Een natuurlijke lichaam is gezaaid en een geestelijk 
lichaam wordt opgewekt. – 6 Bible Commentary p. 1093 
 
 Hij (de gelovige) kan sterven, zoals Christus stierf, maar het leven van de Zaligmaker 
is in hem. Zijn leven is met Christus verborgen in God. "Ik ben gekomen", sprak Jezus, 
"opdat zij het leven hebben en overvloed hebben." (Johannes 10:10). Hij gaat door met het 
grote werk, waardoor de gelovigen in dit tegenwoordige leven één met Hem gemaakt 
worden, om door alle eeuwen heen met Hem één te zijn... 
 Op de laatste dag zal Hij hen opwekken als een deel van Zichzelf... Christus werd één 
met ons, zodat wij één met Hem in God mochten worden. – Review and Herald, 18 juni 1901 
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21 Oktober | Het Eeuwige Leven Begint Nu 
Dag 294 van 365 

 
"En dit is de getuigenis: namelijk dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft; en ditzelve 

leven is in Zijn Zoon." 1 Johannes 5:11 
 
 De opstanding van Jezus was een voorbeeld van de laatste opstanding van allen die in 
Hem slapen. – Signs of the Times, 26 september, 1878 
 
 Hij (de christen) kan sterven, maar het leven van Christus is in hem en bij de 
opstanding van de rechtvaardigen zal hij tot een nieuw leven opstaan. – Review and Herald, 
1 oktober, 1901 
 
 "In Hetzelve (Christus) was Leven, en het Leven was het Licht der mensen." 
(Johannes 1:4). Dit is niet het aardse leven, wat hier in het bijzonder genoemd wordt, maar 
het leven in onsterfelijkheid, die uitsluitend het leven van God is. Het Woord dat bij God was 
en Zelf God was, bezat dit leven. Lichamelijk leven is iets, dat iedereen ontvangt. Het is niet 
eeuwig en niet onsterfelijk, want God, de Levengever neemt het terug. De mens heeft geen 
macht over zijn leven. Maar het leven van Christus was een aan niemand ontleend leven. 
Niemand kan Hem dit leven ontnemen. "Ik leg het van Mijzelven af", zo sprak Hij. (Johannes 
10:18). In Hem was leven, oorspronkelijk, van niemand ontleend, van niemand ontvangen 
leven. Dit leven is niet van de mens. Hij kan het alleen door Christus bezitten. – Signs of the 
Times, 8 april, 1897  
 
 Toen Jezus de menselijke natuur had aangenomen, was Hij wat betreft Zijn leven 
afhankelijk van de Almachtige. In Zijn menselijkheid greep Hij Zich vast aan de 
Goddelijkheid van God en ieder lid van het mensdom heeft hetzelfde voorrecht om dit te 
doen... 
 Als we berouw hebben over onze overtredingen en Christus als de Levengever 
aannemen... worden we één met Hem en onze wil wordt in overeenstemming met de 
Goddelijke wil gebracht. We worden deelhebbers aan het leven van Christus, dat eeuwig is. 
Wij putten de onsterfelijkheid uit God door het leven van Christus aan te nemen, want in 
Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dit leven is het mysterie van eenheid 
en samenwerking van het Goddelijke met het menselijke. – Signs of the Times, 17 juni, 1897 
 
 Christus is één vlees met ons geworden opdat wij één van geest met Hem zouden 
worden. Op grond van deze eenheid is het voor ons mogelijk op te staan uit het graf - niet 
alleen als een manifestatie van Christus' macht, maar omdat door het geloof Zijn leven het 
onze is geworden. Wie Christus in Zijn ware aard ziet en Hem aanneemt in zijn leven, heeft 
eeuwig leven. Door de Geest woont Christus in ons en Gods Geest, die door het geloof in het 
leven is ontvangen, is het begin van het eeuwige leven. – Desire of Ages p. 388 
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22 Oktober | We Zullen Elkaar Herkennen 
Dag 295 van 365 

