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[5] 
 
 
INHOUD 
1.       DE LAATSTE CRISIS OP AARDE 
2.       TEKENEN VAN CHRISTUS´SPOEDIGE WEDERKOMST 
3.       “WANNEER ZULLEN DEZE DINGEN GESCHIEDEN?” 
4.       GODS GEMEENTE IN DE LAATSTE DAGEN 
5.       HET TOEGEWIJDE LEVEN VAN HET OVERBLIJFSEL 
6.       LEVENSSTIJL EN ACTIVITEITEN VAN HET  OVERBLIJFSEL 
7.       LEVEN OP HET LAND 
8.       DE STEDEN 
9.       ZONDAGSWET 
10.     EEN KORTE TIJD VAN BENAUWDHEID  
11.     SATANS MISLEIDINGEN IN DE EINDTIJD 
12.     DE SCHUDDING 
13.     DE SPADE/LATE REGEN 
14.     DE LUIDE ROEP 
15.     HET ZEGEL VAN GOD EN DE TEKEN VAN HET BEEST 
16.     DE SLUITING VAN DE GENADETIJD 
17.     DE 7 LAATSTE PLAGEN EN DE GODDELOZEN 
18.     DE 7 LAATSTE PLAGEN EN DE RECHTVAARDIGEN 
19.     CHRISTUS´ WEDERKOMST 
20.    DE ERFENIS VAN DE HEILIGEN 
 
Opmerking: Nummers tussen [ ] zijn verwijzingen naar de bladzijdenummers van het boekje 
“Jezus komt”. 



 
“De gebeurtenissen in de laatste dagen” – “The Last Day Events”- E.G.White 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -  www.zijnboodschap.nl 

3 

 

[9] 
Aan de Lezer 
 De Zevende Dag Adventisten geloven dat ze speciaal door God zijn geroepen om het 
goede nieuws van de spoedige komst van Christus te verkondigen aan een verwarde en stervende 
wereld. “Wij moeten veel moeite doen,” schreef Ellen White, “om dit onderwerp aan de mensen 
bekend te maken” (FE 336). In haar boek “De Grote Strijd tussen Christus en satan”, schetste ze 
levendig de grote en verschrikkelijke gebeurtenissen van de toekomst. Er is geen ander boek zoals 
dit. Maranatha, een in 1976 samengesteld dagboek, handelt ook over de vervulling van de 
Bijbelse profetische eindtijd gebeurtenissen. 
 In een poging “om dit onderwerp nog meer onder de aandacht te brengen van de mensen” 
hebben wij dit huidige boekdeel samengesteld, “Eindtijd gebeurtenissen”. Vele van de citaten in 
dit boek zijn gehaald uit voorafgaand gepubliceerde bronnen van Ellen White, maar een groot 
deel van het materiaal is nooit eerder gepubliceerd geweest. Omdat wij niet alle uitspraken van 
Ellen White over de op aarde plaatsvindende gebeurtenissen hebben gebruikt, hebben wij ernaar 
gestreefd de meest belangrijke uit te zoeken. 
 Aan het eind van ieder citaat hebben wij de bron, zowel de datum wanneer dat gedeelte 
geschreven is, vermeld, of de datum wanneer dit gepubliceerd werd tijdens het leven van Ellen 
White. Ook hebben wij voetnoten toegevoegd waarvan wij dachten dat deze informatie of uitleg 
behulpzaam zou kunnen zijn.  
 Wij hebben getracht om de uitspraken van Ellen White´s leringen over de eindtijd 
gebeurtenissen in een logische volgorde te plaatsen. 
 Wij zullen niet beweren dat wij alle toekomstige gebeurtenissen in de juiste volgorde van 
hun verschijnen hebben staan. Het is van groot belang voor de ervaringen van Gods volk in de 
komende tijd, [10]   
wanneer iedereen er alleen voor komt te staan, “alsof er niemand anders in de wereld is” (ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 681), dat Christenen hun eigen overtuiging hebben gebaseerd op hun 
eigen persoonlijke relatie met de Heiland.  
 Ellen White verklaard dat “Onze kleine wereld een studieboek van het heelal” (Jezus, de 
Wens der Eeuwen blz. 11) is, en die onzichtbare wereld kijkt “met onuitsprekelijke 
belangstelling” (Patriarchen en Profeten blz. 91) naar de eindtijd gebeurtenissen van de 
geschiedenis van deze wereld. Laten wij allen proberen om iets te ervaren van de betekenis van 
werelds belangrijkste gebeurtenissen als wij ze zien in hun relatie tot de grote strijd tussen goed 
en kwaad. En laten wij de glorieuze waarheid van de spoedige komst van Jezus met anderen 
delen. 
  
De beheerders van  
ELLEN G. WHITE STICHTING 
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[11] 
Hoofdstuk 1 

DE LAATSTE CRISIS OP AARDE 
  
Wijdverspreid begrip over de toekomst 
 “Onze tijd is van de grootste betekenis voor allen die leven.  Heersers en staatslieden, 
mannen die posities van vertrouwen en gezag bekleden, denkende mannen en vrouwen uit alle 
klassen, houden zich bezig met de dingen die om ons heen plaatsvinden. Zij letten op de 
verhoudingen die tussen de volken bestaan. Ze zien de intensiteit die bezit neemt van alle aardse 
elementen, en ze erkennen dat er iets groots en beslissends staat te gebeuren – dat de wereld zich 
bevindt aan de rand van een enorme crisis.“ –  PK 537 1914 Patriarchen en Koningen blz. 327   
 “De rampen op het land en op zee, de onstabiele staat van de maatschappij, de geruchten 
van oorlogen, zijn onheilspellend. Zij voorspellen naderende gebeurtenissen van grote omvang. 
De vertegenwoordigers van het kwaad bundelen hun krachten en sluiten zich aaneen. Ze spannen 
hun krachten samen voor de laatste grote crisis. Grote veranderingen gaan spoedig plaats vinden 
in onze wereld, en de laatste ontwikkelingen zullen snel achter elkaar plaats vinden.” – 
9Testimonies 11 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 9 blz. 17  

[12] 
Tijden van benauwdheid zullen spoedig aanbreken 
 “Een tijd van benauwdheid, die zich zal vermeerderen tot het einde, zal spoedig 
aanbreken. Wij hebben geen tijd te verliezen. De wereld wordt opgehitst door een geest van 
oorlog. De profetieën van Daniël 11 hebben bijna hun laatste vervulling bereikt.” – Review and 
Herald, 24 November 1904 
 “Een tijd van benauwdheid – “een tijd der benauwdheid ... als er niet geweest is sinds er 
een volk geweest is” (Daniël 12:1) – staat voor de deur, en wij zijn als de slapende maagden. Wij 
moeten wakker worden en de Heere Jezus vragen om Zijn eeuwige beschermende armen om ons 
heen te slaan, en ons door de tijd van beproevingen te dragen.” – 3Manuscript Releases 305 
(1906). 
 “De wereld wordt steeds wettelozer. Spoedig zal er grote onrust ontstaan onder de volken 
– onrust die niet zal verdwijnen tot Jezus komt.” – Review and Herald 11 Februari 1904. 
 “Wij staan op de drempel van de tijd van benauwdheid, en moeilijkheden waar wij 
nauwelijks van kunnen dromen staan voor de deur.” – 9Testimonies 43 (1909) Getuigenissen 
voor de Gemeente, deel 9 blz. 46  
 “Wij staan op de drempel van de grootste crisis aller tijden. In snelle opeenvolging zullen 
Gods oordelen elkaar opvolgen – branden, overstromingen, aardbevingen, en oorlogen met 
bloedvergieten.” – PK 278 (1914) Patriarchen en Koningen blz. 174  
 “Er staan ons stormige tijden te wachten, maar laten wij geen woorden van ongeloof of 
ontmoediging spreken.” – Christian Service 136 (1905) 
 
God heeft altijd gewaarschuwd voor een naderend oordeel 
 “God heeft de mensen altijd gewaarschuwd voor de komende oordelen. Zij die geloof 
hadden in Zijn boodschap voor hun tijd, en die hun geloof in daden omzetten, in gehoorzaamheid 
aan Zijn geboden, ontkwamen aan de oordelen die over de ongehoorzamen en ongelovigen 
kwamen. Het woord kwam tot Noach: "Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien 
rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht." (Genesis 7:1)  
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[13]  
Noach gehoorzaamde en werd behouden. Tot Lot kwam de boodschap: "Maakt u op, gaat uit 
deze plaats; want de HEERE gaat  deze stad verderven." (Genesis 19:14) .  Lot stelde zichzelf 
onder de bescherming van de hemelse boodschappers en werd behouden. Zo ontvingen de 
discipelen van Christus de waarschuwing voor de verwoesting van Jeruzalem. Zij die uitzagen 
naar het teken van de komende verwoesting en uit de stad wegvluchtten, ontkwamen aan de 
ondergang. Zo zijn ook wij nu gewaarschuwd voor de tweede komst van Christus en voor de 
verwoesting die over de wereld zal komen. Zij die acht slaan op de waarschuwing, zullen worden 
behouden.” – DA 634 (1898) Jezus, De Wens der Eeuwen blz. 527  
  
God heeft ons verteld wat ons te wachten staat in onze dagen 
 “Jezus heeft Zijn discipelen vòòr Zijn kruisiging gezegd dat Hij zou worden gedood en uit 
het graf zou opstaan. Er waren engelen tegenwoordig om Zijn woorden in het hart en in het 
verstand van de discipelen te griffen. (Markus 8: 31-32; 9: 31; 10: 32-34). Maar de discipelen 
verwachtten dat ze van het Romeinse juk zouden worden bevrijd en konden de gedachte niet 
verwerken dat Hij in Wie ze al hun hoop hadden gesteld, een smadelijke dood zou sterven. De 
woorden die ze hadden moeten onthouden, werden uit hun gedachten gewist en toen de tijd der 
beproeving kwam, waren ze niet voorbereid. De dood van Jezus had hun verwachting zo de 
bodem ingeslagen dat het was alsof Hij hen helemaal niet van tevoren had gewaarschuwd. 
Christus had Zijn discipelen voorzegd wat er zou gebeuren. Ook wij kunnen op grond van de 
profetieën weten wat er in de toekomst zal plaatsvinden. De gebeurtenissen in verband met de 
afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding op de tijd der benauwdheid worden duidelijk 
beschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze waarheden niet beter dan wanneer ze nooit 
waren geopenbaard.”  – GC 594 (1911) De Grote Strijd blz. 548-549  
  
De profetieën over de eindtijd vragen onze aandacht 
  “Toen zag ik de derde engel (Openbaring 14:9-11). Mijn begeleidende engel sprak “zijn 
werk is vreselijk. Zijn zending is verschrikkelijk. Hij is de engel die de tarwe van het onkruid 
moet scheiden en de tarwe voor de hemelse schuur moet verzegelen of   

[14]  
binden. Deze dingen moeten  al de gedachten, de gehele aandacht bezighouden.” – EW 118 
(1854) Eerste Geschriften blz. 135-136 
 “Wij zullen voor overheden komen te staan om daar van onze trouw tegenover Gods  wet 
en van de redenen van ons geloof verantwoording af te leggen. En de jeugd moet deze dingen 
begrijpen. Zij moeten op de hoogte zijn van de dingen die zullen plaatsvinden vòòr de afsluiting 
der wereldgeschiedenis. Deze dingen houden verband met ons eeuwig welzijn, en onderwijzers 
en scholieren moeten daaraan meer aandacht schenken.” – 6 Testimonies 128-129 (1900) 
Schatkamer der Getuigenissen, deel 2 blz. 431  
 “Wij moeten de belangrijke wegwijzers bestuderen die de tijden aangeven waarin we 
leven. –  4Manuscript Releases 163 (1895). 

 “Degenen die zichzelf plaatsen onder Gods gezag, door Hem geleidt en gestuurd worden, zullen 
de gestage tred van de gebeurtenissen ontdekken die op Zijn bevel zullen plaatsvinden.” – 
7Testimonies p. 14 (1902). 
 “Wij kunnen in de geschiedenis de vervulling van de profetieën zien, door het werk van 
de Voorzienigheid in de grote hervormingsbewegingen te bestuderen en de voortgang te 
begrijpen van de gebeurtenissen die de naties naar de laatste slag van het grote conflict leiden. –
8Testimonies p. 307 (1904). 
  
Bestudeer in het bijzonder de boeken van Daniël en de Openbaring 
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 “Het is noodzakelijk om het Woord van God dieper te bestuderen; vooral moeten Daniël 
en de Openbaringen meer aandacht krijgen als ooit tevoren… Het licht dat Daniël ontving van 
God werd speciaal gegeven voor deze laatste periode.” – Testimonies to Ministers 112-113 
(1896) 
 “Laat ons het 12e hoofdstuk van Daniël lezen en bestuderen. Het is een waarschuwing die 
iedereen moet leren begrijpen voor de eindtijd.” – 15 Manuscript Releases 228 (1903) 
 “Het laatste boek van het Nieuwe Testament staat vol waarheden die wij moeten 
begrijpen.”– Lessen Uit het Leven van Alledag blz.77 (1900). 
  “De nog niet vervulde voorspellingen van het boek Openbaringen zullen spoedig in 
vervulling gaan. Deze profetieën moeten nu  

[15]  
ernstig bestudeerd worden door Gods volk en moeten duidelijk worden begrepen. Het houdt de 
waarheid niet geheim; ze waarschuwen duidelijk, en laten ons zien wat er in de toekomst gaat 
gebeuren.” –1 Notebook Leaflets 96 (1903). 
 “De plechtige boodschappen die in hun volgorde in de Openbaring gegeven zijn, moet in 
het verstand van Gods volk de eerste plaats innemen.” – 8Testimonies 302 (1904) Schatkamer der 
Getuigenissen deel 3 blz. 287  
  
Dit thema moet de mensen voorgehouden worden 
 “Er zijn er veel die de profetieën die betrekking hebben op deze dagen niet begrijpen en 
zij moeten  worden toegelicht. Het is de plicht van de wachters en de leken om de trompet een 
bepaald geluid te geven.” – Evangelism p. 194-195 (1875). (Joël 2: 1, 15; Ezechiël 23  
toegevoegd) 
 “Laten de wachters nu hun stem verheffen en de boodschap verkondigen die de 
tegenwoordige waarheid voor deze tijd is. Laten wij de mensen aantonen waar wij ons in de 
profetische geschiedenis bevinden.” – 5Testimonies 716 (1889) Getuigenissen deel 5 blz. 583  
 “Er is een dag die God aangewezen heeft voor het sluiten van de wereld historie: “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: 14). Deze  profetie vervult zich snel. Veel, 
veel meer, moet worden gezegd over deze ontzettend belangrijke thema's. De dag komt snel nader 
dat het lot van iedere ziel voor altijd is beslist …. 
 Wij moeten grote moeite doen om dit thema aan de mensen bekend te maken. Dit ernstige 
feit moet niet alleen aan de mensen in de wereld voorgehouden worden, maar ook voor onze 
eigen gemeentes, dat de dag des Heeren plotseling komt, onverwacht. Deze vreselijke 
waarschuwing van de profetieën is bestemd voor iedere ziel. Laat niemand het gevoel hebben dat 
hij veilig is voor het gevaar van verrast te worden. Laat niemands interpretatie van de profetieën u 
beroven van de overtuiging die u heeft over de gebeurtenissen die u laten zien dat deze grote 
gebeurtenissen vlak voor de deur staan.” – Fundamentals of Christian Education 335-336 (1895). 
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[16]  
Houd de toekomstige gebeurtenissen in het juiste perspectief 
 “Wij zijn nu niet in staat om nauwkeurig de toekomstige gebeurtenissen te beschrijven die 
gaan plaatsvinden in onze wereld, maar dit weten we, dat dit een tijd is dat wij moeten waken in 
gebed, want de grote dag des Heeren staat voor de deur.” – 2 Selected Messages 35 (1901). 
  “Het merkteken van het beest is precies zoals het verkondigd wordt. Niet alles wat deze 
aangelegenheid betreft is tot op heden begrepen, doch het zal begrepen worden naarmate de 
boekrol zich verder afrolt.” – 6 Testimonies 17 (1900) Schatkamer der Getuigenissen deel 2 blz. 
392  
 “Velen willen de tegenwoordige plichten, huidige troost en zegeningen, niet zien, en 
ontlenen problemen m.b.t. de toekomstige crisis. Dit zal op voorhand zorgen voor een tijd van 
benauwdheid, en wij zullen geen genade ontvangen voor dergelijke verwachtte problemen. –
3Selected Messages 383-384 (1884). 
 “Er zal een tijd van benauwdheid komen voor het volk van God, maar wij moeten het de 
mensen niet steeds voorhouden zodat ze bij voorbaat al een tijd van benauwdheid doormaken. Er 
zal een schudding plaats vinden onder Gods volk, maar het is niet de tegenwoordige waarheid die 
de gemeenten voorgehouden moet worden.” – 1 Selected Messages 180 (1890). 
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[17] 
Hoofdstuk 2.  

TEKENEN VAN CHRISTUS' SPOEDIGE WEDERKOMST 
 
De grootste profetie van ons Heere 
 Christus heeft Zijn discipelen vooraf gewaarschuwd voor de vernietiging van Jeruzalem 
en de tekenen die zullen plaatsvinden voorafgaande aan de wederkomst van de Zoon des mensen. 
Het gehele hoofdstuk van Mattheüs 24 is een profetie die betrekking heeft op de gebeurtenissen 
die  voorafgaan aan deze gebeurtenis, en de verwoesting van Jeruzalem wordt gebruikt om de 
laatste grote verwoesting van de wereld door vuur, te typeren. – Ellen White Manuscript 77, 
1989. 
  Op de Olijfberg herhaalde Christus de vreselijke oordelen die voorafgaan aan Zijn 2e 
komst: “En gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen; …. Want het ene volk zal 
tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn 
hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidende plaatsen. Doch al die dingen 
zijn maar een beginsel der smarten” (Matteüs 24:6-8). Deze profetieën vonden hun gedeeltelijke 
vervulling in de verwoesting van Jeruzalem, en ze hebben een meer directe toepassing op de 
laatste dagen. – 5T 753 (1899) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 611 

[18] 
Tekenen in de hemelen 
  Christus verklaarde dat aan het einde van de grote pauselijke vervolgingen, de  zon 
verduisterd zou worden, en de maan zal haar glans niet geven. En, de sterren  zullen van de hemel 
vallen. En Hij zei, “En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, 
en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al  
deze dingen zult zien, zo weet, dat [het] nabij is, voor de deur.” (Matteüs 24:32-33).  
 Christus gaf tekenen van Zijn wederkomst. Hij verklaarde dat wij kunnen weten  wanneer 
Hij terugkomt, zelfs voor de deur. Hij zegt van degene die deze dingen zien, “Dit geslacht zal 
geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschiedt zijn.” (vers 34). Deze tekenen zijn 
verschenen. (zie De Grote Strijd blz.287-290, 312,-313). Nu weten wij met zekerheid dat de 
Heiland spoedig terug komt. – DA 632 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz.525  
  
Tekenen op de aarde 
 Jezus verklaarde: “En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde 
benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid” (Lukas 21:25; Matteüs 24:29; Markus 13:24-26; 
Openbaringen 6:12-17). Degenen die deze voorboden van Zijn wederkomst herkennen weten 
“dat het nabij is, voor de deur” (Matteüs 24:33). – GC 37-38 (1911) De Grote Strijd blz. 34  
 De volken zijn onrustig. Tijden van verwarring staan ons te wachten. De harten van de 
mensen sterven van angst voor de dingen die over de aarde komen. Maar degene die in God 
geloven zullen Zijn stem horen in het midden van de storm, Die zegt, “Ik ben het; zijt niet 
bevreesd.” (Johannes 6: 20). – Signs of the Times, 9 october 1901. 
 In de boeken van de hemel is de vreemde en veelbewogen geschiedenis vastgelegd – 
gebeurtenissen waarvan voorspelt zijn dat ze voorafgaan aan de grote dag van God. Alles in de 
wereld is in een onrustige toestand. – 3Manuscript Releases 313 (1908). 
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 [19] 
Valse Profeten 
 “Als één van de tekenen van de verwoesting van Jeruzalem, zei Christus, “En vele valse 
profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden” (Matteüs 24:11). Er zijn valse profeten 
opgestaan, die de mensen hebben verleidt en velen de woestijn in hebben geleidt. Magiërs en 
tovenaars die aanspraak maakten op wonderlijke krachten, trokken de mensen achter zich aan in 
de eenzaamheid van de bergen. Maar deze profetie werd ook uitgesproken voor de laatste dagen. 
Dit teken is gegeven als een teken van de wederkomst.” – DA 631 (1898). Jezus, de Wens der 
Eeuwen blz. 524 
 “Wij zullen het hoofd moeten bieden aan valse beweringen, valse profeten zullen opstaan, 
er zullen valse dromen en valse visioenen zijn, maar predik het Woord; laat je niet afleiden van de 
stem van God in Zijn Woord.” – 2 Selected Messages 49 (1894). 
 “Mij werd getoond dat velen aanspraak maken op speciaal onderricht van God, en zullen 
proberen anderen te leiden, en door misleide ideeën over hun plicht zullen ze een werk 
ondernemen waar God ze nooit toe geroepen heeft. Verwarring is het resultaat. Laat ieder zelf 
God ernstig zoeken en dat ze individueel Zijn wil mogen begrijpen.” – 2 Selected Messages 72 
(1893). 
  
Een ervaring met een valse profeet 
 “Gisteravond vroeg een jonge man, een vreemde voor ons, maar beweerde een broeder 
van Victoria (Australië) te zijn, zuster White te mogen zien. Het was avond en ik weigerde hem te 
ontvangen. Wij nodigden hem toch uit om de nacht bij ons door te brengen en met ons te 
ontbijten. Na onze gewoonlijke ochtendwijding en wij op het punt stonden om naar onze 
verschillende werkzaamheden te gaan, stond deze jonge man op en met een bevelend gebaar 
vroeg hij ons weer te gaan zitten. Hij zei, “Hebben jullie ook liedboeken? Wij gaan een lied 
zingen en daarna heb ik een boodschap voor jullie.” Ik zei, “Als je een boodschap hebt, geef het 
dan zonder dralen, want wij moeten dringend naar de post en hebben geen tijd te verliezen.” Hij 
begon toen iets voor te lezen wat hij had geschreven, o.a. dat het oordeel nu was begonnen over 
de levenden …       

 [20] 
 Ik luisterde toen hij verder ging en zei uiteindelijk, “Broeder, je bent niet op de goede 
manier bezig. Zeg duidelijk wat je boodschap met ons te doen heeft. Laat het ons nu weten a.u.b. 
Je gedachten zijn overstuur, je begrijpt je plicht verkeert. Veel wat je gezegd hebt komt overeen 
met de Bijbel en wij geloven ieder woord daarvan. Maar je bent te opgewonden. Zeg duidelijk 
wat je voor ons hebt.” 
 “Wel”, zei hij, “jullie moeten direct pakken en verhuizen naar Battle Creek.” Ik vroeg naar 
de reden, en hij antwoordde, “Om deze boodschap door te geven dat het oordeel begonnen is voor 
de levenden.” Ik antwoordde hem, “Het werk dat de Heere ons gegeven heeft om te doen is nog 
niet klaar. Als ons werk hier klaar is dan zijn wij er van overtuigd dat de Heere ons laat weten dat 
het tijd is om naar Battle Creek te verhuizen, in plaats dat jij ons op onze plicht wijst.” … Ik liet 
het over aan broeder Starr om verder met hem te praten terwijl ik verder ging met schrijven. 
 Hij vertelde broeder Starr dat toen zuster White zo vriendelijk tegen hem sprak, en toch 
met zoveel autoriteit, dat hij inzag dat hij een fout gemaakt had, dat de indrukken die hem zo 
sterk hadden bewogen niet constant en redelijk waren. Hoewel onze familie groot is, bestaand uit 
10 leden, daarnaast nog 3 gasten, besloten wij dat deze jonge man een tijdje bij ons kon blijven. 
Wij durfden hem niet naar mensen te laten gaan die hem hard zouden veroordelen, noch dat hij 
zijn “openbaringen” zou herhalen. Wij wilden hem een tijdje bij ons houden zodat wij met hem 
konden omgaan en  hem mogelijk leiden op veilige en zekere paden.” – Letter 66, 1894. 
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Gulzigheid en onmatigheid 
 “Gulzigheid en onmatigheid liggen aan de basis van de grote morele verdorvenheid in 
onze  
wereld. Satan is hiervan bewust en hij verleidt constant mannen en vrouwen hun smaak te 
verwennen ten koste van hun gezondheid en zelfs van hun leven. Eten, drinken en kleding zijn tot 
doel gemaakt van dit leven in deze wereld. Vlak voor de zondvloed bestond er net zo´n toestand 
van leven. En deze toestand van losbandigheid is één van de kenmerkende bewijzen van de 
spoedige sluiting van deze wereldgeschiedenis.” – Letter 34, 1875.  