 
"… maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben." 1 Korinthe 13:12 

 
 Wij zullen onze vrienden herkennen zoals de discipelen Jezus herkenden. Het kan 
zijn dat zij misvormd, ziek of mismaakt zijn geweest in dit sterfelijk leven en dat zij opstaan 
in volmaakte gezondheid en met een volmaakte gestalte. Toch zal in hun verheerlijkt lichaam 
hun identiteit volledig bewaard blijven... Dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn. In het 
gelaat dat straalt van licht dat komt van het gelaat van Jezus, zullen wij de trekken herkennen 
van hen die wij liefhebben. – Desire of Ages p. 804 
 
 De verlosten zullen diegenen ontmoeten en herkennen wiens ogen op de verhoogde 
Zaligmaker gericht zijn. Wat een gezegend gesprek zullen zij met deze mensen hebben! "Ik 
was een zondaar", zal er dan gezegd worden, "zonder God en zonder hoop in de wereld en u 
kwam naar mij toe en vestigde mijn aandacht op de liefdevolle Zaligmaker als mijn enige 
hoop..." Anderen zullen zeggen: "Ik was een heiden in een heidens land. U verliet uw 
vrienden en uw geriefelijk huis en u kwam om mij te onderwijzen hoe ik Jezus kon vinden, 
om in Hem te geloven als de enig ware God. Ik vernietigde mijn afgoden en aanbad God en 
nu zie ik Hem van aangezicht tot aangezicht. Ik ben gered, voor eeuwig gered, om altijd op 
Hem te zien Die ik liefheb..." 
 Anderen zullen hun dankbaarheid tot diegenen tot uitdrukking brengen die de 
hongerigen gevoed en de naakten gekleed hebben. "Toen wanhoop mijn ziel in ongeloof 
vasthield, zond de Heere u tot mij", zo zeggen zij, "om woorden van hoop en troost tot mij te 
spreken. U bracht voedsel voor mijn lichamelijke behoeften en u opende het Woord van God 
voor mij en deed mijn geestelijke behoeften ontwaken. U behandelde mij als een broeder. U 
had medelijden met mij in mijn verdriet en herstelde mijn gekneusde en verwonde ziel zodat 
ik de hand van Christus kon grijpen, die naar mij uitgestrekt was om mij te redden. In mijn 
onwetendheid, onderwees u mij geduldig, dat ik een Vader in de hemel had, die voor mij 
zorgde. U heeft mij de kostbare beloften van Gods Woord voorgelezen. U wekte het geloof 
in mij op dat Hij mij zou redden. Mijn hart werd verzacht en nederig gemaakt, gebroken, 
toen ik het offer overdacht, dat Jezus voor mij gebracht had... Hier ben ik, gered, voor 
eeuwig gered om altijd in Zijn tegenwoordigheid te leven en Hem te prijzen, die Zijn leven 
voor mij gaf". 
 Wat een blijdschap zal er zijn als deze verlosten diegenen ontmoeten en begroeten, 
die voor hen een last droegen! En zij die leefden, niet om zichzelf te behagen, maar om een 
zegen voor de onfortuinlijken te zijn, die zo weinig zegeningen ondervonden - wat zullen 
hun harten van voldoening gloeien! –  My Life Today p. 353 
 
 



                                                                                    
 
Oktober: Gebeurtenissen die met de tweede komst verbonden zijn 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           23   