[21] 
 “Het beeld, door de inspiratie geschilderd van de wereld vòòr de zondvloed, geeft maar al 
te nauwkeurig weer waar de moderne maatschappij naar toesnelt.” – PP 102 (1890). Patriarchen 
en Profeten blz. 71 
 “Wij weten dat de Heere spoedig komt. De wereld wordt snel zoals het was in de dagen 
van Noach. Het geeft zich over aan zelfzuchtige bevrediging. Eten en drinken voeren tot 
excessen. Mensen drinken vergiftigende dranken dat hun gek maakt.” – Letter 308, 1907. 
  
Gewelddadigheid 
 “In de dagen van Noach was de overgrote meerderheid tegen de waarheid, en bekoord  
door een weefsel van leugens. Het land was vol geweld. Oorlog, misdaad, moord was aan de orde 
van de dag. Net zo zal het zijn voor de wederkomst van Christus.” – 1BC 1090 (1891). ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 17 
 “De vakbonden roepen sneller op tot geweld als hun verzoeken niet ingewilligd worden. 
Duidelijker en duidelijker wordt het dat de inwoners van de wereld niet in harmonie leven met 
God. Geen wetenschappelijke theorie kan de stadige opmars van het leger van het kwaad onder 
leiding van het generaalschap van satan verklaren. In elke mensenmenigte zijn er kwaadaardige 
engelen aan het werk, die hen opzwepen om daden van geweld te plegen…. 
 De perversiteit en wreedheid van de mensen zal zo´n hoogte bereiken dat God Zichzelf in 
Zijn Majesteit zal openbaren. Binnenkort zal de kwaadaardigheid van de wereld zijn grens bereikt 
hebben en, zoals in de dagen van Noach, zal God Zijn oordeel uitstorten.” – The Upward Look 
334 (1903). 
 “De verschrikkelijke verslagen die wij horen over moord en overvallen, van spoorweg 
ongelukken en gewelddadigheid, zeggen ons dat het eind van alle dingen voor de deur staat. Nu, 
juist nu, moeten wij ons voorbereiden voor de wederkomst van Christus.” – Letter 308 1907. 
  
Oorlogen en rampen 
 “De storm is op komst en wij moeten voorbereid zijn op zijn woede, door berouw 
tegenover God te hebben en geloof tegenover onze Heere Jezus Christus.  

[22]  
De Heere zal de aarde verschrikkelijk schudden. Wij zullen overal onrust zien. Duizenden 
schepen zullen in de diepten van de zee verdwijnen. Naties zullen vallen en miljoenen levens 
zullen worden opgeofferd. Er zal plotseling brand uitbreken en geen menselijke pogingen zullen 
deze kunnen blussen. Regeringsgebouwen zullen worden weggevaagd in de woedende vlammen. 
Rampen op het spoor zullen steeds vaker voorkomen. Op de grote verkeerswegen zullen 
verwarring, conflicten en dood, zonder voorafgaande waarschuwingen, plaatsvinden. Het eind is 
nabij, de genadetijd is afgelopen. O, “zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, 
terwijl Hij nabij is!” (Jesaja 55: 6)” – Message to Young People 89-90 (1890). 
 “De laatste gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis zullen oorlogen zijn. Er zullen 
epidemieën, plagen en hongersnoden zijn. De diepe wateren van de zee zullen hun grenzen 
overschrijden. Bezittingen en levens zullen worden vernietigd door vuur en overstromingen. Wij 
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moeten ons voorbereiden voor de woningen, die Christus gereed maakt voor degene die Hem lief 
hebben,.” - Maranatha blz. 174 (1897). 
 
Grote vuurballen 
 “Vorige week vrijdagochtend, net voordat ik wakker werd, kwam mij een zeer 
indrukwekkend tafereel voor ogen. Het leek dat ik wakker werd maar ik was niet thuis. Vanuit het 
raam nam ik een grote brand waar. Grote ballen van vuur vielen op de huizen, en vanuit deze 
ballen vlogen vurige pijlen in iedere richting. Het was onmogelijk de aangestoken branden te 
beteugelen, en veel plaatsen werden vernietigt. De angst van de mensen was verschrikkelijk. Na 
een poosje werd ik wakker en zag dat ik in mijn eigen huis was.” – Evangelism 29 (1906). 
 “Ik zag een enorme vuurbal op sommige mooie huizen vallen, waardoor ze direct 
vernietigd werden. Ik hoorde sommigen zeggen: “Wij weten dat Gods oordeel zal komen over de 
aarde, maar we wisten niet dat het zo snel zou gebeuren.” Anderen, met doodsangst in hun stem, 
zeiden: “Jullie wisten het! Waarom hebben jullie het ons niet verteld? Wij wisten het niet.” – 9T 
28 (1909). Getuigenissen voor de Gemeente, deel 9 blz. 32 

[23] 
Aardbevingen en overstromingen 
 “De vijand werkt, en werkt nog steeds. Hij komt met grote kracht en de Geest van God 
wordt teruggetrokken van de aarde. God trekt Zijn hand terug. Wij hoeven maar te kijken naar 
Johnstown (Pennsylvania). Hij voorkwam niet dat de duivel deze stad wegvaagde. (Op 31 mei 
1889, verloren naar schatting 2200 mensen hun leven in een overstroming toen een dam door 
brak nadat het vele dagen had geregend.) En deze dingen zullen vermeerderen tot het einde van 
de wereldgeschiedenis.” –1Sermons and Talks 109 (1889). 
 “De aardkorst zal scheuren door een uitbarsting van de elementen die verborgen zijn in de 
ingewanden van de aarde. Deze elementen, eenmaal losgebarsten, zullen de schatten wegvagen 
van diegenen die ze al die jaren toegevoegd hebben aan hun bezittingen, door hun grote 
bezittingen zeker te stellen ten kosten van de hongerlonen van hun werknemers. En ook de 
religieuze wereld wordt ontzettend door elkaar geschud, want het einde van alle dingen staat voor 
de deur.” – 3MR  208 (1891). 
  “De tijd is nu gekomen dat we het ene moment op stevige grond staan en het volgende dat 
de aarde op en neer gaat onder onze voeten. Aardbevingen zullen plaatsvinden als wij ze het 
minst verwachten.” – Testimonies to Ministers 421 (1896). 
 “In branden, in overstromingen, in aardbevingen, in de tsunami's, in rampen op zee en op 
het land, wordt de waarschuwing gegeven dat Gods Geest niet altijd zal blijven strijden met de 
mens (Genesis 6: 3).” – 3Manuscript Releases 315 (1897). 
 “Voordat de Zoon des mensen zal verschijnen op de wolken des hemels zal alles in de 
natuur in beroering gebracht worden. Weerlicht van de hemel zal zich met het vuur in de aarde 
verenigen, het zal de bergen doen branden als een oven en hun lavastromen doen uitstorten over 
dorpen en steden. Gesmolten rotsmassa´s die in het water geworpen worden door opheffing van 
de bodem, door wat in de aarde verborgen is, zal het water doen koken en zal rotsen  

[24]  
en grond doen rondvliegen. Er zullen machtigen aardbevingen zijn en enorme vernietiging van 
menselijk leven.” – 7BC 946 (1907). ZDA Bijbelcommentaar blz. 620-621 
  
Misdaad, hongersnoden, dodelijke epidemie 
 “Satan werkt in de atmosfeer; hij vergiftigt de atmosfeer, en hiervan zijn wij met ons 
leven afhankelijk van God – ons tegenwoordige en eeuwige leven. En omdat wij in deze situatie 
zijn, moeten wij klaarwakker zijn, 100% toegewijd, 100% overtuigt, 100% geheiligd aan God. 
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Maar het lijkt alsof wij verlamd zijn. God van de hemel, maak ons wakker!” – 2 Selected 
Messages 52 (1890). 
 “God houdt de krachten van de duisternis niet in bedwang die met hun dodelijke werk 
doorgaan om de lucht, die één van de bronnen is van leven en voeding, te verderven met een 
dodelijk verpeste atmosfeer. Niet alleen wordt het plantenleven aangetast, maar de mensen lijden 
aan dodelijke epidemieën …. Deze dingen zijn het gevolg van de druppels uit de fiool van Gods 
toorn (God neemt de verantwoordelijkheid voor wat Hij toelaat of niet voorkomt. Zie Exodus 7:3, 
8:28; 1 Kronieken 10:4, 13, 14.) die op de aarde gesprenkeld worden, en het is een zwakke 
voorstelling van wat er zal komen in de nabije toekomst.” – 3Selected Messages 391 (1891). 
 “Hongersnoden zullen toenemen. Epidemieën zullen duizenden wegvagen. Overal om ons 
heen dreigen gevaren, van machten van buitenaf tot de satanische werken in ons, maar de 
weerhoudende krachten van God zijn nu nog aan het werk.” – 19Manuscript Releases 382 (1897). 
 “Er is mij getoond dat de Geest van de Heere wordt teruggetrokken van de aarde. Gods 
beschermende kracht zal spoedig worden afgewezen door hen die doorgaan met het 
veronachtzamen van Zijn geboden. Wij krijgen dagelijks de verslagen van frauduleuze 
transacties, moorden, en geweld van welke aard dan ook, onder ogen. De ongerechtigheid is zo 
gewoon geworden dat het onze zintuigen niet meer schokt zoals het ooit deed.” – Letter 258, 
1907 
  
Gods bedoeling met rampspoed 
 “Wat is de bedoeling van de verschrikkelijke rampen op zee – schepen die zonder een 
enkele waarschuwing, in de diepte verdwijnen? Wat is de bedoeling van de rampen op  

[25] 
 het land – vuur, dat de rijkdommen die mensen hebben vergaard, verwoest, waarvan veel 
verzameld is door onderdrukking van de armen? De Heere zal niet tussen beide komen om de 
bezittingen te beschermen van hen die Zijn geboden overtreden, Zijn verbond breken en de 
Sabbat met voeten vertreden, en een valse rustdag aangenomen hebben. 
 De plagen van God vallen nu al op de aarde, de meest kostbare bouwwerken worden 
weggevaagd als door een adem van vuur uit de hemel. Zullen deze oordelen de belijdende 
christenen niet tot bezinning brengen? God laat deze dingen toe zodat de wereld er aandacht aan 
schenkt, zodat zondaren bang worden en beven voor Hem.” – 3Manuscript Releases 311 (1902). 
 “God heeft er een bedoeling mee dat Hij toestaat dat deze rampen gebeuren. Het is één 
van de middelen om mensen tot bezinning te brengen. Door de bijzonder werking van de natuur 
wil God aan de twijfelende mensheid duidelijk maken wat Hij geopenbaard heeft in Zijn woord.” 
– 19Manuscript Releases 279 (1902). 
 “Hoe vaak horen wij van aardbevingen en orkanen, van verwoestingen door vuur en 
overstromingen, met grote verliezen van levens en bezittingen! Schijnbaar zijn deze rampen 
grillige uitbarstingen van ongebreidelde en onbeheerste krachten van de natuur, waarover de 
mens totaal geen controle heeft, maar waarin Gods bedoelingen gelezen kunnen worden. Ze 
vormen middelen waardoor Hij mannen en vrouwen tracht wakker te schudden om zich bewust te 
worden van het gevaar waar ze in bevinden. PK 277 (1914). Profeten en Koningen blz. 173 
 
De komende gebeurtenissen zijn in Gods hand 
  “De wereld is niet zonder Heerser. Het programma van de komende gebeurtenissen is in 
de hand van de Heere. De Majesteit van de hemel heeft het lot van de naties, evenals dat van Zijn 
gemeente, in Zijn beheer.” –5T 753 (1889). Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 612 
 “Deze symbolische voorstellingen (de vurige slangen in de woestijn) dienen een dubbel 
doel. Gods volk leerde dat niet alleen de natuurkundige krachten van de aarde onder de 
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heerschappij zijn van de Schepper, maar ook de religieuze bewegingen van de naties onder Zijn 
heerschappij staan.  

[26]  
Juist in het afdwingen van de inachtneming van de zondag.” –19Manuscript Releases 281 (1902). 
 “In het grote afsluitingswerk zullen wij te maken krijgen met verwarring waarmee wij niet 
weten om te gaan, maar laten wij niet vergeten dat de drie grote Machten van de hemel aan het 
werk zijn, dat een Goddelijke hand aan het stuur zit en dat God Zijn plannen zal uitvoeren.” –
Evangelism 65 (1902). 
 “Zoals de raderachtige verwikkelingen onder de beschermende leiding van de hand onder 
de vleugels van de cherubim waren, zo is ook het complexe spel van de menselijke 
gebeurtenissen onder Goddelijke leiding. Te midden van de strijd en het tumult van de naties, 
leidt Hij, Die troont boven de cherubim, nog altijd de aangelegenheden op aarde. (zie Ezechiël 1: 
4, 26; 10: 8; Daniël 4: 17, 25, 32).” –Education 178 (1903). 
  “In de verslagen van de menselijke geschiedenis lijkt het alsof de groei van de volken, de 
opkomst en ondergang van wereldrijken, afhankelijk is van de wil en macht van de mens; het 
vormen van de gebeurtenissen schijnt tot op grote hoogte bepaald te worden door zijn macht, 
eerzucht of grillen. Maar in Gods Woord wordt het gordijn opzij geschoven en zien wij boven, 
achter en door al het spel en tegenspel van menselijke belangen, macht en hartstochten de 
werktuigen van Hem, Die vol barmhartigheid is, en Die in stilte de raadsbesluiten van Zijn wil 
volbrengt.” – PK 499-500 (1914). Profeten en Koningen blz. 302 
  
Hemelse aandacht voor aardse kwesties 
 “Door het leven van de eerste moordenaar te sparen, toonde God aan het ganse heelal een 
les die betrekking had op de grote strijd. …. Het was Zijn bedoeling, niet alleen een eind te 
maken aan de opstand, maar aan heel het heelal de aard van de opstand duidelijk te maken. …..De 
heilige bewoners van andere werelden sloegen met grote belangstelling de gebeurtenissen op deze 
aarde gade. …. God heeft de algehele goedkeuring van het heelal, als Hij stap voor stap Zijn grote 
plan ten uitvoer brengt.” – PP 78-79 (1890). Patriarchen en Profeten blz. 49, 50-51  

[27] 
 “Door de dood van Christus zou niet alleen de hemel weer openstaan voor de mens, maar 
voor het ganse heelal zouden God en Zijn Zoon gerechtvaardigd worden ten opzichte van hun 
handelswijze met satan.” – PP 68-69 (1890). Patriarchen en Profeten blz. 42 
 “Het gehele universum slaat met onuitsprekelijke belangstelling de slottonelen gade van 
de grote strijd tussen goed en kwaad. – PK 148 (1914). Profeten en Koningen blz. 91 
 “Onze kleine wereld is het studieboek van het heelal.” – DA 19 (1898). Jezus, de Wens 
der Eeuwen blz. 11 
 (Ellen White verklaart dat “Ongevallen werelden en hemelse engelen met intense 
belangstelling toezien hoe de strijd zijn einde nadert.“ De strijd van Christus in Getsémané. 
(Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 575). Wanneer ze spreekt over de 4000 jaren lange strijd met 
satan en Zijn uiteindelijke overwinning aan het kruis, gebruikt ze uitdrukkingen als: “het hemelse 
heelal keek toe”; “de hemel en de ongevallen werelden waren getuigen”; “zij hoorden”; “zij 
zagen”; “de hemel aanschouwde”; “wat een schouwspel voor het hemels heelal”. Zie DA 693, 
759, 760) 
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[28] 
Hoofdstuk 3. 

“WANNEER ZULLEN DEZE DINGEN GESCHIEDEN?” 
  
De discipelen vragen Christus over Zijn wederkomst 
 “Christus woorden (Mattheüs 24:2) werden gesproken in de tegenwoordigheid van vele  
mensen, maar toen Hij alleen was kwamen Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas bij Hem op de 
Olijfberg en zeiden: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van 
Uw toekomst en van de voleinding der wereld?” (vers 3). 
 Jezus beantwoordde de vraag niet door afzonderlijk te spreken over de verwoesting van 
Jeruzalem en over de grote dag van Zijn wederkomst. Hij mengde de beschrijvingen van deze 
beide gebeurtenissen dooreen. Als Hij Zijn discipelen de toekomst had getoond zoals Hij deze 
zag, zouden zij dat niet hebben verdragen. Genadig haalde Hij de beschrijving van deze twee 
grote gebeurtenissen door elkaar, terwijl Hij het overliet aan de discipelen om de betekenis voor  
zichzelf te onderzoeken.” – DA 628 (1898). Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 521-522 

 [29] 
De tijd van Christus´ wederkomst is niet bekend 
 “Velen die zichzelf Adventisten noemen probeerden een tijd vast te stellen. De ene datum 
na de andere werd vastgesteld van de wederkomst van Christus, maar herhaalde misrekeningen 
waren het resultaat. De definitieve tijd van Christus wederkomst is buiten de gezichtsveld van 
sterfelijke wezens. Zelfs de engelen, die ten dienste staan van degene die de zaligheid zullen 
beërven, weten noch de dag noch het uur. “Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de 
engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.” (Mattheüs 24:36).” – 4T 307 (1879). Schatkamer 
der Getuigenissen deel 1 blz. 523 
 “Wij hoeven noch de definitieve tijd van de uitstorting van de Heilige Geest noch van de 
wederkomst van Christus te weten …. Waarom heeft God deze wetenschap niet aan ons gegeven? 
– Omdat wij er geen juist gebruik van zouden maken als Hij dat wel had gedaan. Het zou onder 
ons volk tot situaties leiden die het werk van God, om een volk voor te bereiden dat staande kan 
blijven op de grote dag die komt, ernstig vertragen. Wij moeten niet leven op opwinding van 
tijdsbepaling.  …. 
 U zult niet kunnen zeggen dat Hij zal komen binnen één, twee, of vijf jaren, noch kunt u 
Zijn tijd uitstellen door te zeggen dat Hij pas over tien of twintig jaren zal komen.” – RH Maart 
22, 1892. 
 “Wij naderen de grote dag van God. De tekenen vervullen zich. En toch hebben wij geen 
boodschap die ons verteld op welk uur of op welke dag Christus zal verschijnen. De Heere heeft 
dit wijselijk voor ons verborgen zodat wij altijd in een toestand van voorbereiding mogen zijn op 
de tweede verschijning van onze Heere Jezus Christus op de wolken des hemels.” –Letter 28, 
1897. 
  “De juiste tijd van de wederkomst van de Zoon des mensen is alleen aan God bekend” – 
DA  
633 (1898). Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 525-526 
  
Wij hebben geen tijdsbepalende boodschap 
 “Wij horen niet bij die groep mensen die de exacte tijdsperiode willen vaststellen die zal 
verlopen voordat Jezus de tweede keer komt met macht en grote heerlijkheid. Sommigen stelden 
een tijd vast, en wanneer deze verstreek hebben ze zich in hun aanmatiging niet laten vermanen, 
maar  

[30]  
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ze stelden datum na datum vast. Maar hun vele fouten hebben hen bestempeld als valse profeten.” 
– Fundamentals of Christian Education 335 (1895). 
 “God geeft aan niemand de boodschap dat het nog vijf jaren of tien jaren of twintig jaren 
zal duren voordat deze wereldgeschiedenis zal eindigen. Hij zal geen levend wezen het excuus 
geven om de voorbereiding te vertragen voor Zijn verschijning. Hij zal niemand laten zeggen, 
zoals de ontrouwe slaaf deed, “Mijn heer vertoeft te komen” (Mattheüs 24:48; Lukas 12:45), want 
dit leidt tot roekeloze onachtzaamheid van de mogelijkheden en voorrechten om ons voor te 
bereiden op die grote dag.” –Review and Herald 27 November, 1900. 
  
Het vaststellen van tijd leidt tot ongeloof 
 “Omdat al die data voorbijgegaan zijn zonder dat er iets gebeurde, verkeert de wereld, ten 
aanzien van de nabije komst des Heeren, in een vastere staat van ongeloof dan tevoren. Met 
afkeer kijken ze naar de mislukkingen van die tijd-bepalers; en omdat de mensen zo bedrogen 
zijn, keren ze zich af van de waarheid, die onderbouwd wordt door Gods Woord, dat het einde 
van alle dingen  
voor de deur staat.” – 4T 307 (1879). Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 523 
 “Ik heb begrepen dat broeder (E.P.)Daniels vastgesteld heeft dat de Heere binnen vijf 
jaren zal terug komen. Nu hoop ik niet dat wij de indruk wekken tijd-bepalers te zijn. Laten wij 
nooit zulke opmerkingen maken. Ze doen geen goed. Probeer geen opwekking te creëren op basis 
van zulke standpunten, maar laten wij terecht voorzichtig zijn in de woorden die wij gebruiken, 
zodat fanatici dit niet alles zullen aangrijpen om een opwinding te creëren die de Geest van de 
Heere verdriet doet. 
 Wij willen niet de emoties van de mensen in beroering brengen, zodat gevoelens 
overheersen en niet de principes. Ik voel dat wij rondom beschermd moeten worden omdat satan 
zijn uiterste best doet om met zijn listen en plannen ongemerkt binnen te dringen, die een kwade 
invloed uitoefenen. Alles wat opwekt of opwinding teweeg brengt op een verkeerde basis moet  

[31] 
gevreesd worden, want een reactie zal zeker komen.” – Letter 34, 1887. 
  “Er zullen altijd valse en fanatieke bewegingen zijn in de gemeente die veroorzaakt wordt 
door mensen die zeggen door God geleidt te zijn – zij lopen al voordat ze gezonden worden en 
zullen dag en datum bekendmaken van onvervulde profetische gebeurtenissen. De vijand is blij 
dat ze dit doen, want hun succesvolle fouten en het leiden op valse sporen veroorzaken 
verwarring en ongeloof. – “Selected Messages 84 (1897). 
  
Geen tijd profetie na 1844 
 “Ik heb duidelijk op de Jackson Camp-meeting verklaard, aan deze fanatieke partijen dat 
zij het werk doen van de tegenstander van de zielen; zij zijn in duisternis. Zij beweerden dat ze 
licht hadden ontvangen dat de genadetijd zou sluiten in oktober 1884. Ik verklaarde openlijk dat 
de Heere mij heeft laten zien dat er geen definitieve tijd boodschap van God gegeven is na 1844.” 
– 2 Selected Messages 73 (1885). 
 “Onze situatie is er één van wachten en waken, zonder tijd aankondigingen tussen de 
gebeurtenis van de sluiting van de profetische periode van 1844 en de tijd van Christus 
wederkomst.” – 10Manuscript Releases 270 (1888). 
 “De mensen zullen geen andere boodschap krijgen over een bepaalde tijd. Na deze 
tijdsperiode (Openbaring 10:4-6), die van 1842 tot 1844 zou duren, is er geen bepaalde 
profetische tijd meer aangegeven. De langste tijdberekening reikt tot de herfst van 1844.” – 7BC 
971 (1900). ZDA, Bijbelcommentaar blz. 662 
  
Ellen White verwachtte Christus' wederkomst in haar tijd 
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 “Mij werd een gezelschap getoond die samengekomen waren op een conferentie. De 
Engel zei: “Sommigen zijn voedsel voor pieren, sommigen ondergaan de zeven laatste plagen, 
sommigen  zullen leven en op de aarde blijven om getransformeerd te worden bij de komst van 
Jezus.” – 1Testimonies 131-132 (1856).  

[32]  
 “Omdat de tijd kort is, moeten wij met toewijding en dubbele energie werken . Onze 
kinderen zullen misschien nooit naar een hogere school gaan.” – 3Testimonies 159 (1872). 
 “Het is niet verstandig nu kinderen te krijgen. De tijd is kort, de gevaren van de laatste 
dagen zijn dichtbij en de kleine kinderen zullen op grote schaal hiervòòr weggenomen worden.” –
Letter 48, 1876. 
 “In deze tijd, nu de gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis spoedig zullen eindigen en 
wij op het punt staan de tijd van benauwdheid te naderen zoals er nooit geweest is, is het voor 
zowel mannen als vrouwen beter zo weinig mogelijk huwelijken te sluiten.” –5Testimonies 366 
(1885). Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 299 
 “Het uur zal komen; het duurt niet lang meer, en sommigen van ons die nu geloven, zullen 
nog leven op aarde en zullen de voorspellingen meemaken en de stem horen van de aartsengel en 
de bazuin van God echoënd vanaf de bergen en vlakten en zeeën tot aan de uiteinden van de 
aarde.” RH 31 Juli 1888. 
 “De proeftijd is nu, want de luide roep van de derde engel is reeds begonnen en de 
openbaring van de gerechtigheid van Christus, de zonden vergevende Verlosser.”–1 Selected 
Messages 363 (1892). 
  
De vertraging uitgelegd 
 “De lange nacht van duisternis is vermoeiend, maar de ochtend van genade is uitgesteld, 
want als de Meester nu zou komen zouden velen niet gereed zijn.” –2Testimonies 194 (1868). 
 “Als adventisten na de grote teleurstelling in 1844 hun geloof hadden vastgehouden en 
eendrachtig de Goddelijke voorzienigheid hadden gevolgd, door de boodschap van de derde engel 
te ontvangen en in de kracht van de Heilige Geest aan de wereld hadden verkondigd, dan zouden 
ze de verlossing van God gezien hebben, de Heere zou met hun inspanningen machtig hebben 
gewerkt, het werk zou voltooid zijn en Christus  

[33]  
zou weldra gekomen zijn en Zijn volk zou zijn beloning al hebben ontvangen. … Het was niet 
Gods wil dat de komst van Christus zo vertraagd zou worden. …. 
 Veertig jaren lang heeft ongeloof, gemopper en rebellie het oude Israël uit het land 
Kanaän gehouden. Dezelfde zonden hebben de toegang van het moderne Israël vertraagd tot het 
hemelse Kanaän. In beide gevallen waren niet de beloften van God de schuld. Het is het ongeloof, 
de wereldgezindheid, het niet toegewijd zijn en de onenigheid onder het belijdend volk des 
Heeren, dat ons al deze jaren in deze wereld van zonde en schuld vastgehouden hebben.” – 
Evangelism 695-696 (1883). 
 “Als de gemeente van Christus haar opgedragen taak had gedaan, zoals de Heere het 
verordend had, dan zou de hele wereld hiervoor al lang gewaarschuwd zijn en zou de Heere Jezus 
met macht en grote heerlijkheid naar deze aarde gekomen zijn.” – DA 633-634 (1898). Jezus, de 
Wens der Eeuwen blz. 526-527; Maranatha blz. 19 
  
Gods beloften zijn aan voorwaarden verbonden 
 “De engelen van God geven in hun boodschap aan de mensen aan dat er nog weinig tijd 
is. (zie Romeinen 13: 11-12; 1 Korinthe 7: 29; 1 Thessalonicenzen 4: 15,17; Hebreeën 10: 25; 
Jacobus 5: 8-9; 1 Petrus 4: 7; Openbaring 22: 6-7) Zo is het mij altijd getoond. Het is waar dat de 
tijd langer  
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voortduurt dan wij hadden verwacht in de begin dagen van deze boodschap. Onze Verlosser is 
niet zo snel verschenen als wij hoopten. Maar heeft het woord van God daarom gefaald? Nooit! 
Wij moeten goed onthouden dat de beloften en de waarschuwingen altijd aan voorwaarden zijn 
verbonden (zie Jeremia 18: 7-10; Jona 3: 4-10) … 
 Wij mogen dan in deze wereld nog vele jaren moeten blijven door ongehoorzaamheid, 
zoals de kinderen van Israël, maar om Christus wil moet Zijn volk niet zonde op zonde stapelen 
en God de schuld geven van de gevolgen van hun eigen verkeerde handelwijze. – Evangelism 
695-696 (1901). Maranatha blz. 61, 19 
  
Waar Christus op wacht 
 “Christus wacht met hunkerend verlangen op de openbaring van Zichzelf in Zijn 
gemeente. Wanneer het karakter van Christus in Zijn volk volmaakt zichtbaar is, zal Hij komen 
om hen op te eisen als Zijn eigendom.  

[34]  
Het is het voorrecht van iedere christen niet alleen uit te zien naar de komst van onze Heere Jezus 
Christus, maar deze ook te verhaasten. Wanneer allen die Zijn naam belijden, vrucht zouden 
dragen tot Zijn eer, hoe spoedig zou dan het zaad van het evangelie in heel de wereld zijn 
gezaaid! De laatste grote oogst zou rijp zijn en Christus zou komen om het kostbare graan te 
oogsten.” – COL 69 (1900) Lessen uit het Leven van alledag blz. 37 
 “Door het evangelie door te geven aan de wereld ligt het in ons vermogen de wederkomst 
van onze Heere te verhaasten. Wij moeten niet alleen uitzien, maar ook de komst van deze dag 
van God verhaasten.” -  DA 633 (1898). Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 526 
 “Hij heeft het in onze macht gegeven, in samenwerking met Hem, om aan deze ellende 
een einde te maken.” –  Education 264 (1903). 
  
Een grens aan Gods verdraagzaamheid 
 “Met onfeilbare nauwkeurigheid houdt de Oneindige een verslag bij van alle naties. 
Zolang Zijn genade nog wordt vertederd door de oproep tot berouw blijft dit verslag open; 
wanneer echter het moment bereikt is dat God heeft vastgesteld, gaat Hij over tot de uitstorting 
van Zijn toorn.” –5T 208 (1882). Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 171 
 “God houdt een verslag bij van de volkeren. De schuld loopt tegen hen op in de boeken 
van de hemel, maar zodra de wet van de overtreding van de eerste dag van de week bestraft zal 
worden, dan zal hun beker vol zijn.” –  7BC 910; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 560 
 “God heeft een rekening te verheffen met de volkeren. … en wanneer de dag aanbreekt 
dat het kwaad de grens heeft bereikt die God heeft gesteld aan Zijn genade, zal Zijn geduld ten 
einde zijn. Wanneer de cijfers, die zich hebben opgestapeld in de hemelse boeken, zullen worden 
opgeteld om de maat van de overtredingen vol te maken, zal de toorn komen.” – 5T 524 (1889). 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 427 
 “... hoewel God lang geduld heeft met de zondaar, is er een grens die de mens niet kan 
overschrijden met zondigen. Als die grens bereikt is,  

[35]   
wordt het aanbod van genade ingetrokken en begint de voltrekking van het oordeel.” – PP 162, 
165 (1890). Patriarchen en Profeten blz. 137 
 “De tijd komt dat mensen in hun bedrog en hoogmoed een grens zullen bereiken, waarvan 
de Heer niet wil dat ze die overschrijden en dan zullen ze leren dat er een grens is aan de 
verdraagzaamheid van Jehovah.” – 9T 13 (1909). Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 18 
 “Er is een grens en als die grens bereikt is kan het oordeel van Jehovah niet langer worden  
tegengehouden.” –PK 417 (c.1914). Profeten en Koningen blz. 251-252 
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De zonde heeft bijna zijn grens bereikt 
 “Het duurt nu niet lang meer dat de beker van de bewoners van de aarde vol zal zijn van 
hun onrechtvaardigheden, en dan zal de toorn van God, die al zo lang sluimert, ontwaken, en dit 
land van licht zal de beker drinken van Zijn ongemengde toorn.” – 1Testimonies 363 (1863). 
 “De beker van onrechtvaardigheid is bijna vol, en de vergeldende oordelen van God 
worden bijna uitgegoten over de schuldigen.” – 4Testimonies 489 (1880). 
 “De goddeloosheid van de bewoners van de aarde heeft bijna de maat van zijn 
ongerechtigheid bereikt. Deze aarde heeft bijna het punt bereikt waarop God de vernietiger zal 
toelaten om zijn werk uit te voeren. – 7T 141 (1902). Schatkamer der Getuigenissen deel 3 blz. 
144 
 “De zonde heeft bijna zijn grens bereikt. Verwarring vult de wereld, en een grote 
verschrikking zal spoedig over de mensen komen. Het einde is heel dichtbij. Wij die de waarheid 
kennen, moeten bereidt zijn voor wat spoedig over de wereld zal uitbreken als een 
overweldigende verrassing. – 8Testimonies 28 (1904). 
  
Wij moeten de grote dag van God in gedachten houden 

 “Wij moeten onszelf trainen door te denken en stil te blijven staan bij de grote 
gebeurtenissen van het oordeel die vlak voor ons liggen en dan, als wij dan de gebeurtenissen van 

de grote dag van God voor ons geopenbaard zien worden, zal dat een invloed hebben op ons  
[36]  

karakter. Een broeder zei eens tegen mij: “Zuster White, denkt u dat de Heere zal komen  
binnen 10 jaren?” “Wat voor verschil maakt het voor jou als Hij komt binnen twee, vier of tien 
jaren?” “Waarom?,” zei hij, “omdat ik denk dat ik sommige dingen anders zou doen als ik zou 
weten dat de Heere binnen tien jaren zou komen.” “Wat zou u anders doen?” vroeg ik. “Wel,” zei 
hij, “Ik zou mijn bezit verkopen en Gods Woord gaan onderzoeken en proberen de mensen te 
waarschuwen en hen voor te bereiden op Zijn komst, en ik zou bij God pleiten dat ik bereidt zou 
zijn om Hem te ontmoeten.” Toen zei ik, “Als je wist dat de Heere de komende twintig niet zou 
komen, zou je anders leven?” Hij zei, “Dat denk ik wel.” … 
 Wat egoïstisch was zijn gezegde dat hij anders zou leven als hij wist dat de Heere binnen 
tien jaren zou komen! Waarom?, Henoch wandelde meer dan 300 jaren met God. Dit moet een les 
voor ons zijn dat wij iedere dag met God wandelen, want wij zijn niet veilig tenzij  wij wachten 
en waken.” – Ellen White Manuscript 10, 1886. 
  
Een gebrek aan tijd 
 “Dat de Heere geen rust geeft, dag noch nacht, aan hen die onverschillig zijn en traag in 
het werk van God. Het einde is nabij. Dat is wat Jezus wil dat wij altijd voor ogen houden – het 
gebrek aan tijd.” – Letter 97 1886 
 “Als wij met de verlosten zullen staan op de glazen zee met gouden harpen en kronen van 
heerlijkheid en voor ons de onmetelijke eeuwigheid, dan zullen wij zien hoe kort de proeftijd 
was.” – 10Manuscript Releases 266 (1886). 
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[37] 
Hoofdstuk 4. 

GODS GEMEENTE IN DE LAATSTE DAGEN 
  
Gods gemeente houdt Zijn geboden 
 “God heeft een gemeente op aarde die de vertrapte wet opheft en het Lam van God, Die 
de zonde van de wereld op Zich heeft genomen, aan de wereld laat zien. ….  
 Er is maar één gemeente in de wereld die, in de tegenwoordige tijd, op de bres staat en 
muren van de woeste plaatsen opbouwt. … 
 Laat iedereen voorzichtig zijn om zijn stem te verheffen tegen het enige volk die aan de 
beschrijving voldoet van het overblijfsel van Gods volk, die Gods geboden houden en het geloof 
van Jezus hebben. … God heeft een volk dat zich onderscheidt, een gemeente op aarde, die voor 
niemand onderdoet, maar iedereen overtreft in hun bekwaamheid om de waarheid te onderwijzen, 
en de wet van God te rechtvaardigen. …  Broeder, als u leert dat de Zeven Dags Adventisten 
Gemeente Babylon is, bent u verkeerd bezig. – Testimonies to Ministers 50,58,59 (1893). (Het 
boek Openbaringen laat 2 groepen van Gods volk zien – de zichtbare overigen (12:17) en “Mijn 
volk” in Babylon (18:4). Dit hoofdstuk gaat over de eerste groep en hoofdstuk 14 “De luide roep” 
over de laatste groep. 

[38] 
Zij hebben de getuigenis van Jezus 
 “Naarmate het einde nadert en het werk om de wereld de laatste waarschuwing te geven 
zich uitbreidt, wordt het voor hen die de huidige waarheid aannemen steeds belangrijker om een 
helder begrip te hebben van de aard en de invloed van de getuigenissen, die God in Zijn 
voorzienigheid vanaf het allereerste begin van de derde engelenboodschap daarmee heeft 
verbonden.” – 5T 654 (1889). Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. ,531 
 “Men zal steeds opnieuw plannen maken en de vijand zal proberen om zielen van de 
waarheid te verleiden, maar een ieder die gelooft dat de Heere heeft gesproken door Zuster White 
en haar een boodschap heeft gegeven zal bewaart blijven voor de vele teleurstellingen die zullen 
komen in deze laatste dagen.” – 3Selected Messages 83-84 (1906). 
 “Er zullen mensen zijn die beweren visioenen te hebben. Als God duidelijke bewijzen 
geeft dat het visioen van Hem komt, dan kunt u het aannemen, maar neem het nooit aan op andere 
bewijzen, want mensen zullen steeds verder afdwalen in buitenland en in Amerika.” – 2 Selected 
Messages 72 (1905). 
  
Hun “bakens”  van Bijbelse doctrine´s 
 “Het verstrijken van de tijd in 1844 was een periode van grote gebeurtenissen, voor onze 
verbaasde ogen werd de reiniging van het hemelse Heiligdom aan ons geopenbaard, dat in nauw 
verband stond met Gods volk op aarde, ook de eerste en de tweede engelboodschap en de derde, 
ontvouwde de banier waarop “de geboden Gods en het geloof van Jezus” (Openbaring 14: 12). 
waren geschreven. Eén van de bakens van deze boodschap was de tempel van God, gezien door 
Zijn trouwe geliefde volk, in de hemel en de ark waarin de wet van God zich bevond. Het licht 
van de Sabbat van het vierde gebod scheen als een sterke straal op het pad van de overtreders van 
Gods wet. De sterfelijkheid van de goddelozen is een oud baken. Ik kan niets anders meer dan 
oproepen  ons te scharen achter de oude bakens.” – Counsels to Writers and Editors 30-31 (1889). 
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[39] 
De kenmerkende opdracht van de Zevende Dags Adventisten 
 “De Heere heeft ons de bewaarders van Zijn wet gemaakt; Hij heeft ons de heilige en  
eeuwige waarheid toevertrouwd, die door getrouwe waarschuwingen, berispingen en 
bemoedigingen aan anderen moeten worden doorgegeven.” - 5T 381 (1885). Getuigenissen voor 
de Gemeente deel 5 blz. 311 
  “Zevende Dags Adventisten zijn door God uitgekozen als een speciaal volk, apart gezet 
van de wereld. Door de grote Houweel van de waarheid heeft Hij hen uitgehouwen uit de 
steengroeve van de wereld en hen in contact gebracht met Zichzelf. Hij heeft hen aangesteld tot 
Zijn vertegenwoordigers en hen geroepen tot Zijn ambassadeurs in het laatste werk van 
verlossing. De grote rijkdommen van waarheid ooit aan stervelingen toevertrouwd, de meest 
plechtige en ernstige waarschuwingen ooit door God aan mensen gegeven, zijn hun toevertrouwd 
om aan de  
wereld bekend te maken.” 7T 138 (1902). Schatkamer der Getuigenissen deel 3 blz. 141 
 “Zevende Dags Adventisten zijn op een speciale manier als wachters en lichtdragers in de 
wereld geplaatst. Aan hen is de laatste waarschuwing toevertrouwd voor een wereld die verloren 
gaat. Op hen schijnt een wonderlijk licht van het Woord van God. Aan hen is een werk van het 
allergrootste belang opgedragen – de verkondiging van de eerste, tweede en derde engel 
boodschap. Er is geen belangrijker werk dan dit. Niets mag hun aandacht hiervan afhouden.” – 9T 
19 (1909). Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 24 
  
Redenen waarom de Zevende dags Adventisten zijn georganiseerd 
  “Toen ons aantal leden zich vermeerderde was het logisch dat zonder een vorm van 
organisatie er grote verwarring zou ontstaan, en het werk zou niet met succes worden 
uitgedragen. Om te voorzien in de ondersteuning van de zending, om het werk in nieuwe 
gebieden te brengen, om beide, de kerk en de zending te beschermen tegen onwaardige leden, 
voor kerkeigendommen, voor het drukwerk van de publicaties van de waarheid en voor vele 
anderen zaken, was organisatie onontbeerlijk …  

[40]  
 Licht werd gegeven door Zijn Geest dat er orde en volkomen discipline in de gemeente 
moest zijn – en dat organiseren noodzakelijk was. Orde en regelmaat wordt gezien in al Gods 
werk in het gehele universum. Orde is de wet van de hemel, en het moet een wet zijn bij Gods 
volk op aarde.” – Testimonies to Ministers 26 (1902). 
  
Organiseren is altijd belangrijk 
 “Tenzij de gemeenten zo georganiseerd zijn dat ze orde uitdragen en afdwingen, hebben 
ze geen hoop voor de toekomst.” –1Testimonies 270 (1862). 
 “O, hoe zou satan zich verheugen als hij zou slagen in zijn pogingen zich tussen dit volk 
in te dringen en het werk in de war kon brengen op een moment dat degelijke organisatie 
essentieel is en de grootste kracht om een valse oplevingen te onderdrukken en aanspraken die 
niet door Gods Woord worden ondersteund, af te wijzen! Wij  moeten de teugels strak houden 
opdat het stelsel van organisatie en orde verkregen door verstandige, nauwgezette arbeid, niet 
uiteenvalt. Aan wanordelijke elementen, die in deze tijd het werk onder hun beheer willen 
brengen, mag geen toestemming worden verleend. 
 Sommige hebben de gedachte naar voren gebracht dat, wanneer ze het einde van de tijd 
naderen, elk kind van God onafhankelijk van enige godsdienstige organisatie moet kunnen 
handelen. Maar mij is door de Heere getoond dat in dit werk niet zoiets als onafhankelijkheid 
voor  iedereen bestaat.” 9T 257-258 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 250 
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 “Als wij de laatste crisis naderen, moeten wij, in plaats van het gevoel te hebben dat er 
minder orde en samenwerking nodig is,  juist meer systematisch moeten zijn dan ooit tevoren.” – 
3Selected Messages 26 (1892). 
  
Het speciale gezag van Gods Gemeente 
  “God heeft Zijn Gemeente speciaal gezag en macht gegeven die niemand het recht geeft te 
veronachtzamen of te verachten, want wie dat doet veracht de stem van God. –3Testimonies 417 
(1875). 

[41]  
 “God heeft het hoogste gezag onder de hemel gegeven aan Zijn Gemeente. Het is de stem 
van God in Zijn verenigd volk, in de gemeente hoedanigheden die gerespecteerd dienen te 
worden.” –3Testimonies 451 (1875). 
  
Een tijd van geestelijke zwakheid en blindheid 
 “Ik werd bevestigd in al wat ik heb gezegd in Minneapolis, dat er een hervorming door de 
gemeente moet gaan. Hervormingen moet worden gemaakt, want er is geestelijke zwakheid en 
blindheid onder de mensen die gezegend zijn met groot licht en kostbare mogelijkheden en 
voorrechten. Ze zijn als hervormers uit de confessionele kerken gekomen, maar nu handelen ze 
op dezelfde wijze als waar ze uit gekomen zijn. Wij hoopten dat het niet noodzakelijke zou zijn 
om opnieuw eruit te gaan. (Dit is de enige bekende uitspraak vanuit de pen van Ellen White die 
suggereert dat zij haar vertrouwen in de organisatie van de Zevende Dags Adventisten heeft 
verloren. De twijfel die ze hier uitdrukt is nooit herhaald gedurende de verdere 26 jaren van haar 
leven.) Omdat wij in vrede willen streven de “eenheid van de Geest” te bewaren, zullen wij noch 
met pen noch met stem ophouden te protesteren tegen dweepzucht.” – The Ellen G.White 1888 
Materials 356-357 (1889). 
 “Van degene die eerst trots waren op het licht dat ze ontvingen en nu verzuimen er in te 
lopen, zegt Christus: “Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des 
oordeels, dan ulieden. En gij, Kapernaum! (Zevende Dags Adventisten, die groot licht hebben 
ontvangen) die tot den hemel  toe zijt verhoogd (ten opzichte van de voorrechten), gij zult tot de 
hel toe  nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied 
zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.” (Mattheüs 11:22-23)” – Review and 
Herald, 1 Augustus 1893. 
(De tussen haakjes gegeven commentaren zijn van Ellen White.) 
 “De gemeente is in de Laodicea toestand. De tegenwoordigheid van God is niet in haar 
midden.” - 1Notebook Leaflets 99 (1898). 
  
Machtsmisbruik in het gemeentelijk hoofdkwartier 
 “De Generale Conferentie is steeds corrupter geworden met verkeerde ideeën en principes 
….  