23 Oktober | De Zalige Hoop 
Dag 296 van 365 

 
"Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onze 

Zaligmaker Jezus Christus." Titus 2:13  
 
 Jezus zei, toen Hij wilde heengaan om woningen voor ons te bereiden, dat waar Hij 
was, wij ook mogen zijn. Wij zullen altijd bij Hem wonen en ons in het licht van Zijn 
dierbaar gelaat verheugen. Mijn hart springt op van vreugde bij het bemoedigend 
vooruitzicht. We zijn bijna thuis. De hemel, die prachtige hemel! Het is ons eeuwig tehuis. Ik 
ben ieder ogenblik blij dat Jezus leeft en omdat Hij leeft, zullen ook wij leven. Mijn hart 
zegt: "Looft de Heere." Er is een volheid in Jezus, een voorziening voor een ieder, voor allen 
en waarom zouden we dan sterven door gebrek aan brood of in een vreemd land 
verhongeren? 
 Ik honger en dorst naar redding, naar een totale gelijkvormigheid aan de wil van God. 
We hebben door Jezus goede hoop. Die hoop is zeker en vast en reikt tot binnen het 
voorhangsel. Zij verleent ons troost in verdrukking, ze geeft ons vreugde temidden van angst 
en jaagt de somberheid rondom ons weg en zorgt dat we door alles heen op de 
onsterfelijkheid en het eeuwige leven zien... Aardse schatten zijn geen lokmiddel voor ons, 
want terwijl we deze hoop hebben, reikt deze duidelijk boven de aardse schatten uit, die 
voorbijgaan en we grijpen ons vast aan de onsterfelijke erfenis. Die schatten zijn duurzaam, 
onverderfelijk, onbesmet en zij vergaan niet... 
 Ook al sterven onze sterfelijke lichamen en worden ze in het graf weggelegd, toch 
leeft de gelukzalige hoop voort tot aan de opstanding, wanneer de stem van Jezus ons uit het 
slapende stof tot leven roept. Dan zullen wij ons verheugen in de volheid van die gezegende 
en heerlijke hoop. Wij weten in Wie wij geloofd hebben. We hebben niet tevergeefs gelopen, 
noch tevergeefs gewerkt. Een rijke, heerlijke beloning ligt er voor ons klaar. Het is de prijs 
waarvoor we lopen en wanneer we met moed volharden, zullen we die zeker verkrijgen... 
 Er is redding voor ons en waarom blijven we bij de fontein weg? Waarom komen wij 
niet, en drinken, dat onze ziel verfrist en versterkt mag worden en in God mag groeien? 
Waarom klemmen we ons zo vast aan de aarde? Er zijn betere dingen dan de aardse dingen 
om over na te denken of om over te spreken. We kunnen ons in hemelse sferen bevinden. O, 
laat ons het lieflijke, vlekkeloze karakter van Jezus overdenken. Door aanschouwen zullen 
we in hetzelfde beeld veranderd worden. Wees vol goede moed. Heb geloof in God. – In 
Heavenly Places p. 352 
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24 Oktober | De Opstanding Van De Rechtvaardigen 
Dag 297 van 365 

 
"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods 
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna 
wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, 

den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen." 1 
Thessalonicenzen 4:16-17 

 
 Weldra verscheen de grote witte wolk. Deze zag er mooier uit dan ooit tevoren. Op 
de wolk zat de Zoon des mensen. In het begin zagen we Jezus niet op de wolk, maar toen 
deze dichter bij de aarde kwam, konden wij Zijn liefelijke gestalte onderscheiden... De stem 
van de Zoon des mensen riep de slapende heiligen om uit de graven te voorschijn te komen, 
bekleed met heerlijke onsterfelijkheid. De levende heiligen werden in een oogwenk 
veranderd en met hen opgenomen in de wagen van wolken. Het zag er schitterend uit zoals 
de wagen opsteeg. Aan beide zijden van de wagen waren vleugels, en wielen eronder. En 
toen de wagen opvoer, riepen de wielen "heilig!" en de vleugels riepen, terwijl ze zich 
bewogen, "heilig!" en de stoet van heilige engelen rondom de wolk riep "heilig, heilig, 
heilig, Heere God almachtig!" En de heiligen op de wolk riepen "glorie, halleluja!" – Early 
Writings p. 35 
 
 Wij stapten allen samen op de wolk en stegen zeven dagen achtereen omhoog, tot wij 
bij de glazen zee kwamen, waar Jezus de kronen bracht, die Hij met Zijn rechterhand op 
onze hoofden plaatste. Hij gaf ons gouden harpen en zegepalmen. Hier aan de glazen zee 
stonden de 144.000 in een volmaakt vierkant. Sommigen van hen hadden helder schitterende 
kronen, die van anderen schitterden minder. Sommige kronen schenen zwaar te zijn van de 
sterren, terwijl anderen er slechts weinig hadden. Iedereen was volkomen tevreden met zijn 
eigen kroon. En zij waren allen bekleed met een prachtige witte mantel, die van hun 
schouders tot aan hun voeten reikte. Terwijl wij ons over de glazen zee naar de poort van de 
stad begaven, waren er overal rondom ons engelen. Jezus hief Zijn machtige arm op, legde 
Zijn hand op de paarlen poort, deed hem wijd openzwaaien op zijn scharnieren, en zei tot 
ons: "Gij hebt uw klederen gewassen in Mijn bloed, hebt u standvastig aan Mijn Waarheid 
gehouden, gaat binnen." Wij traden allen binnen en wisten dat wij volkomen recht hadden 
om in de stad te zijn. – Early Writings p. 16,17 
 
 Een stem, voller dan welke muziek die ooit in een sterfelijk oor geklonken had, werd 
gehoord en zei: "Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid 
is van de grondlegging der wereld." (Matthéüs 25:34). – Counsels on Stewardship p. 350 
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25 Oktober | De Aarde Onbewoond 
Dag 298 van 365 

 
"Ik zag het land aan, en zie, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er 
niet. Ik zag de bergen aan, en zie, zij beefden; en al de heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er 

was geen mens, en alle vogelen des hemels waren weggevlogen." Jeremia 4:23-25 
 
 Bij de wederkomst van Christus zullen alle goddelozen van de aardbodem 
verdwijnen - ze worden verteerd door de adem van Zijn mond en vernietigd door Zijn 
heerlijkheid. Christus brengt Zijn volgelingen naar de Stad van God. De aarde is dan 
onbewoond. "Zie, de HEERE maakt het land ledig en Hij maakt het woest, en Hij keert 
deszelfs gestaltenis om en Hij verstrooit zijn inwoners... Dat land zal ganselijk ledig gemaakt 
worden en het zal ganselijk beroofd worden; want de HEERE heeft dit woord gesproken... 
Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij 
veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het 
land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands 
verbrand worden en er zullen weinige mensen overblijven." (Jesaja 24:1,3,5-6). 
 De hele aarde ziet er als een verlaten woestenij uit. De steden en dorpen zijn tot 
puinhopen gekeerd door de aardbeving, ontwortelde bomen en de grote rotsblokken die door 
de zee zijn uitgespuwd of uit de aarde zijn losgescheurd liggen over de oppervlakte van de 
aarde verspreid, en grote kraters duiden de plaats aan waar de bergen van hun grondvesten 
zijn losgerukt. 
 Nu vindt de gebeurtenis plaats die werd voorgesteld door de laatste plechtige dienst 
op de Grote Verzoendag. Wanneer de dienst in het Heilige der heiligen was afgelopen en de 
zonden van Israël uit het heiligdom waren verwijderd door het bloed van het zondoffer, werd 
de zondebok levend voor de Heere gesteld. De hogepriester legde dan in aanwezigheid van 
de vergadering "al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen, naar 
al hun zonden" op de kop van de bok. (Leviticus16:21). Evenzo zullen de zonden van Gods 
volk op satan worden gelegd, wanneer het verzoeningswerk in het hemelse Heiligdom 
voltooid is. Dit gebeurt in aanwezigheid van God, de hemelse engelen en de schare van 
verlosten. Hij zal schuldig verklaard worden voor al het kwaad waartoe hij hen heeft 
aangezet. – Great Controversy p. 657,658 
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26 Oktober | Satan Is Gebonden 
Dag 299 van 365 