[42]  
 Ze hebben oneerlijk gebruik gemaakt van degenen die onder hun bevoegdheid vielen. Ze 
waren vastbesloten om hun voorwaarden aan de mensen op te leggen; ze wilden regeren of te 
gronde richten …  
 De autoritaire macht die ontwikkeld werd, alsof ze god waren, maakt mij bang, en moet 
eigenlijk angst inboezemen. Het is een vloek, waar en door wie ze wordt uitgeoefend.” – 
Testimonies to Ministers 359-361 (1895). 
 “Er worden te veel belangrijke verantwoordelijkheden gegeven aan een paar mannen, en 
sommigen maken God niet tot hun Raadgever. Wat weten deze mannen van de behoeften van het 
werk in het buitenland? Hoe weten ze welke beslissing ze moeten nemen over de vragen die bij 
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hen binnen komen? Het heeft drie maanden nodig voordat de vragen uit het buitenland 
beantwoordt zijn, zelfs als er geen vertraging is in het beantwoorden.” – Testimonies to Ministers 
321 (1896). 
 “Degene die in verre landen wonen, zullen niet eerder dat uitvoeren wat hun geweten zegt 
wat goed is, voordat ze toestemming hebben vanuit Battle Creek. Voordat ze hun beslissing 
uitvoeren verwachten ze eerst een JA of NEE vanuit deze plaats. – Special Testimonies serie A 
(9) 32 (1896). 
 “Het is niet verstandig om 1 man als president te kiezen van de Generale Conferentie. Het 
werk van de Generale Conferentie heeft zich erg uitgebreid, en sommige dingen zijn onnodig 
ingewikkeld gemaakt. Een onderscheidingsvermogen is nodig. Er moeten veldafdelingen komen, 
of er moet een ander plan bedacht worden die de huidige toestand veranderd.” – Testimonies to 
Ministers 342 (1896).  
(De gemeente der Zevende Dag Adventisten is opgericht in 1863 met 3500 leden. Een half dozijn 
lokale conferenties, ongeveer 30 ministeriële arbeiders, en een Generale Conferentie comité van 
3. De Generale Conferentie president was goed in staat leiding en raad te geven aan zo'n kleine 
organisatie. Hij kon elke belangrijke vergadering bijwonen en bovendien persoonlijke aandacht 
geven aan het grootste gedeelte van het publicatiewerk. Echter was het werk van de gemeente in 
1896 sterk uitgebreid in de Verenigde Staten, en uitgebreid naar Europa, Australië en ook naar 
Afrika. Het was niet langer mogelijk voor 1 man om adequate supervisie en leiding te geven aan 
zo'n wijdverspreid werk. Ellen White verzocht dringend om een velddivisie, zodat onze 
gemeenteleden over de hele wereld niet langer zouden kijken naar 1 man om raad. Dit werd 
bereikt door unieconferentie en wereldconferentie op te richten.) 

 [43] 
Onverstandige leiders spreken niet voor God 
 “De stem vanuit Battle Creek, die als autoriteit wordt beschouwd in het adviseren hoe het 
werk moet gedaan, is niet langer de stem van God.” – 17Manuscript Releases 185 (1896). 
 “Het is al enkele jaren dat ik de Generale Conferentie niet meer erken als de stem van 
God.” 17Manuscript Releases 216 (1898). 
 “Dat deze mannen zich op een heilige plaats zouden moeten bevinden, als de stem van 
God voor de mensen, zoals we ooit  geloofden dat de Generale Conferentie was – dat is verleden 
tijd.” – General Conference Bulletin, April 3, 1901, p.25 
  
Een nieuwe Kerkgenootschap (benaming) is niet nodig 
 “U zult citaten nemen van de getuigenissen die spreken over de sluiting van de genadetijd, 
of de schudding onder Gods volk, en u zult spreken over het verlaten van dit volk om een 
zuiverder, heiliger volk te doen ontstaan. Dit alles doet satan plezier….. Als velen uw zienswijze 
aannemen en erover praten en er naar handelen dan zal er één van de grootste fanatische 
opwindingen plaatsvinden die ooit gezien is onder de Zevende-Dags-Adventisten. Dat is wat 
satan wil.” – 1Selected Messages 179 (1890). 
 “De Heere heeft u geen boodschap gegeven om de Zevende-Dags-Adventisten Babylon  
te noemen, en Gods volk hieruit te roepen. Al de redenen die u opnoemt hebben geen gewicht 
voor mij over dit onderwerp, omdat God mij voldoende licht gegeven heeft dat tegengesteld is 
aan een dergelijke boodschap. ….  
 Ik weet dat de Heere Zijn gemeente liefheeft. Het is niet de bedoeling dat het ontregeld of 
verdeeld wordt in onafhankelijke atomen. Dat is totaal niet verenigbaar; er is niet het minste 
bewijs voor dat zo iets zal gebeuren.” 2 Selected Messages 63, 68, 69 (1893). 
 “Ik zeg u, broeders, de Heere heeft een georganiseerd lichaam waardoor Hij wil werken. 
… Wanneer iemand zich terugtrekt van het georganiseerde lichaam van Gods geboden houdend 
volk, wanneer Hij de gemeente in Zijn menselijke  
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[44]  
weegschaal gaat wegen en het oordeel uitspreekt tegen hen, dan weet u dat God hem niet leidt. 
Hij is op het verkeerde spoor.” – 3Selected Messages 17-18 (1893). 
 
Gode zal alles in orde maken 
 “Er is geen reden om te twijfelen, of bang dat het werk niet zal slagen. God staat aan de 
leiding van het werk en Hij zal alles in orde maken. Wanneer er zaken aangepast moeten worden 
in de leiding van het werk, dan zal God daarvoor zorgen en Hij zal met een kromme stok een 
rechte slag slaan. Laten wij erop vertrouwen dat God het edele schip, dat Gods volk aan boord 
heeft, naar een veilige haven zal loodsen.” – 2 Selected Messages 390 (1892). 
 “Heeft God geen levende gemeente? Hij heeft een gemeente, maar het is een strijdende 
gemeente, niet een zegevierden gemeente. Het doet ons verdriet dat er geestelijk onvolwaardige 
mensen zijn, dat er onkruid onder het tarwe zit. … Hoewel er kwaad bestaat in de gemeente, en 
zal blijven bestaan tot het einde van de wereld, moet de gemeente in deze laatste dagen het licht 
van de wereld zijn, die vervuild en gedemoraliseerd is door de zonde. De gemeente, verzwakt en 
onvolkomen, die het nodig heeft om berispt, gewaarschuwd, en geadviseerd te worden, is het 
enige object op aarde waaraan Christus Zijn allerhoogste aandacht schenkt.” – Testimonies to 
Ministers 45, 49 (1893). 
 “De bolwerken van satan zullen nooit overwinnen. De derde engelenboodschap zal 
gepaard gaan met overwinning. Zoals de Kapitein van het leger van de Heere de muren van 
Jericho neerhaalde, zo zal het gebodenhoudend volk van God zegevieren en alle tegengestelde 
elementen zullen worden verslagen.” – Testimonies to Ministers 410 (1898). 
 
Aansporing tot verdeling van de verantwoordelijkheden 
 “Wat wij nu nodig hebben is een reorganisatie. Wij willen beginnen met het fundament en 
bouwen op een ander principe. …. 
 Hier zijn mannen die aan het hoofd staan van onze verschillende instituten, van educatieve 
belangen en van de conferenties in verschillende locaties en in verschillende staten. Zij moeten 
allen bekend staan als representatieve mannen die een stem moeten hebben in het vormen en 
aanpassen van de plannen die zullen worden uitgevoerd. Er moeten meer dan één of twee of drie 
mannen zijn die het hele enorme gebied overzien.  

[45]  
Het werk is enorm, en er is geen enkele menselijk brein dat het werk kan plannen dat gedaan 
moet worden. … 
 Nu wil ik zeggen dat God geen koninklijke macht in onze gelederen heeft geplaatst om dit 
of dat van die of die tak van het werk te controleren. Het werk wordt sterk beperkt door de 
pogingen om het  in alle onderdelen onder controle te krijgen. … Er moet een renovatie, een 
reorganisatie komen; er moet de nodige macht en kracht in de commissies worden gebracht. (Uit 
Ellen White's openingstoespraak van 2 april, 1901 aan de Generale Conferentiebijeenkomst in 
Battle Creek).” – General Conference Bulletin, 3 April, 1901 p. 25-26. 
 “Er moeten nieuwe Conferenties worden gevormd. Het was volgens Gods plan dat de 
conferentie van de Unie georganiseerd werd in Australazië. … Het is niet noodzakelijk om 
duizenden mijlen naar Battle Creek te overbruggen voor advies en dan weken moeten wachten op 
een antwoord. Degenen die aanwezig zijn moeten beslissen wat er moet worden gedaan.” – 
General Conference Bulletin, 5 april, 1901 p. 69-70. 
 
Het antwoord van de 1901 Generale Conferentie  
 “Wie denkt u dat onder ons was sinds de Conferentie begon? Wie heeft de ongepaste 
elementen, die over het algemeen verschijnen in dergelijke bijeenkomsten, weggehouden? Wie 
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liepen er heen en weer tussen de gangpaden van de Tabernakel? De God van de hemel en Zijn 
engelen. En Zij zijn niet gekomen om u te verscheuren, maar om u een goede en vreedzame 
gedachten  te geven. Zij waren met ons om het werk van God te doen, om de duistere machten 
weg te houden, zodat het werk waarvan God bepaald heeft dat gedaan moet worden, niet 
gehinderd kon worden. De engelen van God hebben onder ons gewerkt. … 
 Ik ben in mijn leven nooit meer zo verbaasd geweest dan over de wending van zaken die 
op deze vergadering plaatsvonden. Dit is niet ons werk. God heeft dit bewerkt. Aanwijzingen 
hierover waren aan mij doorgegeven, maar totdat bij deze bijeenkomst de uitkomst werd gegeven, 
kon ik deze instructie niet begrijpen. Engelen van God liepen op en neer in deze bijeenkomst. Ik 
wil dat elk van u dit onthoudt en ik wil dat u er ook aan denkt dat God gezegd heeft dat Hij de 
wonden van Zijn volk zal genezen.” – General Conference Bulletin, 25 april, 1901. p. 463-464  

[46] 
 Tijdens de Generale Conferentie heeft de Heere machtig gewerkt voor Zijn volk. Elke 
keer als ik aan deze bijeenkomst denk, komt er een zoete ernst over mij en geeft een gloed van 
dankbaarheid aan mijn ziel. Wij hebben de statige schreden van de Heere, onze Verlosser gezien. 
Wij loven Zijn heilige Naam, want Hij heeft verlossing gebracht voor Zijn volk.” – Review and 
Herald, 26 november 1901. 
 “Het was noodzakelijk om Unie conferenties te organiseren, zodat de Generale 
Conferentie niet elke afzonderlijke conferentie zou dicteren. Het gezag rust bij de Conferentie 
niet op één of twee of zes mannen; er moet een raad van mannen zijn boven elke afzonderlijke 
divisie.” – Ellen White Manuscript, 26, 3 april 1903.  
(Voor verdere informatie m.b.t. de organisatorische veranderingen die gemaakt zijn op 1901 
Generale Conferentiebijeenkomst, zie de Zevende Dag Adventisten encyclopedie (vol. 10 van de 
Commentaar Verwijsseries), herziene editie p. 1050-1053). 
 
Vertrouwen in de ZDA Organisatie opnieuw bevestigd 
 “Wij kunnen nu niet van de fundamenten, die God heeft opgericht afstappen. Wij kunnen 
nu geen nieuwe organisatie beginnen, want dit zou afval van de waarheid betekenen.” – 2 
Selected Messages 390 (1905). 
 “Mij is opgedragen te zeggen aan de Zevende-Dags-Adventisten over de gehele wereld, 
dat God ons geroepen heeft als een volk om Zijn bijzondere schat te zijn. Hij heeft 
voorgeschreven dat Zijn gemeente op aarde volmaakt verenigd in de Geest en de raad van de 
Heere zal staan tot het einde der tijden.” – 2 Selected Messages p. 397 (1908). 
 “In tijden waarin een kleine groep mannen, belast met de algemene leiding van het werk, 
in naam van de Generale Conferentie probeerden onverstandige plannen uit te voeren, en zo Gods 
werk te beperken, heb ik gezegd, dat ik de stem van de Generale conferentie, vertegenwoordigd 
door deze weinige mannen, niet langer als de stem van God kon beschouwen. Maar dit betekent 
niet, dat de besluiten van de Generale Conferentie, samengesteld uit een vergadering van volgens 
de regels aangestelde vertegenwoordigers uit alle delen van het veld, niet gerespecteerd zou 
moeten worden.  

[47]  
 God heeft geordineerd, dat de vertegenwoordigers van Zijn kerk uit alle delen van de 
wereld, wanneer zij in vergadering bijeen zijn tijdens een Generale Conferentie, gezag zullen 
hebben. De dwaling, waarin sommigen gevaar lopen verstrikt te raken, is het aan het verstand en 
het oordeel van één man of een kleine groep mannen toekennen van de volle mate van gezag en 
invloed, die God aan Zijn gemeente geschonken heeft via het oordeel en de stem van de Generale 
Conferentie in vergadering bijeen, die plannen moeten maken voor het welzijn en de bevordering 
van Zijn werk. “ –  9T 260,261 (1909). Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 252-253 
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 “God heeft Zijn gemeente bekleed met een bijzonder gezag en een macht, die niemand 
mag geringschatten, want wie dat doet, veracht daarmee de stem van God.” – AA 164 (1911) Van 
Jeruzalem tot Rome blz. 123 
 “Ik ben bemoedigd en gezegend toen ik mij bewust werd dat de God van Israël nog steeds 
Zijn volk leidt en dat Hij bij hen blijft tot het einde der tijden.” – 2Selected Messages 246  
(Uit:  Ellen White's laatste boodschap aan de Zevende-Dags-Adventistenen kerk in een Generale 
Conferentie bijeenkomst. Deze geruststellende woorden werden voorgelezen op de bijeenkomst 
door de Generale Conferentie president A.G.Daniels op 27 mei 1913).  
 
Een verklaring van W.C.White 
 “Ik vertelde haar (mevr. Lida Scott) hoe moeder de ervaringen van de laatste gemeente 
beschouwde en van haar stellige leer dat God niet zou toestaan dat dit kerkgenootschap volledig 
zou afvallen, dat er een andere kerk uit zou voortkomen.” – W.C. White aan E.E.Andross, 23 mei 
1915, White Estate Correspondence File. 
 
Geestelijk opwekking nog steeds nodig 
 “Op een middag schreef ik over het werk dat gedaan had moeten worden op de laatste 
(1901) Generale Conferentie, als de mannen op de vertrouwensposities de wil en het pad van God 
hadden gevolgd. Degenen die groot licht hadden gekregen hebben niet gewandeld in dat licht. Het 
was een besloten vergadering en er werd geen pauze gehouden. Men heeft zich niet 
verootmoedigd voor de Heere zoals zij hadden moeten doen en de Heilige Geest werd niet 
gegeven.  

[48]  
 Ik had tot zover geschreven toen ik het bewustzijn verloor en ik leek getuige te zijn van 
een scène in Battle Creek. 
 Wij waren vergaderd in de aula van de Tabernakel. Er werd gebeden, een lied gezongen 
en er werd opnieuw gebeden. Er werden heel ernstige smeekbeden opgezonden tot God. De 
vergadering werd gekenmerkt door de aanwezigheid van de Heilige Geest. … 
 Niemand scheen te trots te zijn om oprechte bekentenissen af te leggen en degenen die dit 
werk leidden waren degenen die invloed hadden, maar die nooit eerder de moed hadden om hun 
zonden te belijden. 
 Er was een vreugde zoals nooit tevoren in de Tabernakel gehoord was.  
 Toen werd ik weer wakker uit mijn bewusteloze toestand en kon eerst niet bedenken waar 
ik was. Mijn pen had ik nog steeds in mijn hand. En de woorden werden tot mij gesproken: “Zo 
had het kunnen zijn. Dit alles had de Heere voor Zijn volk willen doen. De hele hemel wachtte 
erop genadig te kunnen zijn”. Ik dacht eraan waar wij zouden hebben kunnen zijn wanneer er 
grondig werk was gedaan op de laatste Generale Conferentie.” – 8Testimonies 104-106 (5 Januari 
1903). 
 “Ik was diep onder de indruk van de scènes die de afgelopen nacht aan mij waren 
verschenen. Er leek een grote beweging te zijn – een opwekking – op veel plaatsen. Ons volk was 
in beweging gekomen als antwoord op Gods oproep.” Testimonies to Ministers 515 (1913).  
(Uit Ellen White's eerste boodschap aan de Generale Conferentie vergadering van 1913). 
 
Het geduld dat God heeft met Zijn volk 
 “De gemeente heeft gefaald, bedroevend gefaald, om aan de verwachtingen te voldoen 
van haar Verlosser en toch trekt de Heere Zich niet terug van Zijn volk. Hij draagt hen nog steeds, 
niet omdat Hij nog enige deugdzaamheid in haar gevonden heeft, maar opdat Zijn Naam niet 
onteert wordt voor de vijanden van de waarheid en gerechtigheid, en dat de satanische 
vertegenwoordigers niet zullen zegevieren om de ondergang van Gods volk. Hij heeft hun 
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eigenzinnigheid, ongeloof en dwaasheid lang verdragen. Met een wonderlijke verdraagzaamheid 
en mededogen heeft Hij hen getuchtigd. Wanneer zij naar Zijn aanwijzingen  

[49]  
willen luisteren zal Hij hen reinigen van hun verdorven neigingen en hen redden met een 
eeuwigdurende verlossing en waardoor zij eeuwige monumenten van de kracht en Zijn genade 
zullen zijn.” – Signs of the Times 13 november 1901. 
 “Wij mogen niet vergeten dat de gemeente, hoe verzwakt en onvolkomen ze ook mag zijn, 
het enige object op aarde is waaraan Christus Zijn allerhoogste aandacht schenkt. Hij kijkt 
voortdurend met bezorgdheid naar hen en versterkt hen met Zijn Heilige Geest.” – 2 Selected 
Messages 396 (1902). 
God werkt met degenen die Hem trouw zijn 
 “De Heere Jezus zal altijd een verkozen volk hebben dat Hem dient. Toen het Joodse volk 
Christus afwezen, de Vorst van het leven, nam Hij het Koninkrijk van God van hen weg en gaf 
het aan de heidenen. God zal met dit principe doorgaan op elk gebied van Zijn werk. (Jeremia 31: 
31-40) 
 Wanneer een gemeente ontrouw blijkt te zijn aan het Woord van de Heere, wat hun positie 
ook mag zijn, hoe hoog en heilig hun roeping ook is, dan kan de Heere niet langer met hen 
werken. Dan worden anderen gekozen om de belangrijke verantwoordelijkheden te dragen. Maar 
wanneer zij op hun beurt hun leven niet reinigen van elke verkeerde daad, wanneer zij niet Zijn 
zuivere en heilige principes als hun grens stellen, dan zal de Heere hen zwaar treffen en 
vernederen en, tenzij zij zich bekeren, hen van hun plaats verwijderen en ze tot smaad maken.” – 
14Manuscript Release 102 (1903). 
 
Beoordeeld naar het geschonken licht  
 “De gemeente der Zevende-Dags-Adventisten zal in de weegschalen van het heiligdom 
gewogen worden. Zij zal geoordeeld worden aan de hand van de voorrechten en voordelen die ze 
heeft gehad. Wanneer haar geestelijke ervaring niet in verhouding staat tot de voordelen die 
Christus haar tegen een oneindige prijs heeft geschonken, wanneer ze de toegekende zegeningen 
niet gebruikt heeft om het haar toevertrouwde werk te doen, dan zal het over haar uitgesproken 
vonnis luiden: “Te licht bevonden”. Aan de hand van het geschonken licht, de gegeven kansen, 
zal ze geoordeeld worden. …  

[50] 
 Ernstige waarschuwende vermaningen, te zien in de vernietiging van innig gekoesterde 
voorzieningen voor het dienstwerk (Het Battle Creek Sanatorium, het grootste en bekendste 
adventistische instituut ter wereld, brandde tot de grond toe af op 18 februari 1902. Dit werd 
gevolgd door de verwoesting van de Review and Herald uitgeverij, ook door brand op 30 
december 1902)  zeggen ons: “Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de 
eerste werken” (Openbaring 2: 5). … 
 Tenzij de gemeente, die nu doortrokken wordt van haar eigen afvalligheid, niet tot inkeer 
komt, en zich niet zal bekeren, zal ze eten van de vrucht van haar eigen daden tot ze van zichzelf 
een afschuw zal krijgen. Wanneer ze het kwade weerstaat en het goede kiest, wanneer ze God 
zoekt in alle ootmoed en haar hoge roeping in Christus bereikt, staande op het fundament van 
eeuwige waarheid, en in geloof beslag legt op de talenten haar toegewezen, zal ze genezing 
ontvangen. Dan zal ze naar voren treden in haar door God gegeven eenvoud en reinheid, bewaard 
voor alle aardse verwikkelingen, terwijl ze laat zien dat de waarheid haar inderdaad heeft 
vrijgemaakt. Dan zullen haar leden inderdaad de uitverkorenen Gods, Zijn vertegenwoordigers, 
zijn.” – 8T 247-251 (21 april 1903). Schatkamer der Getuigenissen deel 3 blz. 258, 259, 261-262 
 
Israëls geschiedenis is een waarschuwing voor ons 
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 “In deze laatste dagen zal Gods volk aan dezelfde gevaren blootstaan als van het oude 
Israël. Degenen die niet naar de waarschuwingen willen luisteren die God geeft zullen aan 
dezelfde risico's blootstaan als het oude Israël en missen door ongeloof het binnengaan van de 
rust. Het oude Israël overkwam onheil als gevolg van hun ongeheiligde harten en hooghartige wil. 
Hun uiteindelijke verwerping als natie was het gevolg van hun eigen ongeloof, zelfverzekerdheid, 
onboetvaardigheid, geestelijke blindheid en verhardde harten. In hun geschiedenis wordt ons een 
gevaarlijk signaal voorgehouden. 
 “Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om 
af te wijken van den levenden God; …. 14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij 
anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;” (Hebreeën 3: 12, 
14).” – Letter 30, 1895 

[51] 
De strijdende gemeente is onvolmaakt 
 “De strijdende gemeente is niet de zegevierende gemeente, en de aarde niet niet de hemel. 
De gemeente bestaat uit dwalenden, onvolmaakte mannen en vrouwen, die nog leerlingen zijn in 
de school van Christus, om opgeleid, gedisciplineerd, opgevoed te worden voor dit leven en voor 
het toekomstige, eeuwige leven.” – Signs of the Times, 4 januari 1883 
 “Sommige mensen denken dat, wanneer zij zich aansluiten bij de gemeente, hun 
verwachtingen vervuld zullen worden en alleen mensen zullen ontmoeten die zuiver en volmaakt 
zijn. Zij zijn ijverig in hun geloof en wanneer zij fouten in gemeenteleden zien dan zeggen ze: 
“Wij hebben de wereld verlaten om niet meer om hoeven te gaan met slechte karakter, maar het 
kwaad is hier ook”, en zij vragen, zoals de dienstknecht in de gelijkenis “Vanwaar heeft hij dan 
dit onkruid?” (Mattheüs 13: 27). Maar wij hoeven niet zo teleurgesteld te zijn, want de Heere 
heeft ons niet gegarandeerd dat de gemeente volmaakt zou zijn; en al onze ijver om de strijdende 
gemeente net zo zuiver te maken als de zegevierende gemeente, zal niet lukken.” – Testimonies to 
Ministers 47 (1893) 
 