 
"En ik zag een Engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds en een grote 
keten in Zijn hand. Een Hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en de satanas, 

en bond hem duizend jaren." Openbaring 20:1-2 
 
 De ziener van Patmos heeft de verbanning van satan en de chaos en ontreddering van 
de aarde voorzegd. Hij zegt ook dat deze toestand duizend jaar zal duren. Na de beschrijving 
van de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus en de vernietiging van de 
goddelozen zegt de profeet: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des 
afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de 
duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren"En ik zag een Engel afkomen uit den 
hemel, hebbende den sleutel des afgronds en een grote keten in Zijn hand. Een Hij greep den 
draak, de oude slang, welke is de duivel en de satanas, en bond hem duizend jaren; En wierp 
hem in de afgrond en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken 
niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij 
een kleinen tijd ontbonden worden." (Openbaring 20:1-3) 
 Dat de uitdrukking “des afgronds” hier de chaos en duisternis op aarde voorstelt 
blijkt duidelijk uit andere Bijbelteksten. De Bijbel zegt dat de aarde "in den beginne woest en 
ledig" was, "en duisternis lag op de vloed" (Gen. 1:2). Volgens de profetie zal de aarde - 
alleszins gedeeltelijk - weer in deze toestand teruggebracht worden. Jeremia heeft de grote 
dag des Heeren van verre gezien en beschreven: "Ik zag het land aan, en zie, het was woest 
en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan, en zie, zij 
beefden; en al de heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogelen des 
hemels waren weggevlogen. Ik zag, en zie, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn 
steden waren afgebroken." (Jeremia 4:23-26). 
 De aarde zal duizend jaar lang de woonplaats van satan en zijn engelen zijn. Hij zal 
op aarde moeten blijven en zal geen toegang hebben tot de andere werelden om degenen die 
nooit zijn gevallen te verleiden en te ergeren. In deze betekenis is hij gebonden: er is 
niemand meer, over wie hij kan heersen. Hij is totaal afgesneden van het werk van bedrog en 
vernietiging wat eeuwenlang zijn enige plezier was. – Great Controversy p. 658,659 
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27 Oktober | Gezinnen Zullen Herenigd Worden 
Dag 300 van 365 

 
"Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon 

voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkeren. En er is 
verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, want uw kinderen zullen 

wederkomen tot hun landpale." Jeremia 31:16-17 
 
 Christus komt op de wolken met grote heerlijkheid. Een menigte stralende engelen 
zal Hem vergezellen. Hij zal komen om de doden op te wekken en de levende gelovigen te 
veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij zal komen om hen te eren, die Hem 
liefhadden en Zijn geboden hebben bewaard. Hij heeft hen niet vergeten, noch Zijn belofte. 
De verbroken familieband zal weer worden hersteld. – Desire of Ages p. 632 
 
 De dag van God zal openbaren, hoeveel de wereld aan godvrezende moeders 
verschuldigd is... 
 Wanneer het gericht zitting zal houden en de boeken geopend zullen worden, 
wanneer het "goed gedaan" door de grote Rechter verkondigd is en de kroon van 
onsterfelijke heerlijkheid op het hoofd van de overwinnaar geplaatst is, zullen velen hun 
kronen voor het oog van het vergaderde universum opheffen en wijzen op hun moeder, 
zeggende: "Zij maakte mij door de genade van God tot alles wat ik nu ben. Haar 
onderwijzing, haar gebeden zijn een zegen voor mijn eeuwige zaligheid geweest." – Signs of 
the Times, 11 oktober, 1910 
 
 Met onuitsprekelijke vreugde zien de ouders de kroon, het gewaad en de harp, die aan 
hun kinderen gegeven wordt. De dagen van hoop en vrees zijn nu opgehouden. Het zaad dat 
met tranen en gebeden gezaaid is, leek tevergeefs gezaaid te zijn, maar hun oogst wordt 
tenslotte met vreugde binnengehaald. Hun kinderen zijn gered. – Signs of the Times, 1 juli, 
1886 
 
 Wat een wonderbaarlijke verlossing! Zo lang van gesproken en verwacht, met 
verlangen overpeinsd, maar nooit ten volle begrepen. – Great Controversy p. 645 
 
 Voor zijn trouwe volgelingen is Christus een dagelijkse Metgezel en een vertrouwde 
Vriend geweest. Zij hebben in nauw contact, in dagelijkse gemeenschap met God geleefd. 
Over hen is de heerlijkheid des Heeren opgegaan. In hen straalt het licht van de kennis der 
heerlijkheid Gods in het gelaat van Jezus Christus. Nu verheugen zij zich in de heldere 
stralen van de heerlijkheid van de Koning in Zijn majesteit. Zij zijn gereed voor de omgang 
met de hemel, want zij hebben de hemel in hun hart. – Christ's Object Lessons p. 421 
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28 Oktober | Kronen Voor De Getrouwen Bereid 
Dag 301 van 365 

 
"Ik heb de goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; 

Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 
rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 

verschijning liefgehad hebben." 2 Timotheüs 4:7-8 
 
 Wanneer de Heere Zijn juwelen inzamelt, zal er op de waarachtigen, de oprechten, de 
eerlijken met vreugde worden neergezien. Engelen wordt het werk opgedragen voor hen 
kronen te maken. En van deze kronen, die met sterren bezaaid zijn, weerkaatst het schitterde 
licht dat van de troon van God afstraalt. – Testimonies for the Church vol. 5 p.96 
 
 Spreek over hemelse dingen. Spreek over Jezus, over Zijn vriendelijkheid en 
heerlijkheid en over Zijn onsterfelijke liefde voor u. Laat uw hart in liefde en dankbaarheid 
voor Hem overvloeien, voor Hem Die voor u stierf om u te redden. O, maak u klaar om uw 
Heere in vrede te ontmoeten. Zij die klaar zullen zijn, zullen de onverderfelijke kroon des 
levens ontvangen en zullen voor eeuwig in het Koninkrijk van God wonen met Christus, met 
de engelen en diegenen die door het kostbare bloed van Christus verlost zijn. – Sons and 
Doughters of God p. 362 
 
 Een kroon van heerlijkheid... is weggelegd voor ons, die op de verschijning van de 
Zaligmaker wachten, die naar Zijn komst uitzien en er naar verlangen. 
 Het zijn de wachtenden, die met heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid gekroond zullen 
worden. U hebt er geen behoefte aan... om over de eerbewijzen van de wereld te spreken of 
haar grote mannen te prijzen. Het is alles ijdelheid. Wanneer de vinger van God hen aanraakt 
keren zij spoedig weer tot stof terug. Ik wens eer die blijvend is, eer die onsterfelijk is, eer 
die nooit zal vergaan. Ik verlang naar een kroon die kostelijker is dan een kroon, die ooit het 
hoofd van een monarch getooid heeft. – Review and Herald, 17 augustus 1869 
 
 Op die dag zullen de verlosten in de heerlijkheid van de Vader en de Zoon schitteren. 
De hemelse engelen bespelen hun gouden harpen als zij de Koning en degenen die het 
zichtbare bewijs zijn van de overwinning, verwelkomen. Zij zijn gewassen en wit gemaakt in 
het bloed van het Lam. Een lied van overwinning weerklinkt, dat de hele hemel vervult. 
Christus heeft overwonnen. Hij betreedt de hemelse hoven, vergezeld door Zijn verlosten die 
er getuige van zijn, dat Zijn zending van lijden en zelfopoffering, niet tevergeefs geweest is. 
– Sons and Daughters p. 362 
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29 Oktober | Een Kroon Voor Ieder Kind Van God 
Dag 302 van 365 

 
"Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij de beproefd zal geweest zijn, zal hij 

de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen die Hem liefhebben." 
Jakobus 1:12 