De zegevierende gemeente zal trouw zijn en op Christus lijken 
 “Het werk zal spoedig afgesloten worden. De leden van de strijdende gemeente die 
bewezen hebben trouw te zijn zullen de zegevierende gemeente worden.” – Evangelism 707 
(1892) 
 “Het leven van Christus was een leven belast met de Goddelijke boodschap van de liefde 
van God en Hij verlangde intens deze liefde in rijke mate aan anderen te geven. Medeleven 
straalde van Zijn aangezicht en Zijn gedrag werd gekenmerkt door genade, nederigheid, waarheid 
en liefde. Elk lid van Zijn strijdende gemeente moet dezelfde kwaliteiten laten zien, wanneer hij 
zich bij de zegevierde gemeente wil aansluiten.”- Fundamentals of Christian Education 179 
(1891) 
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[52] 
Hoofdstuk 5 

HET TOEGEWIJDE LEVEN VAN HET OVERBLIJFSEL 
 
Een dubbel leven 
 “In deze tijd, vlak voor de wederkomst van Christus op de wolken des hemels, dient er 
een werk gedaan worden als dat van Johannes (de Doper). God roept mannen op die een volk 
kunnen voorbereiden om stand te houden in de grote dag van de Heere. … Om zo'n boodschap als 
van Johannes, te verkondigen moeten wij net zo'n geestelijke ervaring hebben als hij. Hetzelfde 
werk moet in ons worden volbracht. Wij moeten op God zien, en door op Hem te zien verliezen 
wij het zicht op onszelf.” – 8Testimonies 332, 333 (1904) 
 “Gemeenschap met God zal het karakter en het leven veredelen. Mensen zullen ons 
opmerken, net als bij de eerste discipelen, dat wij met Jezus zijn geweest. Dit zal de werker  een 
kracht verlenen dat niets anders kan geven. Deze kracht mag hij zich niet laten ontnemen. Wij 
moeten een dubbel leven leiden – een leven van denken en handelen, van stil gebed en ernstig 
werken.” – Ministry of Healing 512 (1905) 
 “Gebed en inspanning, inspanning en gebed moet de taak van uw leven zijn. U moet 
bidden alsof het resultaat en de lof alleen te danken zijn aan God en werken alsof het alleen van u 
afhangt.” – 4Testimonies 538 (1881)  

[53]  
 “Niemand is één dag of zelfs maar één uur veilig zonder gebed.” – GC 530 (1911) De 
Grote Strijd blz. 487 
 “Wie niets anders doet dan bidden, zal binnen korte tijd ophouden te bidden.” – SC 101 
(1892) Schreden naar Christus blz. 93 
 
Stevig geworteld in Christus 
 “De storm komt, de storm die elk geloof zal toetsen voor wat het waard is. Gelovigen 
moeten nu stevig geworteld zijn in Christus, of anders zullen ze op een dwaalspoor worden geleid 
door één of andere dwaalleer.” Evangelism 361-362 (1905) 
 “Het zou goed zijn als wij dagelijks een uur zouden besteden aan het overdenken van het 
leven van Christus. Wij zouden punt voor punt moeten overdenken en onze verbeelding laten 
gaan over elk toneel, vooral over de laatste dagen van Zijn leven.” DA 83 (1898) Jezus, de Wens 
der Eeuwen blz. 59 
 “De enige bescherming tegen het kwaad is het wonen van Christus in het hart door het 
geloof in Zijn gerechtigheid. Wanneer wij niet volkomen verbonden zijn met God, kunnen wij 
nooit weerstand bieden aan de onheilige gevolgen van eigenliefde, genotzucht en verleiding tot 
zonde. Het is mogelijk dat wij een aantal verkeerde gewoonten nalaten in de tijd dat wij satan 
hebben losgelaten, maar zonder een levende verbinding met God door een overgave van ons 
leven van dag tot dag, zullen wij overwonnen worden. Zonder een persoonlijk kennen van 
Christus en een blijvende gemeenschap zijn wij overgeleverd aan de genade van de vijand en 
zullen ten slotte doen wat hij gebiedt.” – DA 324 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 264 
 “Christus en Die gekruisigd, behoort het onderwerp te zijn van onze overdenking, onze 
gesprekken en onze vreugdevolle gevoelens.” SC 103-104 (1892). Schreden naar Christus blz. 96 
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Gevormd door de Heilige Geest  
 “Nooit zal het menselijk hart geluk kennen totdat het zich overgeeft om gevormd te 
worden door de Geest van God. De Geest brengt de vernieuwde ziel in overeenstemming met het  

[54]  
Voorbeeld, Jezus Christus. Door Zijn invloed wordt de vijandschap tegen God veranderd in 
geloof en liefde, en trots in nederigheid. De ziel beseft de schoonheid van de waarheid en 
Christus wordt geëerd door een uitmuntend en volmaakt karakter.” Our High Calling 152 (1896) 
 “Elke impuls, elke geestesgesteldheid of neiging van het hart moet steeds onder leiding 
staan van Gods Geest.” – PP 421 (1890) Patriarchen en Profeten blz. 381 
 “De Geest verlicht onze duisternis, inspireert onze onwetendheid en helpt ons in onze 
veelvuldige levensbehoeften. Maar de geest moet voortdurend uitgaan naar God. Wanneer 
wereldgezindheid toegelaten wordt, wanneer wij geen behoefte hebben aan gebed, geen behoefte 
aan gemeenschap met Hem Die de bron is van kracht en wijsheid, zal de Geest niet in ons 
blijven.” – Our High Calling 154 (1904) 
 
De noodzaak van Bijbelstudie 
 “Geen vernieuwd hart kan in een toestand van lieflijkheid worden gehouden zonder de 
dagelijkse toepassing van het zout van het Woord. Goddelijke genade moet dagelijks ontvangen 
worden, anders zal niemand bekeerd blijven.” – Our High Calling 215 (1897) 
 Laat uw geloof bevestigd worden door het Woord van God. Grijp de levende getuigenis 
van de waarheid stevig vast. Geloof in Christus als een persoonlijke Verlosser. Hij is en zal altijd 
blijven, onze Rots der Eeuwen.” – Evangelism 362 (1905) 
 “Christenen moeten zich voorbereiden op het feit, dat spoedig een overweldigende 
gebeurtenis over de wereld zal losbarsten en deze voorbereiding moeten ze maken door ijverig 
het Woord van God te bestuderen en te trachten hun leven in overeenstemming te brengen met 
Zijn voorschriften.” –  PK 626 (1914) Profeten en Koningen blz. 383 
 “Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, zullen in de laatste grote 
strijd stand kunnen houden.” – GC 593-594 (1911) De Grote Strijd blz. 548  

[55] 
 “Alleen zij die ijverige studenten van de Bijbel zijn en de waarheid liefhebben zullen 
worden beschermd tegen de machtige misleiding die de wereld gevangen houdt.” –  GC 625 
(1911) De Grote Strijd blz. 578 
 “Ons volk moeten de woorden van God begrijpen; zij moeten een systematische kennis 
hebben van de beginselen van de geopenbaarde waarheid, die hen geschikt zal maken voor wat 
over de aarde zal komen en hen ervoor kan behoeden dat ze worden meegesleept met elke wind 
van leer.” – 5T 273 (1885) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 222 
 
Leer Bijbelteksten uit het hoofd  
 “Meerdere keren per dag moeten kostbare, gouden momenten worden gewijd aan het 
gebed en de studie van de Schrift, al is het maar om een tekst uit het hoofd te leren, zodat 
geestelijk leven in de ziel kan bestaan.” 4Testimonies 459 (1880) 
 “Gods kostbare Woord is de norm voor jongeren die trouw zijn aan de Koning van de 
hemel. Studeer de Schriften. Laat ze tekst na tekst uit het hoofd leren en een kennis verwerven 
van wat de Heere gezegd heeft.” – My Live Today 315 (1887) 
 “Bouw een muur van teksten om u heen en u zult zien dat de wereld deze niet kan 
afbreken. Leer de Schriften uit het hoofd en versla satan, als hij komt met zijn verzoekingen, met 
een “Er staat geschreven”.  Zo ging de Heere om met de verleidingen van satan en weerstond 
hem.” – Review and Herald 10 april, 1888 
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 “Hang de kostbare woorden van Christus op in de zaal van uw geheugen. Zij moeten ver 
boven zilver of goud gewaardeerd worden.” – 6Testimonies 81 (1900) 
 “Neem een zakbijbeltje met u mee wanneer u naar uw werk gaat en benut elke 
gelegenheid om Zijn kostbare beloften uit het hoofd te leren.” – Review and Herald 27 april 1905 
 “De tijd zal komen dat velen zullen worden beroofd van het geschreven Woord van God. 
Maar wanneer dit Woord in het geheugen is gegrift kan niemand het van u af nemen.” –  
20Manuscript Release 64 (1906)  

[56]  
 “Bestudeer het Woord van God. Prent zijn kostbare beloften in uw hoofd zodat, wanneer 
wij van onze Bijbels beroofd worden, wij nog steeds in het bezit zijn van het Woord van God.” – 
10Manuscript Release 298 (1909) 
 
Openbaring 14:  een Anker voor Gods volk 
 “In deze laatste dagen is het onze plicht om de volle betekenis van de eerste, tweede en 
derde engelboodschap te weten te komen. Al onze daden moeten in overeenstemming zijn met het 
Woord van God. De eerste, tweede en derde engelboodschap zijn allen verenigd en worden 
geopenbaard in het 14e hoofdstuk van Openbaring, vanaf het 6e vers tot het einde.” – 
13Manuscripts Release 68 (1896) 
 “Velen die de derde engelboodschap aannamen, hadden geen ondervinding met de twee 
voorgaande boodschappen. Satan begreep dit en zijn boze oog was op hen gericht om hen ten val 
te brengen; maar de derde engel wees hen op het Heilige der heiligen en degenen die een ervaring 
hadden in de voorgaande boodschappen wezen hen de weg naar het hemelse Heiligdom. Velen 
zagen de volmaakte keten van waarheid in de engelenboodschappen en namen deze met 
blijdschap in hun volgorde aan en volgden Jezus in geloof in het hemelse Heiligdom. Deze 
boodschappen werden mij getoond als een anker voor Gods volk. Degenen die ze begrijpen en 
aannemen worden voor de vele dwaalleringen van satan bewaard.” – EW 256 (1858) Eerste 
Geschriften blz. 307 
 
Voedt de geest op om Gods Woord te geloven 
 “Degenen die zich vrij voelen om Gods Woord in twijfel te trekken en aan alles twijfelen 
waar maar een kans is voor ongeloof, zullen merken dat het een enorme strijd kost om te geloven 
wanneer de benauwdheid aanbreekt. Het is bijna onmogelijk om de invloed die de geest gebonden 
houdt, die gevoed is met ongeloof, te overwinnen, want door deze koers is de ziel gebonden in de 
strikken van satan en is machteloos om dit vreselijke net, dat zich steeds dichter om de ziel heeft 
geweven, te doorbreken.  

[57]  
 Door een houding van twijfel aan te nemen, roept men de hulp in van satans 
vertegenwoordigers. Maar de enige hoop van degene die zich gevoed heeft met ongeloof, is zich 
te laten vallen aan de voeten van de Verlosser en, als een kind, zijn wil en pad aan Christus te 
onderwerpen, zodat hij uit de duisternis in het wonderbare licht gebracht wordt. Mensen hebben 
niet de kracht om zichzelf van de strikken van satan te ontdoen. Hij die zich voedt met twijfel en 
kritiek sterkt zichzelf in ongeloof.” –  Ellen G. White Manuscript 3 (1895) 
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Voorbereiden op toekomstige beproevingen 
 “De dienaren van Christus moeten geen vaste toespraak voorbereiden wanneer zij 
vanwege hun geloof voor de rechtbank moeten verschijnen. Hun voorbereiding moet dagelijks 
gemaakt worden, door in hun hart de kostbare schatten van Gods Woord te bewaren, zich te 
voeden met de leer van Christus, en door gebed hun geloof te versterken; wanneer ze dan voor de 
rechtbank moeten verschijnen, zal de Heilige Geest hen de waarheden, die de harten van hen die 
komen luisteren bereiken, in herinnering brengen. God zal de kennis, die door ijverig studeren 
van de Schriften is verkregen, in herinnering brengen op het moment dat het nodig is.” – 
Counsels on Sabbath School Work 40-41 (1900) 
 “Wanneer de tijd van beproeving zal aanbreken, zullen er mensen zijn die nu anderen 
preken, tot de ontdekking komen, nadat zij hun eigen standpunt bestudeerd hebben, dat er veel 
dingen zijn waarvoor zij geen bevredigde verklaring kunnen geven. Zolang dit niet getoetst werd, 
wisten zij niets van hun grote onwetendheid. En er zijn velen in de gemeente die het voor lief 
nemen dat ze begrijpen wat ze geloven, maar totdat er strijdpunten ontstaan, kennen zij hun eigen 
zwakheid niet. Wanneer zij gescheiden worden van hen met hetzelfde geloof en genoodzaakt zijn 
enkel en alleen hun geloof uit te leggen, zullen ze verrast zijn hoe verwarrend hun ideeën zijn, die 
ze als waarheid hebben aangenomen.” –  5T 707 (1889) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 
blz. 575-576 
 
Controle over de morele krachten 
 “De mogelijkheid om een reden voor ons geloof te geven is een goede prestatie, maar 
wanneer de waarheid niet dieper gaat dan dit zal de ziel nooit gered worden. Het hart moet 
gereinigd worden van alle morele bezoedeling.” – Our High Calling 142 (1893)  

[58] 
 “Weinigen beseffen dat het een plicht is om controle uit te oefenen over hun gedachten en 
fantasieën. Het is moeilijk om onze ongedisciplineerde geest gericht te houden op nuttige 
onderwerpen. Maar wanneer de gedachten niet goed worden gebruikt, kan religie niet floreren in 
de ziel. De geest moet bezig gehouden worden met heilige en eeuwige dingen, of anders zal het 
onbeduidende en oppervlakkige gedachten koesteren. Zowel de intellectuele en morele krachten 
moeten worden gedisciplineerd en zij zullen door oefening versterkt en verbetert worden.” – Our 
Hight Calling 111 (1881) 
 “Wij moeten zuivere en kuise gedachten aanmoedigen en motiveren en de morele 
krachten in plaats van de lage en vleselijke krachten, versterken. God helpt ons te ontwaken uit 
onze genotzuchtige begeerten!” – Medical Ministry 278 (1896) 
 
Het voorbeeld van Henoch 
 “Henoch wandelde met God driehonderd jaren voorafgaand aan zijn overplaatsing naar de 
hemel, en de toestand van de wereld was toen niet gunstiger voor de volmaking van een 
christelijk karakter dan het tegenwoordig is. Hoe wandelde Henoch met God? Hij voedde zijn 
geest en hart zo op dat hij altijd het gevoel had dat hij in Gods aanwezigheid was en als hij 
twijfelmoedigheid was zond hij zijn gebeden op naar God om hem te bewaren. 
 Hij weigerde elke koers die zijn God zou beledigen. Hij stelde “den HEERE geduriglijk 
voor” ogen. Hij bad “Leer mij Uw weg, zodat ik niet afdwaal. Wat is Uw wil voor mij? Wat kan 
ik doen om U te eren, mijn God? “ Zo bepaalde hij voortdurend zijn weg en koers in 
overeenstemming met Gods geboden en hij had volkomen geloof en vertrouwen in zijn hemelse 
Vader, dat Hij hem zou helpen. Hij had geen eigen wil of gedachten. Het was allemaal 
onderworpen aan de wil van zijn Vader. 
 Henoch was een type van diegenen die op de aarde zijn als Christus wederkomt, die naar 
de hemel zullen gaan zonder de dood te zien.” – 1 Sermons and Talks 32 (1886) 
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 “Henoch had net als wij met verleidingen te doen. Hij was omringd door een maatschappij 
die niet vriendelijker stond tegenover gerechtigheid als waar wij mee te maken hebben.  

[59]  
De atmosfeer die hij inademde was besmet met zonde en corruptie, net als de onze, maar hij 
leefde een geheiligd leven. Hij was onbezoedeld met de heersende zonden van het tijdperk waar 
hij in leefde. Zo kunnen wij ook zuiver en onbedorven blijven.” – 2Testimonies 122 (1868) 
 
Vergeet Gods zegeningen in het verleden niet 
 “Wanneer ik naar onze geschiedenis kijk en alle stappen van vooruitgang naga, die ons 
gebracht hebben waar wij nu zijn, dan kan ik zeggen: Prijs de Heere! Wanneer ik zie wat de 
Heere tot stand gebracht heeft, ben ik vervuld van verbazing en vol vertrouwen in Christus als 
Leider. Wij hebben niets te vrezen voor de toekomst, tenzij wij vergeten hoe de Heere ons in het 
verleden geleid en onderwezen heeft.” – LS 196 (1902) Schetsen uit het leven van E.G.White blz. 
179-180 
 
Een tijd voor ernstige bezinning 
 “Als er ooit een tijd geweest is voor ernstige bezinning, voor diegenen die God vrezen, 
dan is het nu, als persoonlijke vroomheid van wezenlijk belang is. De vraag moet worden gesteld: 
“Wat ben ik, en wat is mijn werk en missie in deze tijd? Op welke zijde werk ik – aan de zijde 
van Christus of die van de vijand?” Laat elke ziel zich vernederen voor God, want nu leven wij 
zeker in de tijd van de Grote Verzoendag. De zaak van velen, zelfs op dit moment, worden nu 
onderzocht door God, want zij moeten nog een korte tijd in hun graf blijven slapen. Uw belijdenis 
van het geloof is op die dag geen garantie, maar de toestand van uw gevoelens. Is de zielen-
tempel gereinigd van haar onreinheid? Zijn mijn zonden beleden en heb ik voor God berouw 
getoond, zodat ze uitgewist worden? Beschouw ik mijzelf te luchtig? Ben ik bereid om ieder en 
elk offer te brengen om de uitnemende kennis van Jezus Christus? Voel ik elk moment dat ik niet 
van mijzelf ben, maar het eigendom van Christus, dat mijn diensten aan God toebehoren, Wiens 
eigendom ik ben?” – Ellen G.White Manuscript 25 (1886) 
 “Wij moeten onszelf afvragen “Waar leven en werken wij voor? En wat zal de uitkomst 
van dit alles zijn?” – Signs of the Times 21 november, 1892 

[60] 
Leven met het oog op de dag van het oordeel 
 “Toen ik de mensen in onze steden druk bezig zag met hun zaken,  heb ik mij in 
gedachten afgevraagd, of zij ooit denken aan de dag van God die vlak voor ons ligt. Ieder van ons 
moet leven met het oog op de grote dag die spoedig over ons zal komen.” – 1Sermons and Talks 
25 (1886) 
 “Wij kunnen ons niet veroorloven om te leven zonder zicht op de dag van het oordeel; 
want hoewel deze lang is uitgesteld, is het nu nabij, voor de deur en komt haastig dichterbij. De 
bazuin van de Aartsengel zal binnenkort de levenden opschrikken en de doden opwekken.” – 
Child Guidance 560-561 (1892) 
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Bereid voor de wederkomst van Christus 
 “Wanneer wij nu niet graag over hemelse dingen nadenken; wanneer wij geen interesse 
hebben in het zoeken naar de kennis van God, geen lust in het aanschouwen van het karakter van 
Christus; wanneer heiligheid geen aantrekkingskracht voor ons heeft – dan mogen wij er zeker 
van zijn dat onze hoop op de hemel tevergeefs is. Volmaakte overeenstemming met de wil van 
God is het hoogste doel dat de christen voortdurend voor ogen moet hebben. Hij houdt ervan over 
God, over Jezus, over de woning van gelukzaligheid en reinheid die Christus heeft bereid voor 
degenen die Hem liefhebben, te praten. De overpeinzing van deze thema's, wanneer de ziel zich 
verheugd over de gezegende beloften van God, stelt de apostel Paulus voor als “gesmaakt hebben 
het goede Woord Gods en de krachten der toekomstige eeuw” (Hebreeën 6: 5).” – 5T 745 (1889) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 605-606 
 “Wanneer u nu recht staat voor God dan bent u er klaar voor als Christus vandaag zou 
komen.” – The Heavenly Places 227 (1891) 
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[61] 
Hoofdstuk 6 

LEVENSSTIJL EN ACTIVITEITEN VAN HET OVERBLIJFSEL 
 
Een geest van dienstbaarheid en opoffering 
 “Lang heeft God gewacht of de geest van dienstbaarheid bezit zou nemen van de gehele 
gemeente, zodat iedereen overeenkomstig zijn bekwaamheden voor Hem kan werken. Wanneer 
de leden van Gods gemeente hun toegewezen werk doen in de noodlijdende velden thuis en in het 
buitenland, als vervulling van de evangelieopdracht, zal de hele wereld spoedig gewaarschuwd 
zijn en zal de Heere Jezus met macht en grote heerlijkheid terugkeren naar deze aarde.” – AA 111 
(1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 83 
 “Overal is er de tendens om het werk van organisatie in de plaats te stellen van individuele 
inspanning. Menselijke wijsheid neigt naar consolidatie, centralisatie, het bouwen van grote 
kerken en instituten. Massa's  laten weldadigheidswerk over aan instituten en organisaties; zij 
verontschuldigen zich voor contact met de wereld en hun harten verkillen. Zij concentreren zich 
op zichzelf en raken ongeïnteresseerd. De liefde voor God en mensen sterft in hun ziel. 
 Christus heeft Zijn volgelingen een persoonlijk werk toevertrouwd – een werk dat niet 
door volmacht gedaan kan worden. Dienstwerk aan de zieken  

[62]  
en de armen, het brengen van het evangelie aan de verlorenen, dit kan niet overgelaten worden 
aan comités of georganiseerde liefdadigheid. Individuele verantwoordelijkheid en inspanning, 
persoonlijke opoffering zijn de vereisten van het evangelie.” The Ministry of Healing 147 (1905) 
De weg tot gezondheid blz. 72-73 
 
Bezig zijn totdat Ik kom 
 “Christus zei: “Doet handeling totdat Ik kom” (Lukas 19: 13). Het zal nog een aantal 
jaren duren voordat onze levensgeschiedenis afgesloten zal worden, maar wij moeten tot dan 
bezig zijn.” – Review and Herald 21 april 1896 
 “Christus wil dat iedereen zichzelf ontwikkeld en Zijn tweede verschijning rustig 
overdenkt. Iedereen moet dagelijks Zijn Woord onderzoeken, maar de huidige taken niet 
verwaarlozen.” – Letter 28, 1897 
 “Christus verklaarde dat wanneer Hij komt dat enkele van Zijn wachtende volk zullen zijn 
betrokken bij zakelijk transacties. Sommigen zullen op het veld zijn, anderen plukken en 
verzamelen de oogst en anderen malen in de molen. Het is niet Gods wil dat Zijn uitverkorenen 
de plichten en verantwoordelijkheden van het leven verwaarlozen en zichzelf overgeven aan 
doelloze overpeinzingen, en leven in een religieuze droom.” – Ellen G. White Manuscript 18a, 
1901 
 “Prop zoveel goede werken als mogelijk is in dit leven.” – 5Testimonies 488 (1889) 
Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 399 
 
Alsof elke dag de laatste zou kunnen zijn 
 “Wij moeten waken en werken en bidden alsof dit de laatste dag was die ons werd 
geschonken.” – 5T 200 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 165 
 “Onze enige veiligheid ligt daarin dat wij elke dag ons werk doen zoals die op ons afkomt, 
werken, waken, wachten, elk moment vertrouwen op de kracht van Hem, Die dood was en weer 
levend is geworden, Die voor eeuwig leeft.” – Letter 66, 1894 
 “Wijdt uzelf en uw kinderen elke morgen voor die dag aan God. Maak geen berekeningen 
voor maanden en jaren; deze zijn niet van u. Eén korte dag wordt u gegeven.  