 
 Ik zag een zeer groot aantal engelen prachtige kronen uit de stad brengen, een kroon 
voor iedere heilige, met zijn naam erop geschreven. Toen Jezus om de kronen vroeg, boden 
de engelen ze hem aan, en met Zijn rechterhand plaatste de dierbare Jezus de kronen op de 
hoofden van de heiligen. Op dezelfde wijze brachten de engelen de harpen, en Jezus gaf die 
eveneens aan de heiligen. De bevelvoerende engelen gaven eerst de toon aan, en toen verhief 
iedere stem zich in een dankbaar en blij loflied, en iedere hand liet de vingers vaardig over 
de snaren van de harp glijden, en deed welluidende muziek horen in volle en volmaakte 
klanken... 
 Alles in de stad was een lust voor het oog. Pracht en heerlijkheid was overal. Toen 
keek Jezus naar Zijn verloste heiligen. Hun gezichten straalden van heerlijkheid. Terwijl Zijn 
liefdevolle ogen op hen rustten, sprak Hij met warme melodieuze stem: "Ik zie de arbeid van 
Mijn ziel en ben tevreden. Deze overvloedige heerlijkheid is de uwe om er eeuwig van te 
genieten. Uw verdriet is voorbij. De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch 
pijn zal er meer zijn."... 
 Toen zag ik Jezus Zijn volk naar de boom des levens leiden... Aan de boom des 
levens hingen prachtige vruchten, waarvan de heiligen vrij mochten eten. In de stad was een 
uitermate schitterende troon, waaruit een rivier met kristalhelder zuiver water des levens 
stroomde. Aan iedere kant van de rivier stond de boom des levens, en op de oevers stonden 
andere prachtige bomen die vrucht droegen... 
 De taal schiet tekort om een beschrijving van de hemel te geven. Toen het tafereel 
mij voor ogen kwam, werd ik door verbazing overweldigd. Meegesleept door de alles 
overtreffende pracht en de uitermate grote heerlijkheid, legde ik de pen neer en riep uit: "O, 
wat een liefde! Wat een wonderbare liefde!" De meest verheven woorden schieten tekort om 
de heerlijkheid van de hemel of de onvergelijkelijke liefde van de Heiland te beschrijven. – 
The Story of Redemption p. 413,414 
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30 Oktober | Onze Verlossing Nadert 
Dag 303 van 365 

 
"Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, 

omdat uw verlossing nabij is." Lucas 21:28  
 

 De komst van Christus is dichterbij dan toen we tot het geloof kwamen. De grote 
strijd nadert zijn einde. De oordelen van God zijn in het land. Zij verkondigen een ernstige 
waarschuwing die zegt: "Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, 
zal de Zoon des mensen komen." (Matthéüs 24:44)... 
 We leven in de slottonelen van de geschiedenis van deze aarde. De profetie wordt 
snel vervuld. De uren van genade vliegen om. We hebben geen tijd te verliezen, nee, zelfs 
geen moment. Laat ons niet slapende aangetroffen worden als we op onze post staan. Laat 
niemand in zijn hart of door zijn werken zeggen: "Mijn Heere stelt Zijn komst uit." Laat de 
boodschap van Christus' spoedige wederkomst in ernstige waarschuwingswoorden 
weerklinken. Laten we overal mannen en vrouwen ervan overtuigen dat ze zich bekeren 
moeten om de komende gramschap te ontvluchten... 
 De Heere zal spoedig komen, en wij moeten voorbereid zijn om Hem in vrede te 
ontmoeten. Laten we met vastbesloten overtuiging al onze krachten inzetten om het Licht 
door te geven aan de mensen om ons heen. We moeten niet terneergeslagen maar opgewekt 
zijn en steeds moeten we de Heere Jezus voor ogen houden. Hij komt binnenkort en wij 
moeten klaar staan en op Zijn verschijning wachten. O, hoe heerlijk zal het zijn Hem te zien 
en te worden verwelkomd als Zijn verlosten! We hebben al lang gewacht, maar onze hoop 
moet niet minder worden. Wanneer we de Koning in Zijn schoonheid kunnen zien, zal dat 
een eeuwige zegen voor ons inhouden. Ik heb het gevoel alsof ik luidkeels moest uitroepen: 
"We zijn bijna thuis!" Wij naderen de tijd dat Christus zal komen in kracht en grote 
heerlijkheid om Zijn verlosten mee te nemen naar hun eeuwig tehuis... 
 Lang hebben we op de terugkeer van onze Zaligmaker gewacht. Toch is de belofte 
nog even zeker. Binnenkort zullen wij in het beloofde 'thuis' zijn. Daar zal Jezus ons langs de 
levende stroom leiden, die uit de troon van God vloeit. Hij zal ons de duistere voorzienigheid 
uitleggen, waardoor Hij ons op deze aarde heen leidde, om ons karakter te vervolmaken. 
Daar zullen we met onverduisterde ogen zien, hoe de schoonheid van Eden hersteld is. De 
kronen die Hij op onze hoofden geplaatst heeft, zullen we aan de voeten van de Verlosser 
werpen en zullen onze gouden harpen bespelen zodat de hemel geheel met lof voor Hem 
vervuld wordt, Die op de troon zit. – Testimonies for the Church vol. 8 p. 252-254 
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31 Oktober | Mijn Loon Is Bij Mij 
Dag 304 van 365 

 
"En zie, Ik kom haastelijk, en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn 

werk zal zijn." Openbaring 22:12 
 
 Ons werk wordt hier spoedig afgesloten en een ieder zal zijn beloning ontvangen, in 
overeenstemming met zijn eigen werk. Mij werd de beloning van de heiligen getoond, de 
onsterfelijke erfenis. Ik zag dat degenen, die het meest voor de zaak van de Waarheid 
verdragen hadden, niet denken dat zij een moeilijke tijd hebben gehad, maar zij zullen de 
hemel goedkoop genoeg vinden. – Testimonies to the Church vol.1 p. 381 
 
 Iedere dag draagt een verslag van onze onvervulde plichten, onze veronachtzaming, 
zelfzucht en bedrog, fraude en allerlei bedriegerijen. Wat een hoeveelheid aan boze werken 
stapelen zich op voor het uiteindelijke oordeel! Als Christus zal komen, "is Zijn loon met 
Hem en Zijn werk is voor Hem" om aan een ieder mens te vergelden, naardat zijn werk is 
geweest. Wat een openbaring zal dat zijn! Wat een verwarring zal er te lezen zijn op de 
gezichten, als de daden van hun leven op de bladzijden van de geschiedenis geopenbaard 
worden! – Testimonies to the Church vol. 2 p. 160 
 
 Iedere goede en iedere verkeerde daad en de invloed ervan op anderen is door de 
Doorzoeker van harten, onderzocht. Voor Hem is ieder geheim openbaar. En de beloning zal 
in overeenstemming zijn met de motivatie die tot de daad aangezet heeft. – Testimonies to 
the Church vol. 2 p. 520 
 
 De komst van Christus is nabij en staat als het ware voor de deur. De tijd om nog te 
werken is kort, en mannen en vrouwen komen om... 
 Het is noodzaak dat wij de bekerende kracht van God bezitten om begrip te hebben 
voor de noden van een ondergaande wereld. De kern van mijn boodschap tot u is: Bereid u, 
bereid u om de Heere te ontmoeten. Breng uw lampen in orde en laat het licht van de 
Waarheid schijnen op zijwegen en heggen. De wereld moet gewaarschuwd worden dat het 
einde van alle dingen op handen is... 
 Laten we om een nieuwe bekering vragen. Wat we nodig hebben is de aanwezigheid 
van de Heilige Geest van God in ons midden, dat onze harten verzacht mogen worden en we 
in het werk van God geen harde geest mogen openbaren. Ik bid dat de Heilige Geest volledig 
bezit van onze harten mag nemen. Laten we ons zo gedragen als kinderen van God, die voor 
raad bij Hem komen, en klaar staan om Zijn plannen uit te voeren waar ter wereld ook. Door 
zo'n volk zal God verheerlijkt worden. Wie onze ijver ziet zal zeggen: Amen en amen. – 
Testimonies to the Church vol.9 p. 105-108 
 
 
 
 
 
 
 