[63]  
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Werk tijdens deze uren voor de Meester, alsof het u laatste op aarde was. Leg al uw plannen voor 
God, om te worden uitgevoerd of opgegeven, zoals Zijn voorzienigheid het aangeeft.” – 7T 44 
(1902) Schatkamer der Getuigenissen, deel 3 blz. 93 
 
Gewetensvolle inachtneming van de Sabbat (zie “Inachtneming van de Sabbat” in Testimonies 
for the Church, vol 6 p. 349-368) 
 “Onze hemelse Vader wil graag door de viering van de Sabbat de kennis van Hemzelf 
onder de mensen in stand houden. Hij wil graag dat de Sabbat onze gedachten op Hem zal 
vestigen als de ware en levende God en dat wij, door Hem te kennen, leven en vrede mogen 
hebben.” – 6Testimonies 349 (1900) 
 “De hele week door moeten wij de Sabbat in onze gedachten houden en voorbereidingen 
treffen deze te houden volgens het gebod. Wij moeten niet alleen de Sabbat in acht nemen als een 
wettische aangelegenheid. Wij moeten zijn geestelijke invloed, op alle verrichtingen van het 
leven begrijpen. … 
 Wanneer de Sabbat zo wordt herdacht, zal het tijdelijke geen inbreuk kunnen maken op 
het geestelijke. Geen werk mag worden overgelaten voor de Sabbat, die in de zes werkdagen 
gedaan hadden kunnen worden.”- 6Testimonies 353, 354 (1900) 
 “Voor de noodzakelijke dingen van het leven moet gezorgd worden, de zieken moeten 
worden geholpen, in de nood van hen die gebrek hebben, moet worden voorzien. Wie nalaat het 
lijden op Sabbat te verlichten, zal niet onschuldig worden gehouden. Gods heilige dag is voor de 
mens gemaakt en daden van barmhartigheid zijn volkomen in overeenstemming met het doel van 
die dag. God wenst niet dat Zijn schepselen ook maar een ogenblik pijn lijden, als deze op Sabbat 
of welke dag ook verlicht kan worden.” – DA 207 (1898)  Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 163 
 
Trouw in tienden en gaven 
 “De tienden zijn heilig, gereserveerd voor God Zelf. De tienden moeten in Zijn 
schatkamer worden gebracht om te worden gebruikt om de evangelie arbeiders in hun werk te 
ondersteunen. … Lees zorgvuldig het derde hoofdstuk van Maleachi en zie wat God over de 
tienden zegt.” 9T 249 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 241  

[64]  
 “Het Nieuwe Testament voert de wet van de tienden niet opnieuw in, zoals ze dit ook niet 
doet met de Sabbat; want de geldigheid van beide wordt aangenomen en hun diepe geestelijke 
belang wordt uitgelegd.” – Counsels on Stewardship 66 (1882) 
 “De Heere roept nu Zevende Dags Adventisten in alle plaatsen op om zichzelf aan Hem te 
wijden en hun uiterste best te doen om in Zijn werk behulpzaam te zijn, naarmate hun 
omstandigheden dat toelaten. Hij wil dat zij door vrijgevigheid in giften en gaven hun waardering 
zullen tonen voor Zijn zegeningen en hun dankbaarheid voor Zijn barmhartigheid.” – 9T 132 
(1909) Getuigenissen voor de Gemeente, deel  9 blz. 129 
 “Liefdadigheid bij het sterven is een slappe vervanging voor  liefdadigheid tijdens het 
leven.” – 5T 155 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 129 
 “De behoeften van het werk zal voortdurend toenemen als wij de tijd van het einde 
naderen.” – 5T 156 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 129 
 “Wij leven in deze wereld in een proeftijd, om onze geschiktheid te bepalen voor het 
toekomstige leven. Niemand kan de hemel binnengaan wiens karakter verontreinigd is door 
zelfzucht. Daarom toetst God ons hier, door ons tijdelijke bezittingen toe te vertrouwen, dat ons 
gebruik hiervan laat zien of wij belast kunnen worden met eeuwige rijkdommen.” – Counsels on 
Stewardship 22 (1893) 
 
Opzetten van nieuwe instituten 
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 “Sommigen zullen zeggen: “De Heere komt spoedig, waarom is het nodig scholen, 
sanatoria en levensmiddelfabrieken op te zetten? Waarom is het nodig dat onze jonge mensen een 
vak leren?” 
 Het is Gods doel dat wij voortdurend de talenten die Hij ons gegeven heeft, verbeteren. 
Wij kunnen dat alleen doen als wij ze gebruiken. Het vooruitzicht van Christus' spoedige komst 
moet niet leiden tot luiheid. In plaats daarvan moet het ons leiden naar alles wat mogelijk is ten 
bate en tot zegen van de mensheid.” – Medical Ministry 268 (1902)  

[65]  
 “Er moet een groot werk gedaan worden over de hele wereld en laat niemand denken dat, 
omdat het einde nadert er geen behoefte is aan bijzondere inspanning om verschillende 
instellingen op te bouwen, waar dat nodig is. …. Wanneer de Heere ons beveelt geen verder 
moeite te doen om kerkgebouwen te bouwen en scholen, sanatoria en uitgeverijen op te zetten, is 
het tijd voor ons onze handen te vouwen en dat de Heere het werk afsluit, maar nu is voor ons de 
gelegenheid onze ijver voor God te tonen en onze liefde voor de mensheid.” – 6Testimonies 440 
(1900) 
 
Medisch zendingswerk 
 “Wanneer religieuze agressie de vrijheden van onze natie ondermijnen, zullen degenen die 
voor de vrijheid van geweten opkomen, in een ongunstige positie worden geplaatst. Voor hun 
eigen bestwil moeten ze, terwijl ze nog de gelegenheid hebben, kennis verkrijgen m.b.t. ziekten, 
hun oorzaken, voorkoming en genezing. En degenen die dit doen zullen overal werk vinden. Er 
zullen veel lijdenden zijn die hulp nodig hebben, niet alleen onder degenen van ons eigen geloof, 
maar vooral onder degenen die de waarheid niet kennen.” – Counsels on Health 506 (1892) 
Maranatha blz. 185 
 “Ik kan u vertellen dat  er binnenkort geen geestelijk werk meer wordt gedaan, maar 
medisch zendingswerk.” Counsels on Health 533 (1901) 
Gods volk waarderen hun gezondheid 
 “Mij werd getoond dat de gezondheidshervorming een onderdeel is van de derde 
engelenboodschap en net zo nauw daarmee verbonden is als de arm en hand met het menselijke 
lichaam.” – 1Testimonies 486 (1867) 
 “Thee, koffie, tabak en alcohol moeten wij als zondige genoegens zien. Wij kunnen vlees, 
eieren, boter, kaas e.d. niet op hetzelfde niveau plaatsen. Deze moeten niet op de eerste plaats 
gesteld worden, als last van ons werk. Het voorgenoemde – thee, koffie, tabak, bier, wijn en alle 
sterke dranken – mogen niet gematigd worden ingenomen, maar moeten worden afgedankt.” – 
3Selected Messages 287 (1881)  

[66]  
 “Ware matigheid leert ons om volledig af te zien van alles wat nadelig is en te gebruiken 
dat wat verstandelijk gezien gezond is.” – PP 562 (1890) Patriarchen en Profeten blz. 511 
 “Zuivere lucht, zonlicht, matigheid, rust, lichaamsbeweging, goede voeding, het gebruik 
van water, vertrouwen in Gods macht – dat zijn de ware medicijnen.” – The Ministry of Healing 
127 (1905) 
 “Alles wat onze gezondheid benadeeld vermindert niet alleen de lichamelijke krachten, 
maar verzwakt ook onze geestelijke en morele krachten. Onmatigheid in ongezonde gewoonten 
maakt het moeilijker om onderscheid te maken tussen goed en kwaad en dus moeilijker het kwaad 
te weerstaan.” – The Ministry of Healing 128 (1905) 
 
Terug naar het originele dieet 
 “God probeert ons, stap voor stap, terug te leiden naar Zijn oorspronkelijk doel – dat de 
mens zal leven van de natuurlijke voortbrengselen van de aarde. Onder degenen die wachten op 
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de wederkomst van de Heere zal het vlees eten uiteindelijke worden afgeschaft; vlees zal 
ophouden een deel van hun dieet te vormen. Wij moeten steeds dit doel voor ogen houden en 
trachten daar gestaag naar toe te werken.” – Counsels on Health 450 (1890) Maranatha blz. 62 
 “Grotere hervormingen moeten worden gezien onder de mensen die beweren dat ze 
uitkijken naar de spoedige wederkomst van Christus. De gezondheidshervorming moet onder ons 
volk een werk verrichten dat nog niet is gedaan. Er zijn sommigen die het gevaar van het eten van 
vlees moeten beseffen. Zij die nog steeds vlees van dieren eten brengen zo de lichamelijke, 
verstandelijke en geestelijke gezondheid in gevaar. Velen die nu slecht half overtuigd zijn m.b.t. 
het eten van vlees, zullen van Gods volk weggaan om niet meer met hen te wandelen.” – Review 
and Herald 27, 1902. Maranatha blz. 62 
 
Tijd voor vasten en bidden 
 “Nu en voortgaand tot aan het einde der tijden moet Gods volk meer ernstiger, meer 
waakzamer zijn, niet vertrouwen op eigen wijsheid, maar in de wijsheid van hun Leider. Zij 
moeten dagen van vasten en gebed reserveren.  

[67]  
Volledige onthouding van voedsel kan niet worden vereist, maar ze moeten met mate eten van de 
meest eenvoudige gerechten.” – Counsels on Diet and Foods 188-189 (1904) 
 “Het ware vasten dat aanbevolen moet worden is het zich onthouden van stimulerende 
soorten voedsel, en het juiste gebruik van gezonde, eenvoudige gerechten, waar God in overvloed 
in voorziet. Men moet minder denken aan wat wat zij zullen eten en drinken van het tijdelijke 
voedsel en meer aandacht schenken aan het hemelse voedsel dat veerkracht en vitaliteit geeft aan 
de hele geloofsbeleving.” –  Medical Ministry 283 (1896) 
 “Het zuurdesem van de godsvrucht is niet helemaal zijn kracht verloren. Op het moment 
dat het gevaar en de moedeloosheid van de gemeente het grootst is, zal het kleine gezelschap dat 
in het licht staat zuchten en wenen vanwege de gruwelen die in het land plaatsvinden. Maar 
vooral zullen hun gebeden opstijgen t.b.v. de gemeente, omdat haar leden zich gedragen naar de 
wijze van de wereld.” – 5T 209-210 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 172 
 
Geheel op God vertrouwen  
 “Vanwege ongeheiligde arbeiders zullen de dingen wel eens fout gaan. U kunt wenen over 
het gevolg van de verkeerde koers van anderen, maar maak u geen zorgen. Het werk staat onder 
de supervisie van de gezegende Meester. Alles wat Hij vraagt, is dat de arbeiders naar Hem 
toekomen voor hun orders en Zijn aanwijzingen gehoorzamen. Alle delen van het werk – onze 
gemeenten, zendingsposten, Sabbatscholen, instituten – draagt Hij op Zijn hart. Waarom zorgen 
maken? Het intense verlangen de gemeente doordrongen te zien van leven moet gematigd worden 
door een volledige vertrouwen in God. …  
 Laat niemand zijn door God gegeven krachten overbelasten in een poging het werk van de 
Heere sneller voorwaarts te doen gaan. De krachten van mensen kan het werk niet verhaasten; 
deze moeten met de krachten van hemelse wezens worden verenigd. …. als alle arbeiders die nu 
de zwaarste lasten dragen, zouden worden weggenomen, zou Gods werk toch voorwaarts gaan.” – 
7Testimonies 298 (1902) 
 
Huisgodsdienst 
 “Kom 's morgens en 's avonds samen met uw kinderen  bij elkaar om God te aanbidden, 
Zijn Woord te lezen en Zijn lof te zingen. Leer hen Gods wetten te herhalen.” –  Evangelism 499 
(1904) 

[68]  
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 “Laat de tijd van de huisgodsdiensten kort en levendig zijn. Laat uw kinderen of leden van 
uw familie niet bang zijn dat ze zich vervelen of gebrek hebben aan belangstelling. Wanneer een 
lang hoofdstuk wordt voorgelezen en uitgelegd en lang gebeden, wordt deze kostbare dienst 
vermoeiend en is het een opluchting dat het voorbij is. … 
 Laat de vader een deel van de Schrift uitkiezen die interessant is en makkelijke te 
begrijpen; een paar verzen is voldoende om te voorzien in een les die gedurende de dag 
bestudeerd en beoefend kan worden. Vragen mogen worden gesteld, een paar serieuze, 
interessante opmerkingen kunnen worden gemaakt, een ervaring kan kort en bondig worden 
vertelt, e.v.t. als illustratie ingebracht. Op zijn minst kunnen er een paar levendige liederen 
gezongen worden en het gebed moet kort en bondig zijn. Degene die het gebed leidt moet niet 
over alles bidden, maar moet zijn noden in eenvoudige bewoording tot uitdrukking brengen en 
God loven met dankzegging.” – Child Guidance 521-522 (1884) 
 
Hoed u voor omgang met de wereld  
 “En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en 
de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, 
zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der 
duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en 
hatelijk gevogelte; 3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, 
en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn 
geworden uit de kracht harer weelde.” (Openbaring 18: 1-3).  
 Wanneer deze boodschap weerklinkt, wanneer de verkonding van de waarheid zijn 
onderscheidende werk doet, moeten wij, als trouwe wachters van God, onderscheiden wat onze 
werkelijke toestand is. Wij moeten ons niet verbinden met wereldse mensen, anders worden wij 
doordrongen van hun geest, anders raakt onze geestelijk onderscheidingsvermogen verward en 
kijken wij naar degenen die de waarheid hebben en de boodschap van de Heere uitdragen vanuit 
het standpunt van de belijdende christelijke kerken. Gelijkertijd moeten wij niet zijn als de 
Farizeeën en ons van hen afzijdig houden.” –  The Ellen G. White 1888 Materials 1161 (1893) 

[69]  
 “Degenen die waken en wachten op de verschijning van Christus in de wolken des hemels 
mogen zich niet vermengen met de wereld in hun genotzuchtige verenigingen, die slecht bedoeld 
zijn voor hun eigen amusement.” – Ellen G.White Manuscript 4, 1898 
 “Het is niet Gods plan dat wij ons verbinden met contracten of vennootschappen in 
zakelijk verband, met mensen die niet van ons geloof zijn.” Review and Herald 4 augustus 1904 
 “Wij mogen ons zo ver met andere mensen verenigen dat wij niet onze principes 
opofferen. Dat betekent niet dat wij lid kunnen worden van hun clubs en verenigingen, maar dat 
wij hen laten weten van harte in te stemmen met de geheelonthouding.” – Temperance 220 (1884) 
 
Ontspanning die Christus goedkeurt 
 “Het is het voorrecht en de plicht van christenen om te streven naar een verfrissende geest 
en hun lichaam versterken door onschuldige ontspanning, met het doel hun geestelijke en 
lichamelijke krachten te gebruiken tot Gods heerlijkheid.” – MYP 364 (1871) Boodschappen aan 
jonge mensen blz. 344 
 “Christenen hebben veel mogelijkheden tot hun beschikking om gelukkig te zijn en zij 
kunnen precies vertellen welke genoegens goed en geoorloofd zijn. Zij kunnen van zulke 
ontspanning genieten want het leidt de geest niet af of onteert de ziel, het laat geen teleurstelling 
of bittere nasmaak achter, waardoor de weg geblokkeerd wordt onszelf nuttig te maken. Wanneer 
zij Jezus mee kunnen nemen en een biddende geest handhaven, zijn zij volkomen veilig.” – MYP 
38 (1884) Boodschappen aan jonge mensen blz. 35 
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 “Onze bijeenkomsten dienen zodanig te worden geleid, en wij moeten ons zo gedragen, 
dat we, wanneer wij naar huis terugkeren, tegenover God en mensen een gerust geweten hebben, 
een bewustzijn dat wij op geen enkele wijze mensen, met wie wij samen zijn geweest, hebben 
verwond of pijn gedaan of een nadelige invloed op hen hebben uitgeoefend. …  

[70] 
   Elk tijdverdrijf waaraan u hebt deelgenomen, waarbij u in geloof de zegen van God hebt 
gevraagd, zal niet gevaarlijk zijn. Maar elke tijdverdrijf die u van het verborgen gebed weerhoudt, 
van de toewijding bij het altaar van gebed of om deel te nemen aan gebedsbijeenkomsten, is niet 
alleen veilig, maar ook gevaarlijk.” – MYP 386 (1913) Boodschappen aan jonge mensen blz. 365, 
366 
 
Muziek die verhoogt 
 “Toen de kinderen van Israël door de woestijn reisden werd hun weg bemoedigd door 
heilige liederen, zo draagt God ons op ons pelgrimsleven op te vrolijken. Er zijn weinig middelen 
effectiever om Zijn Woord in herinnering te houden, dan ze te herhalen in een lied. En zo'n lied 
heeft een wonderlijke kracht. Het heeft macht om grove en onbeschaafde naturen te onderwerpen, 
macht om de gedachten te verkwikken en medeleven op te wekken, om daden te stimuleren en de 
duisternis te verdrijven die de moed vernietigen en de inspanningen verzwakken.” – Evangelism 
167-168 (1903) 
 “Muziek vormt een onderdeel van de aanbidding van God in de hemel en in onze liederen 
moeten wij trachten zoveel als mogelijk is de harmonie van de hemelse koren te benaderen. … 
Zingen is als deel van de eredienst evenzeer een vorm van aanbidding als het gebed.” – PP 594  
(1903) Patriarchen en Profeten blz. 546 
 “Het gebruik van muziekinstrumenten is helemaal niet bezwaarlijk. Deze werden in de 
oudheid in kerkdiensten gebruikt. De aanbidders prezen God op de harp en cimbaal en muziek 
moet een plaats hebben in onze samenkomsten.” – Evangelism 500-501 (1898) 
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Televisie en Theater  
 “Eén van de gevaarlijkste vormen van vermaak is het theater. In plaats van een school te 
zijn van moraliteit en deugd, zoals zo vaak wordt beweerd, is het een broeinest van zedeloosheid.   
Verdorven gewoonten en zondige neigingen worden door dit amusement versterkt en bevestigd. 
Ordinaire liedjes, obscene gebaren, uitdrukkingen en houding, verderven de verbeelding en 
verlaagt het moraal.  

[71]  
 Van elke jongere, die regelmaat zulke vertoningen bijwoont, zullen de principes worden 
beschadigd. Er is geen invloed in ons land zo sterk om onze verbeelding te vergiftigen, om 
geestelijke indrukken te vernietigen, en de smaak voor rustige genoegens af te stompen en de 
nuchtere werkelijkheid weg te nemen, dan theatervoorstellingen. De liefde voor deze taferelen 
neemt toe met elke bron van vermaak, zoals het verlangen naar sterke drank versterkt wordt met 
het gebruik ervan.” – 4Testimonies 652-653 (1881) Boodschappen aan jonge mensen blz. 359-
360 
 “Gods zegen kan niet worden afgesmeekt over de tijd die wordt doorgebracht in het 
theater of in de danszaal. Geen christen zou op zo'n plek willen sterven. Niemand wil daar 
worden aangetroffen wanneer Christus zal komen.” – MYP 398 (1882) Boodschappen aan jonge 
mensen blz. 377 
 “De enige veilige vermakelijkheden zijn die welke de serieuze en religieuze gedachten 
niet verbannen. De enige veilige toevluchtplaatsen zijn die waar wij Jezus mee kunnen nemen.” 
Our High Calling 284 (1883) 
 
Kleding en Sieraden 
 “Het is niet nodig om kleding tot het belangrijkste punt van uw geloof te maken. Er zijn 
belangrijker dingen waarover gepraat kan worden. Praat over Christus, en wanneer het hart 
bekeerd is zal alles dat niet in harmonie is met het Woord van God wegvallen.” – Evangelism 272 
(1889) 
 “Wanneer wij christenen zijn, zullen wij Christus volgen, ook al gaat de weg waarop wij 
lopen dwars door onze natuurlijke neigingen heen. Het heeft geen zin u te vertellen wat u wel of 
niet kunt dragen, want als de liefde voor deze ijdele dingen in uw hart is, zal het afleggen van uw 
sieraden lijken op het afsnijden van de bladeren van een boom. De neigingen van het natuurlijke 
hart zal zich opnieuw doen gelden. U moet zich er zelf van bewust zijn.” – Child Guidance 429-
430 (1892) 
 “Ik smeek onze mensen om zorgvuldig en omzichtig te wandelen voor God. Volg het 
gebruik in kleding voor zover zij voldoen aan de gezondheidshervorming. Laat onze zusters zich 
ongedwongen kleden, zoals de meesten doen, met kleding van goed en duurzaam materiaal, die 
geschikt is voor deze tijd en laat kleding niet uw gedachten vullen. Onze zusters moeten zich 
eenvoudig kleden. Zij moeten zich kleden in een eerbaar gewaad, onopvallend en sober. Geef de  

[72]  
wereld een levende illustratie van de innerlijke versiering van de genade Gods.” – 3Selected 
Messages 242 (1897) 
 “Het uiterlijk is een weerspiegeling van het hart.” – 1Testimonies 136 (1856) 
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De noodzaak van publicaties 
 “Publicaties moeten worden uitgegeven, geschreven in duidelijke, eenvoudige taal, die de 
onderwerpen van vitaal belang uitleggen en de dingen die over de wereld komen bekendmaken.” 
–  The Home Missionary, 1 februari 1890 
 “De eerste en tweede engelboodschap werden in 1843 en 1844 gegeven, en wij staan nu 
onder de verkondiging van de derde engel; maar alle drie boodschappen moeten nog steeds 
worden verkondigd. …. Deze boodschappen moeten wij aan de wereld doorgeven d.m.v. 
publicaties en in gesprekken, in de lijn van de profetische geschiedenis van de dingen die zijn 
geweest en de dingen die zullen komen.” – Counsels to Writers and Editors 26-27 (1896) 
 “De onverbloemde waarheid moet in folders en brochures uitgewerkt worden en deze 
moeten als herfstbladeren worden verspreid.” – 9T 230 (1897) Getuigenissen voor de Gemeente, 
deel 9 blz. 223 
 “Patriarchen en Profeten, Daniël en de Openbaringen en De Grote Strijd zijn nu nodig als 
nooit tevoren. Zij moeten op grote schaal worden verspreid, omdat zij de waarheid benadrukken 
en zij zullen vele blinden ogen openen.” – Colporteur Ministry 123 (1905) 
 “Zolang de genadetijd voortduurt zal er gelegenheid zijn voor de colporteur om te 
werken.” – 6Testimonies 478 (1900) 
 
Geen scherpe aanvallen in onze uitgaven 
 “Laat hen die voor onze tijdschriften schrijven geen onvriendelijke aanvallen doen of 
toespelingen maken die zeker schade aanrichten en die de weg versperren en ons verhinderen het 
werk te doen dat wij moeten doen om alle groeperingen, incl. de katholieken, te bereiken. Het is 
ons werk de waarheid in liefde te verkondigen en niet om ongeheiligde elementen van het 
natuurlijke hart met de waarheid te vermengen en dingen te zeggen die dezelfde geest openbaren 
van onze vijanden. …  

[73] 
 Wij mogen geen harde snijdende woorden spreken. Houd ze weg uit elk geschreven 
artikel, laat ze weg uit elke toespraak die gehouden wordt. Laat het Woord van God het snijden, 
het berispen doen; laat sterfelijke mensen zich  in Christus Jezus verbergen en in Hem blijven.” – 
9T 240-241, 244 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 9 blz. 232, 235 
 “Wij moeten elke uitdrukking in onze geschriften, onze uitspraken vermijden, die, 
wanneer ze op zichzelf staan, verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, alsof ze in tegenstrijd 
lijken met de openbare orde. Alles moet zorgvuldig overwogen worden, anders komen wij te 
boek te staan als mensen die dingen zeggen die ontrouw lijken aan ons land en zijn wetten.” – 
Letter 36, 1895 
 “Het christendom wordt niet geopenbaard in strijdlustige beschuldigingen en 
veroordelingen.” – 6T 397 (1900) Schatkamer der Getuigenissen, deel 3 blz. 46 
 
Pas op voor bijkomstigheden 
 “God is niet aan Zijn volk voorbijgegaan door één enkele man hier en een andere daar aan 
te wijzen als de enigen die het vertrouwen van Zijn waarheid waard zijn. Hij geeft niet aan één 
mens nieuw licht dat ingaat tegen het gevestigde geloof van het lichaam. Bij elke hervorming zijn 
mensen opgestaan die dit beweerden. … Laat niemand vol zelfvertrouwen zijn, alsof God hen een 
bijzonder licht zou hebben gegeven boven dat van hun geloofsgenoten. …  
 Iemand heeft één of ander nieuwe gedachte die niet in strijd lijkt te zijn met de waarheid. 
Hij praat erover en het blijft hem bezighouden, tot het hem lijkt alsof die met schoonheid en 
belangrijkheid bekleed is, want satan heeft de macht om dingen dit valse voorkomen te geven. 
Het wordt tenslotte het alles overheersende thema, hèt punt waar alles om draait en de waarheid 
wordt uit het hart ontworteld. … 
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 Ik waarschuw u om uit te kijken voor deze bijkomstigheden, die de neiging hebben om de 
geest van de waarheid af te leiden. Dwaling is nooit onschuldig. Het heiligt niet, maar brengt 
altijd verwarring en tweespalt teweeg.” – 5T 291,292 (1885) Getuigenissen voor de Gemeente, 
deel 5 blz. 237, 238 
 
Benadruk eenheid, niet de verschillen  
 “Er liggen wel duizend verborgen verleidingen klaar voor hen die het licht van de 
waarheid hebben en de enige veiligheid voor een ieder van ons is het niet aannemen van nieuwe  

[74]  
leerstellingen, nieuwe interpretatie van de Schrift, zonder het eerst voor te leggen aan de ervaren 
broeders. Leg het hen voor met een nederige, leergierige geest, onder ernstig gebed, en wanneer 
zij er geen licht in zien, geef dan toe aan hun oordeel, want “in de veelheid van raadgevers is de 
overwinning”. (Spreuken 24: 6) … 
 Mannen en vrouwen zullen opstaan die belijden één of ander nieuw licht te hebben of één 
of ander nieuwe openbaring te hebben ontvangen, met als opzet het geloof in de oude bakens te 
ontwrichten. Hun leerstellingen zullen de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan, toch 
zullen zielen er door misleid worden. Er zullen valse berichten de ronde doen en sommigen zullen 
in deze strik gevangen worden. …. Wij kunnen niet waakzaam genoeg zijn voor elke vorm van 
misleiding, want satan is er voortdurend op uit om mensen van de waarheid af te leiden.” – 5T, 
293, 295-296 (1885) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 238, 240 
 “Wij moeten het van essentieel belang achten verenigd te zijn, niet dat wij van anderen 
eisen dat ze onze voorstellingen overnemen, maar als iedereen de nederigheid en de 
zachtmoedigheid van Christus zoekt, dan hebben ze de Geest van Christus in zich. Dan zal er 
eenheid van geest zijn.” – Letter 15, 1892 
 “Ik dring er bij degenen op aan, die beweren de waarheid te geloven, om in eenheid te 
wandelen met hun geloofsgenoten. Geef de wereld niet de gelegenheid om te zeggen dat wij 
extremisten zijn, dat wij uiteenvallen, dat de ene dit leert en de ander weer iets anders. Vermijd 
tweedracht.” – Testimonies to Ministers 57 (1893) 
 
Hoe met kritiek om te gaan 
 “Zij, die van het geloof afgeweken zijn, zullen in onze gemeenten komen, om onze 
aandacht af te trekken van het werk dat God wil dat wij doen. U kunt zich niet veroorloven om 
uw gehoor van de waarheid af te wenden naar verdichtsels. Stop niet om degenen die smaad 
spreken van uw werk te bekeren, maar laat zien dat u geïnspireerd bent met de Geest van Jezus 
Christus en engelen van God zullen u woorden in de mond leggen die de harten van de 
tegenstanders zullen raken. Wanneer deze mensen volharden door hun mening door te drukken, 
zullen degenen, in de gemeente  

[75]  
met een verstandige geest, begrijpen dat uw woorden van een hogere niveau zijn. Spreek zo dat 
men weet dat Jezus Christus door u spreekt.” – 9T 148-149 (1909) Getuigenissen voor de 
Gemeente, deel 9 blz. 144 
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Verhoog het Woord van God  
 “Wanneer wij werken om een gevoel van opwinding te creëren,  zullen wij alles hebben 
wat wij willen, en meer dan wij voor mogelijk houden. “Predik het Woord” rustig en duidelijk. 
Wij moeten het niet als ons werk beschouwen om opwinding te creëren. Alleen de Heilige Geest 
van God kan een gezond enthousiasme creëren. Laat God aan het werk, en laat de mens 
voorzichtig voor Zijn aangezicht wandelen, wakend, wachtend, biddend, elk moment naar Jezus 
opziend, geleid en onder de controle van de kostbare Geest, Die het licht en het leven is.” –  
2Selected Messages 16-17 (1894) 
 “Wij moeten de mensen bezoeken met het vaste Woord van God, en wanneer zij het 
Woord aannemen, kan de Heilige Geest komen, maar Hij komt altijd, zoals ik al eerder heb 
gezegd, op een manier dat Hij Zichzelf aanbeveelt bij het oordeel van de mensen. In ons praten, 
ons zingen en in al onze geestelijke opgaven, moeten wij laten zien dat kalmte en waardigheid en 
Goddelijk ontzag elk trouw kind van God tot daden aanzet.” – 2Selected Messages 43 (1908) 
 “Het is door het Woord – niet de gevoelens – dat wij de mensen willen beïnvloeden om de 
waarheid te gehoorzamen. Op het platform van Gods Woord kunnen wij veilig staan.” – 
3Selected Messages 375 (1908) 
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[76] 
Hoofdstuk 7 

LEVEN OP HET LAND 
 
Het Goddelijke ideaal 
 Hoewel alles wat God gemaakt had volmaakte schoonheid uitstraalde, en er niets leek te 
ontbreken op de aarde, die God geschapen had om Adam en Eva gelukkig te maken, openbaarde 
Hij toch Zijn grote liefde voor hen door het planten van een tuin, speciaal voor hen. Een deel van 
hun tijd werd gebruikt  met het gelukkig bezig zijn in het onderhouden van de tuin en een deel 
met het ontvangen van engelen, luisterend naar hun aanwijzingen en een deel met vreugdevolle 
overdenkingen. Hun werk was niet vermoeiend, maar aangenaam en verkwikkend. Deze mooie 
tuin was hun thuis, hun speciale woonplaats.”- 3Selected Messages 34 (1864) 
 “Wat waren de omstandigheden die de oneindige Vader voor Zijn Zoon gekozen had? Een 
afgelegen huis in de heuvels van Galilea; een gezin onderhouden door eerlijk, zichzelf 
respecterende arbeid; een leven van eenvoud; dagelijkse strijd tegen moeilijkheden en 
ontberingen; zelfopoffering, zuinigheid, en geduldige, blijmoedige dienstbaarheid; het uur studie 
aan de zijde van Zijn moeder,  met de geopende Schriftrol; de rust van de dageraad of 
avondschemering in de groene vallei; het heilige onderricht van de natuur;  

[77] 
het bestuderen van de schepping en de voorzienigheid; en de persoonlijke gemeenschap met God 
– dit waren de omstandigheden en mogelijkheden van het jonge leven van Jezus.” – The Ministry 
of Healing 365-366 (1905) De weg tot Gezondheid blz. 210 
 
Weg uit de steden 
 “Ga zo snel mogelijk uit de steden en koop een klein stukje land, waar u een tuin van kunt 
maken, waar uw kinderen de bloemen kunnen zien groeien en waar ze de lessen van eenvoud en 
puurheid kunnen leren.” – 2Selected Messages 356 (1903) 
 “Ga uit de steden, is op dit moment mijn boodschap. Wees er zeker van dat deze oproep 
voor ons volk is om zich mijlen ver van de grote steden te vestigen. Eén blik op San Francisco, 
zoals het er nu bij ligt, (De aardbeving en brand van 18 en 19 april 1906 kostte 503 mensenlevens 
en zorgde voor ca. $ 350 miljoen aan schade) moet tot uw verstand spreken, en toont u de 
noodzaak om uit de steden te gaan. … 
 De Heere roept Zijn volk op om zich buiten de steden te vestigen, want op een uur dat gij 
het niet verwacht zal vuur en zwavel uit de hemel op onze steden regenen. Hun bezoeking zal in 
verhouding staan tot hun zonden. Wanneer er één stad wordt verwoest moet ons volk dit niet 
lichtvaardig opnemen, en denken dat zij, wanneer er een gunstige gelegenheid zich aanbiedt, zelf 
huizen gaan bouwen in dezelfde verwoeste stad. …. 
 Laat iedereen die de betekenis van deze dingen begrijpt het 11e hoofdstuk van Openbaring 
lezen. Lees elk vers en leer van de dingen die nu plaatsvinden in de steden. Lees ook de 
gebeurtenissen die beschreven worden in het 18e hoofdstuk van hetzelfde boek.” – Manuscript 
Release vol.21, 10 mei 1906 
 “Vaders en moeders die een stuk land en een comfortabel huis bezitten zijn koningen en 
koninginnen.” – The Adventist Home 141 (1894) 
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Steden moeten vanuit buitenposten worden bewerkt 
 “Als Gods gebodenhoudend volk moeten wij de steden verlaten. Zoals Henoch moeten wij 
in de steden werken, maar er niet wonen.” – Evangelism 77-78 (1899) 

[78] 
 “De steden moeten vanuit buitenposten bewerkt worden. Alzo zegt Gods boodschapper: 
“Moeten de steden niet gewaarschuwd worden? Ja, maar niet doordat Gods volk daarin woont, 
maar door hun bezoek aan hen, om hen te waarschuwen voor wat er gaat komen over de aarde.” – 
2Selected Messages 358 (1902) 
 “Jarenlang heb ik bijzonder licht gegeven dat wij ons werk niet in de steden moeten 
centreren. De onrust en verwarring die in deze steden heersen, de toestanden die door de 
vakbonden en de stakingen worden veroorzaakt, zouden een grote belemmering voor ons werk 
vormen.” – 7Testimonies 84 (1902) Maranatha blz. 180 
 “Wanneer volop ongerechtigheid in een natie heerst, wordt er altijd en stem gehoord die 
waarschuwt en aanwijzingen geeft, zoals de stem van Lot gehoord werd in Sodom. Toch had Lot 
zijn gezin kunnen behoeden voor veel kwaad als hij zijn thuis niet in deze goddeloze, bezoedelde 
stad had gevestigd. Alles wat Lot en zijn gezin in Sodom deden, had zelfs gedaan kunnen worden 
als ze gewoond hadden op enige afstand van de stad.” – Evangelism 78 (1903) Maranatha blz. 
184 
 “Op dit moment zullen sommigen verplicht zijn om in Chicago te werken, maar zij 
moeten voorbereidingen treffen om centra's op het platteland te stichten, van waaruit ze de steden 
kunnen bewerken. De Heere wil dat Zijn volk op zoek gaat en zich verzekert van bescheiden, 
goedkope plaatsen als centra voor hun werk. Van tijd tot tijd zal hun aandacht gevestigd worden 
op grotere plaatsen, die zij voor een verrassend lage prijs kunnen krijgen.” – Evangelism 402 
(1906) 
 
Rijke zegeningen in een natuurlijke omgeving 
 “Opnieuw zeggen wij: “Verlaat de steden”. Beschouw het niet als een grote verlies dat u 
in de heuvels en bergen moet wonen, maar zoek naar de afzondering waar u alleen met God kunt 
zijn, om Zijn wil en weg te leren kennen. … 
 Ik dring er bij ons volk op aan om het tot hun levenswerk te maken op zoek te gaan naar 
het geestelijke leven. Christus staat voor de deur. Daarom zeg ik tegen ons volk: “Beschouw het 
niet als en groot verlies wanneer u geroepen wordt de steden te verlaten en naar het platteland te 
verhuizen. Daar wachten rijke zegeningen voor degenen die ze willen grijpen. Bij het 
aanschouwen van de taferelen in de natuur, de werken van de Schepper, door het bestuderen van 
Gods handwerk, zult u onmerkbaar veranderen naar hetzelfde beeld.” – 2Selected Messages 355-
356 (1908) 

[79] 
Karaktervorming is makkelijker op het platteland 
 “Ouders trekken met hun gezinnen naar de steden, omdat ze het makkelijker vinden om 
daar in hun levensonderhoud te voorzien, dan op het platteland. De kinderen, die niets te doen 
hebben als ze niet in school zijn, verkrijgen hun opvoeding op straat. Door slechte kameraden 
ontwikkelen ze ondeugdelijke en losbandige gewoonten.” 5T 232 (1882) Getuigenissen voor de 
Gemeente deel 5 blz. 189 
 “Wanneer u uw kinderen naar scholen stuurt in de stad, waar elke fase van verleidingen 
hen wacht en demoraliseert, zal het werk van karaktervorming voor beide, ouders en kinderen, 
tien maal moeilijker worden.” –  Fundamentals of Christian Education 326 (1894) 
 “De steden zitten vol met verleidingen. Wij zouden ons werk zodanig moeten plannen, dat 
onze jongeren zo ver mogelijke van dit verderf afgehouden wordt.” – The Adventist Home 136 
(1902) Maranatha blz. 184 
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 “Het is tijd voor ons volk om met hun gezinnen de steden te verlaten en naar meer 
afgelegen plaatsen te gaan, anders zal veel van de jeugd en eveneens van de ouderen, in de 
valstrikken van de vijand raken en door hem gevangen worden.” – 8Testimonies 101 (1904) 
Maranatha blz. 141 
 “Er is niet één familie op de honderd die fysiek, mentaal en godsdienstig verbeterd, door 
in de stad te wonen. Geloof, hoop, liefde, geluk kan veel beter groeien op afgelegen plaatsen, 
waar velden, heuvels en bomen zijn. Neem uw kinderen weg uit de buurt van de aanblik en 
geluiden van de stad, weg van het geratel en lawaai van trams en voertuigen en hun verstand zal 
gezonder worden. Het is makkelijker om de waarheid van Gods Woord in hun harten te leggen.” 
– The Adventist Home 137 (1905) 
 
Betere fysieke gezondheid in een landelijke omgeving 
 “Het is niet Gods bedoeling dat Zijn volk zich in de steden vestigt, waar sprake is  van 
voortdurende onrust en verwarring. Hun kinderen moet dit bespaart worden, want het hele 
systeem is demoraliserend door de haast en drukte en lawaai.” – 2Selected Messages 357 (1902) 

[80] 
 “Voor velen die in de steden wonen en geen plekje groen gras vinden om hun voeten op te 
zetten, die jaar in jaar uit uitkijken op smerige pleinen en smalle steegjes, bakstenen muren en 
trottoirs en luchten die vertroebelt zijn met stof en rook – als zij meegenomen konden worden 
naar een landbouwgebied, omgeven door groene velden, bossen en heuvels en beekjes, een 
heldere hemel en frisse, zuivere lucht van het platteland, zou het voor hen bijna de hemel lijken.” 
– The Ministry of Healing 191-192 (1905) De weg tot Gezondheid blz. 102  
 “De omstandigheden in de steden zijn vaak een gevaar voor de gezondheid. Het 
voortdurende risico in contact te komen met ziekte, blootstaan aan vervuilde lucht, onzuiver 
water, onrein voedsel, de overvolle, donkere, ongezonde woningen, zijn enkele van de vele 
ongunstige invloeden waar ze mee te maken hebben. Het was niet Gods bedoeling dat mensen 
samengepakt wonen in steden, bij elkaar kruipen in rijtjeshuizen en flats.” – The Ministry of 
Healing 365 (1905) De weg tot gezondheid blz. 209-210 
 
Wees zelfvoorzienend 
 “De Heere verlangt van Zijn volk dat zij verhuizen naar het platteland, waar zij zich 
kunnen vestigen op het land en hun eigen groenten en fruit kweken en waar hun kinderen in direct 
contact kunnen worden gebracht met het werk van God in de natuur. Vertrek met uw gezinnen uit 
de steden, is mijn boodschap.” – 2Selected Messages 357-358 (1902) 
 “Steeds opnieuw heeft de Heere ons volk opgedragen, met hun gezinnen uit de steden te 
vertrekken, naar het platteland, waar zij in hun eigen behoeften kunnen voorzien, want in de 
toekomst zal het probleem van kopen en verkopen een ernstige zaak zijn. Wij moeten nu gehoor 
geven aan de opdracht die ons steeds weer gegeven is: Vertrek uit de steden naar landelijke 
gebieden, waar de huizen niet dicht op elkaar gepakt zijn en waar u vrij bent van de bemoeienis 
van vijanden.” – 2Selected Messages 141 (1904) 
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Vestig instellingen “Net buiten de grote steden” 
 “Benoem mannen met een gezond verstand, niet om hun plannen in het buitenland te 
publiceren, maar om naar een perceel te zoeken in een landelijke omgeving, met gemakkelijk 
toegang tot de steden, geschikt voor kleine opleidingsscholen voor evangeliearbeiders, en waar 
voorzieningen gemaakt kunnen worden voor het behandelen van zieken en vermoeide zielen die 
de 

[81] 
waarheid nog niet kennen. Kijk uit naar zulke plaatsen net buiten de grote steden, waar geschikte 
gebouwen opgericht kunnen worden, hetzij als een geschenk van de eigenaar of gekocht tegen 
een redelijke prijs door gaven van mensen. Richt geen gebouwen op in drukke steden.” – 
Evangelism 77 (1909) 
 
Cooranbong, New South Wales 
 “Waar moet onze Australische Bijbelschool worden gevestigd? … Moeten scholen in de 
steden worden gevestigd of binnen een paar mijl daarvandaan? Het zal dan erg moeilijk worden 
om de invloed van hun eerder opvoeding, t.a.v. deze feestdagen en de gewoonten daarmee 
verbonden, tegen te gaan, zoals paardenraces, weddenschappen en het bieden van prijzen. …  
 Het zal nodig blijken te zijn dat wij onze scholen ver buiten, en uit de buurt van, de steden 
moeten vestigen en toch niet zo ver weg dat zij niet te bereiken zijn, voor hun bestwil, om licht te 
schijnen te midden van de morele duisternis.” – Fundamentals of Christian Education 310, 313 
(1894) 
 “Alles van de plaats had een gunstige indruk op mij gemaakt, behalve het feit dat wij ver 
verwijderd waren van de grote doorgangswegen, en daardoor niet de gelegenheid hebben om ons 
licht te laten schijnen te midden van de morele duisternis die onze grote steden als een 
doodskleed bedekt. Dit lijkt het enige bezwaar dat in mijn gedachten opkomt. Maar toch zou het 
niet aan te raden zijn om onze scholen in één van onze grote steden te vestigen.” – 8Manuscript 
Releases 137 (1894) 
 “Ik ben er meer dan ooit overtuigd dat dit de juiste locatie voor onze school is.” 
8Manuscript Releases 360 (1894) 
 
Huntsville, Alabama 
 “Degenen die de verantwoordelijk zijn voor het schoolwerk in Graysville (Het terrein in 
Greysville, Tennessee, vijftig mijlen ten noorden van Chattanooga, bestond uit ca. 3,6 hectare 
land, grenzend aan een dorp met ca. 200 inwoners. De school werd verplaatst naar de huidige 
locatie, Collegedale, in 1916.) en Huntsville, zouden eens moeten zien wat er gedaan kan worden 
door deze instellingen, door bepaalde bedrijfjes op te richten waar onze mensen,  

[82] 
die het verlangen hebben de steden te verlaten,  een bescheiden woning kunnen bemachtigen 
zonder een grote investering aan middelen en ook werk kunnen vinden.” – Letter 25, 1902 
 “Het was met Gods voorzienigheid dat de Huntsville schoolboerderij kon worden 
aangekocht. Het ligt op een goede locatie. In de buurt zijn grote kwekerijen waar sommige van de 
studenten, tijdens de zomer hebben gewerkt, om geld te verdienen om  hun kosten te betalen aan 
de Huntsville school.” – Special Testimonies, serie B 12 (1904) 
 “De Huntsville schoolboerderij is een schitterende plek en met zijn meer dan 120 hectare 
land, zou het veel moeten kunnen bereiken op het gebied van industriële opleidingen en het 
aanbouwen van gewassen.” – Special Testimonies serie B 13 (1904) 
 “Kort geleden werd mij de vraag gesteld “Zou het niet goed zijn om het land bij de school  
in Huntsville te verkopen en een kleinere stuk land te kopen?” Mij werd opdracht gegeven dat 
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deze boerderij niet verkocht mag worden, dat de situatie vele voordelen biedt voor een verder 
uitbreiding voor een school voor kleurlingen.” – Spalding-Magan Collection 359 (1904) 
 
Berrien Springs, Michigan 
 “Ik hoorde dat sommigen er over denken om de school van Berrien Springs te vestigen in 
het zuidwesten van Michigan. Ik ben erg blij met de beschrijving van deze plek. … In zo'n plaats 
als Berrien Springs kan de school een voorbeeld worden en ik hoop dat niemand tussenbeide 
komt om de verdere uitvoering van dit werk te voorkomen.” – 4Manuscript Releases 407 (12 juli 
1901) 
 “De goede hand van de Heere is met ons volk geweest bij de keuze van de plek voor de 
school. Deze plek komt overeen met de voorstelling die mij gegeven is over waar de school 
gevestigd moest worden. Het is uit de buurt van de steden en er is een overvloed aan land voor 
agrarische doeleinden en voldoende ruimte zodat de huizen niet te dicht op elkaar gebouwd 
hoeven worden. Er is voldoende grond waar studenten kunnen worden opgeleid in het ontginnen 
van de grond.” – Review and Herald 28 januari 1902 
 “Door het college te verhuizen van Battle Creek naar Berrien Springs, hebben de broeders 
Magan en Sutherland in overeenstemming gehandeld met het licht dat God gegeven heeft. Zij 
hebben hard gewerkt onder moeilijke omstandigheden.... God was met hen, Hij heeft hun 
inspanningen goedgekeurd.” – 4Manuscript Releases 260, 261 (1904) 

[83] 
Stoneham, Massachusetts 
 “De Heere heeft in Zijn voorzienigheid een weg geopend voor Zijn arbeiders om in New 
England een stap voorwaarts te gaan – een gebied waar veel bijzonder werk moet worden gedaan. 
De broeders daar zijn in staat geweest om de locatie van het sanatorium te verplaatsen van 
Lancaster naar Melrose, een plaats veel dichter bij Boston, en toch ver genoeg verwijderd van de 
drukke stad, zodat de patiënten de meest gunstige omstandigheden hebben voor het herstellen van 
hun gezondheid. De verplaatsing van het sanatorium naar een plaats zo gunstig gelegen bij de 
stad Boston was Gods voorzienigheid. 
 Wanneer de Heere Zijn hand er in heeft om voor ons de weg te bereiden, dan verhoede 
God het dat iemand het tegen houdt en zich afvraagt of het wel verstandig is voorwaarts te gaan 
of weigert het aan te moedigen en hulp te bieden. Mij is getoond dat de verplaatsing van het New 
England sanatorium van Zuid Lancaster naar Melrose door de Heere geleid is.” – Special 
Testimonies serie B13 p. 3 (1902) 
 
Takoma Park, Washington DC 
 De locatie die bemachtigd is voor onze school en sanatorium heeft alles wat men zich 
wensen kan. Het land lijkt op de afbeeldingen die de Heere mij heeft laten zien. Het is goed 
geschikt voor het doel waarvoor het moet worden gebruikt. Er is voldoende  ruimte voor een 
school en sanatorium zonder dat ze elkaar in de weg zitten. De lucht is zuiver en het water is 
zuiver. Een mooie beek loopt dwars door ons land van noord naar zuid. Deze beek is een schat 
die meer waard is dan goud of zilver. De bouwterreinen liggen op goede hoogte met een 
uitstekende drainage.  
 Op een dag maakten wij een lange rit door de verschillende delen van Takoma Park. Een 
groot deel van het stadsgebied is een natuurlijk bos. De huizen zijn niet klein en staan dicht op 
elkaar, maar zijn ruim en comfortabel. Zij worden omringd door goed gedijende begroeiing van 
pijnbomen, eiken, esdoorns en andere mooie bomen. De eigenaren van deze huizen zijn meestal 

[84] 
zakenmensen, veel van hen ambtenaren in de regeringskantoren in Washington. Zij gaan 
dagelijks naar de stad, komen 's avonds naar hun rustige huizen terug.  
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 Er is een goede locatie gekozen voor de drukkerij, op korte afstand van het postkantoor en 
er is ook een plaats gevonden voor het kerkgebouw. Het lijkt alsof Takoma Park speciaal voor 
ons is klaargemaakt en dat heeft gewacht om door onze instellingen en hun werknemers te 
worden ingenomen.” – Signs of the Times, 15 juni 1904 
 “De Heere heeft dit gebied onmiskenbaar aan mij geopenbaard. Het publicatiewerk, dat 
tot nu toe in Battle Creek werd verricht, kan voorlopig in de buurt van Washington worden 
uitgevoerd. Wanneer de Heere na verloop van tijd zegt: Ga weg van Washington, dan moeten wij 
gaan.” – Review and Herald, 11 augustus 1903 
 
Madison, Tennessee 
 “Ik was verbaasd, toen er gesproken werd over het werk dat zij zouden willen doen in het 
Zuiden, zij spraken over de oprichting van een school in een plaats ver weg van Nashville. Door 
het licht wat mij gegeven is wist ik dat dit niet de bedoeling was, en dat heb ik ook gezegd. Het 
werk dat deze broeders (E.A. Sutherland en P.T.Magan) kunnen doen, door de ervaringen die ze 
opgedaan hebben in Berrien Springs, moet worden voortgezet binnen het bereik van Nashville, 
want Nashville is nog niet zo bewerkt als het zou moeten. En het zou een grote zegen zijn voor de 
arbeiders in de school om dicht genoeg bij Nashville te zijn om de arbeiders daar te kunnen 
raadplegen.  
 Bij het zoeken naar een plek voor de school vonden de broeders een boerderij te koop 
staan, van ca. 160 hectare, die ca. 15 kilometer van Nashville verwijderd was. De omvang van de 
boerderij, de ligging, de afstand van Nashville, en de redelijke prijs waarvoor het te koop stond, 
leken erop te wijzen dat dit de plek was voor het schoolwerk. Wij adviseerden om deze plek te 
kopen. Ik wist dat al het land uiteindelijk nodig zou zijn.” – Review and Heraldn, 18 augustus 
1904 
 
Mountain View, California 
 “Mij is de opdracht gegeven dat de Pacific Press uit Oakland weg moet. De stad is in de 
loop der jaren gegroeid en het is nu noodzakelijk dat de drukkerij in een meer landelijke 
omgeving 

[85] 
gevestigd moet worden, waar land kan worden aangekocht voor de huizen van de werknemers. 
Degenen die verbonden zijn met ons uitgevershuis moeten niet verplicht worden in de drukke 
steden te wonen. Zij moeten de mogelijkheid hebben op een huis, waar ze kunnen leven, zonder 
dat daar hoge lonen voor nodig zijn.” –  Fundamentals of Christian Education 492 (1904) 
 “Mountain View is een stad met veel voordelen. Het is omgeven met prachtige 
boomgaarden. Het klimaat is mild en er kunnen allerlei soorten fruit en groenten worden geteeld. 
De stad is niet groot, maar het heeft elektrische verlichting, postbodes en vele andere voordelen 
die meestal alleen in steden worden gezien.” – Letter 141, 1904 
 “Sommigen hebben zich afgevraagd waarom onze uitgeverij moest worden verplaatst van 
Oakland naar Mountain View. God heeft ons volk opgeroepen de steden te verlaten. De jeugd, die 
verbonden zijn aan onze instituten moeten niet worden blootgesteld aan de verleidingen en de 
corruptie die gezien worden in de grote steden. Mountain View lijkt een gunstige locatie voor de 
drukkerij te zijn.” –  Country Living 29 (1905) 
 
Loma Linda, California 
 “Wij danken de Heere dat wij een goed sanatorium hebben in Paradise Valley, zeven 
mijlen van San Diego; een sanatorium in Glendale, 8 mijlen van Los Angeles; en een grote en 
mooie plaats in Loma Linda, 62 mijlen ten oosten van Los Angeles en dichtbij Redlands, 
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Riverside en San Bernardino. Het Loma Linda is één van de mooiste plekken voor een 
sanatorium die ik ooit gezien heb.” –  Loma Linda Messages 141 (1905) 
 “Loma Linda is een plek die de Heere speciale bestemd heeft voor de opleiding van 
medisch zendingswerk.” – Letter 188, 1907 
 “Hier zijn schitterende mogelijkheden voor een school. De boerderij, de boomgaard, de 
weilanden, de grote gebouwen, het ruime terrein, de schoonheid – het zijn allemaal grote 
zegeningen.” –  Loma Linda Messages 310 (1907) 

[86] 
 “Deze plek, Loma Linda, heeft prachtige voordelen en als degenen die hier wonen 
getrouw gebruik maken van de voordelen om ware medische zendingswerkers te worden, zullen 
ze later hun licht laten schijnen naar degenen die in hun omgeving zijn. Wij moeten God dagelijks 
zoeken, zodat Zijn wijsheid aan ons verleend kan worden.” – Letter 374, 1907 
 “Wij hebben hier ideale voordelen voor een school en een sanatorium. Hier zijn gunstige 
mogelijkheden voor de studenten en grote voordelen voor de patiënten. Ik heb de opdracht 
gekregen dat hier een school gevestigd moet worden met de beginselen van de vroegere scholen 
van de profeten. … Artsen moeten hier hun opleiding krijgen.” – Medical Ministry 75, 76 (1907) 
 
Angwin, California 
 “Zoals ik dit stuk land bekeken heb, kan ik zeggen dat het in vele opzichten buitengewoon 
is. De school had niet op een betere locatie gevestigd kunnen worden. Het is 8 mijlen van 
St.Helena verwijderd en is vrij van de verleidingen van de steden. …  
 Op termijn kunnen er meer huisjes worden gebouwd voor de studenten en die de 
leerlingen zelf kunnen neerzetten onder de leiding van bekwame leraren. Hout kan direct op het 
terrein worden voorbewerkt en de leerlingen kunnen worden geleerd hoe ze op een deugdelijke 
manier moeten bouwen.  
 Wij hoeven niet bang te zijn onzuiver water te drinken, want dit wordt gratis verstrekt uit 
de schatkamer van de Heere. Wij kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor al deze voordelen. … 
 Wij moeten ons realiseren dat de Heere wist wat wij nodig hadden en dat Zijn 
voorzienigheid ons hier heeft gebracht. … God wilde ons hier hebben en Hij heeft ons hier 
geplaatst. Ik was hier van overtuigd toen ik hier op dit land kwam. … Ik denk dat u tot dezelfde 
conclusie komt als u over dit terrein loopt – dat de Heere deze plek voor ons uitgekozen heeft.” –  
1Manuscript Releases 340,341,343 (1909) 
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[87] 
Hoofdstuk 8 
DE STEDEN 

 
De oorspronkelijke stedenbouwers 
 “Nadat Kaïn door God vervloekt was, verliet hij het huis van zijn vader. Hij had eerst 
gekozen voor het beroep van akkerbouwer, en nu stichtte hij een stad, en noemde deze naar zijn 
oudste zoon (Genesis 4: 17). Hij had de tegenwoordigheid van God verlaten, de belofte van een 
hersteld Eden verworpen, om bezittingen en vermaak te zoeken op de aarde, die onder de vloek 
van de zonde staat, daarmee stond hij aan het hoofd van die grote klasse van mensen die de god 
van deze wereld aanbidden.” – PP 81 (1890) Patriarchen en Profeten blz. 53  
 “Een tijd lang bleven de afstammelingen van Noach wonen in de bergen, waar de ark 
rustte. Toen hun aantal toenam leidde geloofsafval al snel tot verdeeldheid. Degenen die hun 
Schepper wensten te vergeten en de beperkingen van Zijn wet wilden afwerpen, ergerden zich 
voortdurend aan de leer en het voorbeeld van hun Godvrezende metgezellen en na verloop van 
tijd besloten ze zich te scheiden van de aanbidders van de ware God.  Daarom reisden zij naar de 
vlakte van Sinear, aan de oevers van de rivier de Eufraat. … 

[88] 
 Hier besloten zij een stad te vestigen en daarin een toren van een dusdanige 
ontzagwekkende hoogte te bouwen dat het de bewondering van de wereld zou opwekken 
(Genesis 11: 2-4).” – PP 118,119 (1890) Patriarchen en Profeten blz. 89-90 
 
De steden zijn broeinesten van zedeloosheid 
 “Het najagen van genot en amusement concentreert zich in de steden. Veel ouders die 
voor hun kinderen gekozen hebben voor het wonen in de stad, omdat ze dachten dat dit hen 
grotere voordelen zou geven, worden daarin teleurgesteld, en hebben te laat berouw over hun 
vreselijke vergissing. De steden van tegenwoordig gaan steeds meer lijken op Sodom en 
Gomorra. De vele vrije dagen stimuleren nietsdoen. Opwindende sporten – naar het theater gaan, 
paardenrennen, gokken, drank en feestvieren – stimuleren elke hartstocht tot  sterke activiteit. De 
jeugd wordt door deze populaire ontwikkeling vernielt.” – COL 54 (1900) Lessen uit het Leven 
van Alledag blz. 28 
 “Licht is mij gegeven dat de steden worden gevuld met verwarring, geweld en 
criminaliteit en dat deze dingen zullen toenemen tot het einde van de geschiedenis van deze 
aarde.” –  7Testimonies 84 (1902) Maranatha blz. 141 
 “Over de hele wereld worden steden steeds meer broeinesten van zedeloosheid. Aan alle 
kanten ziet en hoort men het kwaad. Overal zijn de verlokkingen van genotzucht en 
losbandigheid.” – MH 363 (1905) De Weg tot Gezondheid blz. 209 
 
Oordelen komen over de steden  
 “De aarde zal verschrikkelijk geschud worden en de vorstelijke paleizen, die gebouwd zijn 
tegen hoge kosten, zullen zeker tot puinhopen worden.” – 3Manuscript Release 312 (1891) 
 “Wanneer God Zijn weerhoudende hand terugtrekt, begint de verwoester zijn werk. Dan 
zullen in onze steden de grootste rampen plaatsvinden.” – 3Manuscript Release 314 (1897) 
 “De Heere waarschuwt de bewoners van de aarde, zoals bij de brand in Chicago en de 
branden in Melbourne, Londen en de stad New York.” – Ellen G.White Manuscript 127 (1897) 
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[89] 
 “Het einde is nabij en elke stad zal, in elk opzicht, ondersteboven worden gekeerd. Er zal 
in elke stad verwarring heersen. Alles wat geschud kan worden, wordt geschud en wij weten niet 
wat er nog meer zal volgen. De oordelen zullen overeenkomen met de slechtheid van de mensen 
en het licht van de waarheid die ze hebben ontvangen.” – 1Manuscript Release 248 (1902) 
 “O, dat Gods volk maar een besef had van de dreigende verwoesting van duizenden 
steden, die nu bijna overgegeven zijn aan de afgoderij.” – Evangelism 29 (1903) Maranatha blz. 
25 
 “De tijd is nabij dat de grote steden zullen worden weggevaagd en iedereen moet 
gewaarschuwd worden voor deze komende oordelen.” – Evangelism 29 (1910) 
 
Rampbestendige gebouwen zullen worden tot as 
 “Ik heb de kostbaarste bouwwerken zien verrijzen, waarvan verwacht werd dat ze 
brandveilig waren en die net als Sodom, vernietigd werden in de vlammen van Gods wraak, zo 
zullen deze trotse bouwwerken tot as worden. … De monumenten, die de grootsheid van mensen 
strelen, worden verbrokkeld tot stof nog vòòr dat de laatste grote verwoesting over de hele aarde 
komt.” – 3Selected Messages 418 (1901) 
 “God heeft Zijn Geest teruggetrokken van de slechte steden, die geworden zijn als de 
steden van vòòr de zondvloed en als Sodom en Gomorra. … Dure herenhuizen, wonderen van 
architectonische vaardigheid, zullen in een oogwenk vernietigd worden als de Heere ziet dat de 
eigenaren de grenzen van vergeving overschreden hebben. De verwoesting van de statige 
gebouwen door vuur, die verondersteld worden brandveilig te zijn, is een illustratie van de manier 
waarop in korte tijd de aardse bouwkunst in puin zal liggen.” – This Day With God 152 (1902) 
 “Men zal blijven doorgaan dure gebouwen te bouwen die miljoenen kosten. Bijzonder 
aandacht zal worden besteed aan de architectonische schoonheid en de stevigheid en 
betrouwbaarheid waarmee ze zijn gebouwd, maar de Heere heeft mij laten weten dat, ondanks de 
ongebruikelijke stevigheid en hun dure uitstraling, deze gebouwen het lot van de tempel van 
Jeruzalem zullen delen.” – 5BC 1098 (1906) ZDA Bijbelcommentaar blz. 337 

[90] 
New York 
 “God heeft Zijn toorn nog niet zonder genade uitgegoten. Zijn hand is nog steeds 
uitgestrekt. Zijn boodschap moet in de staat New York worden gebracht. Het volk moet worden 
getoond hoe het mogelijk is voor God om de bezittingen, die zij hebben vergaard, door de 
aanraking van Zijn hand te verwoesten op de laatste grote dag.” – 3Manuscript Release 310-310 
(1902) 
 “Maar ik heb geen bijzonder licht omtrent hetgeen over New York staat te komen, behalve 
dat op zekere dag de grote gebouwen daar neergeworpen zullen worden door Gods kracht. … De 
dood komt overal. Daarom wil ik dolgraag dat onze steden worden gewaarschuwd.” – Review 
and Herald, 5 juli 1906 
 “Toen ik een keer in New York was, kreeg ik een nachtelijk visioen te zien hoe gebouwen 
verdieping na verdieping ten hemel oprezen. Van deze gebouwen werd gegarandeerd dat ze 
brandveilig waren en ze werden gebouwd ter verheerlijking van hun eigenaren en bouwers. …  
 Het schouwspel dat volgde was een brandalarm. Mensen keken naar die hoge gebouwen 
die verondersteld werden brandveilig te zijn en zeiden: “Zij zijn volkomen veilig”. Maar deze 
gebouwen werden verwoest alsof ze van pek gemaakt waren. De brandspuiten konden niets 
uitrichten om de verwoesting te voorkomen. De brandweerlieden waren niet in staat om de 
brandweerauto te bedienen.” – 9T 12-13 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 18-
19 
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Chicago en Los Angeles 
 “Ook werd aan mij getoond wat binnenkort in Chicago en andere grote steden  zou 
plaatsvinden. Omdat de goddeloosheid toenam en de beschermende macht van God werd 
teruggetrokken, kwamen er verwoestende winden en stormen. Gebouwen werden verwoest door 
brand en storten in door aardbevingen. … 
 Enige tijd daarna werd mij getoond dat het visioen van de gebouwen in Chicago en de 
wissel die getrokken werd op de middelen van ons volk om ze te bouwen, en hun verwoesting, 
een les was voor ons volk, het waarschuwde hen geen grote middelen te investeringen in 
onroerend goed in Chicago, of enige andere stad, tenzij de voorzienigheid van God op een 
positieve manier een weg zou openen en duidelijk laat zien dat het onze plicht is om te bouwen of 
te kopen, als vereiste om de waarschuwingsboodschap te brengen.  

[91] 
 Een soortgelijke waarschuwing werd gegeven m.b.t. het bouwen in Los Angeles. 
Herhaaldelijk heb ik de opdracht gekregen dat we geen middelen moeten investeren in de bouw 
van dure gebouwen in de steden.” – The Paulson Collection of Ellen G. White letters 50 (1906) 
 
San Francisco en Oakland 
 “San Francisco en Oakland worden steeds meer gelijk Sodom en Gomorra en de Heere zal 
hen bezoeken. Het duurt niet lang meer dan zullen zij lijden onder Zijn oordelen.” – Ellen 
G.White Manuscript 30, 1903 
 “De verschrikkelijke aardbeving die San Francisco heeft getroffen (De San Francisco 
aardbeving en brand op 18-19 april 1906, kostte 503 levens en zorgde voor ca. $ 350 miljoen aan 
schade) zal gevolgd worden door andere manifestaties van Gods macht. Zijn wet is overtreden. 
Steden zijn verdorven door de zonde. Bestudeer de geschiedenis van Ninevé. God stuurde een 
speciale boodschap d.m.v. Jona aan deze verdorven stad. … Veel van zulke berichten zouden 
worden verstuurd in onze tijd, als de verdorven steden zich zouden bekeren net als Ninevé.” – 
Ellen G.White Manuscript 61a, 3 juni 1906. 
 “Zelfs in de steden waar Gods oordelen zijn gevallen, als gevolg van dergelijke 
overtredingen, is er geen teken van berouw. De cafés zijn nog steeds open en de mensen worden 
op allerlei manieren verleid.” – Letter 268, 20 augustus 1906 
 
Andere verdorven steden 
 “Wanneer wij het einde van de aardse geschiedenis naderen, zullen wij op andere plaatsen 
een herhaling zien van de tonelen van de ramp die in San Francisco hebben plaatsgevonden. … 
Deze dingen maken mij ernstig, omdat ik weet dat de dag des oordeels vlak voor ons ligt. De 
oordelen die nu al vallen zijn een waarschuwing, maar nog niet het einde, van de straf die over de 
verdorven steden zullen komen. … 
 (Habakuk 2: 1-20; Safanja 1: 1-3:20; Zacharia 1: 1-4:14; Maleachi 1: 1-4 aangehaald). 
Deze gebeurtenissen zullen spoedig worden gezien, precies zoals ze duidelijk worden beschreven.  

[92] 
Ik geef deze prachtige verklaringen van de Schrift ter overdenking door aan iedereen. De 
profetieën die beschreven staan in het Oude Testament zijn de woorden van de Heere voor de 
laatste dagen en zullen in vervulling gaan, zo zeker als wij de verwoesting van San Francisco 
hebben gezien.” – Letter 154, 26 mei 1906 
 “Mij is geboden te verklaren dat de boodschap dat de steden die vol zijn van 
overtredingen, en extreem zondig zijn, verwoest zullen worden door aardbevingen, door brand, 
door overstromingen.” – Evangelism 27 (27 april 1906) 
 “Alle waarschuwingen van Christus t.a.v. de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden tegen 
het einde van de aardse geschiedenis, worden nu vervuld in onze grote steden. God laat deze 
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dingen toe opdat aan het licht komt dat hij daarin leze die voorbijloopt (Habakuk 2:2). De stad 
San Francisco is een voorbeeld van wat de hele wereld overkomt. De verdorven omkopingen, de 
verduistering van middelen, de frauduleuze transacties onder mensen die de macht hebben om 
schuldigen vrij te kopen en onschuldigen te veroordelen –  al deze ongerechtigheden vullen ander 
grote steden op aarde en maken de wereld zoals het was in de dagen vòòr de zondvloed.” – Letter 
230, 1907 
 
Vakbonden in de steden 
 “Satan is druk aan het werk in onze drukbevolkte steden. Zijn werk zien we in de 
verwarring, in ruzies en tweedracht tussen arbeiders en kapitaal en de schijnheiligheid die in de 
kerken gekomen is. …. “De begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen”, egoïsme, 
het misbruik van macht, de wreedheid en macht die gebruikt wordt om mensen te dwingen zich 
aan te sluiten bij  vakbonden en federaties – verbinden zich in bundels om te worden verbrand in 
de grote vuren van de laatste dagen – dit is allemaal het werk van satans medewerkers.” – 
Evangelism 26 (1903) 
 “De goddelozen verenigen zich in groepen, fondsen, vakbonden, in bondgenootschappen. 
Laten wij niets te maken hebben met deze organisaties. God is onze Heerser, onze Gouverneur en 
Hij roept ons op om ons af te scheiden van deze wereld. “Daarom gaat uit het midden van hen, 
en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.” 
(2 Korinthe 6: 17).  

[93] 
Wanneer wij weigeren dit te doen, wanneer wij doorgaan met ons te verbinden met de wereld en 
alles bekijken vanuit een wereldse oogpunt, zullen wij worden als de wereld. Wanneer werelds 
beleid en wereldse ideeën onze handelingen blijven beheersen, kunnen wij niet staan op het hoge 
en heilige platform van eeuwige waarheid.” –  4BC 1142 (1903) ZDA Bijbelcommentaar blz. 
227-228 
 
Vakbonden een bron van problemen voor Adventisten 
 “De vakbonden zullen één van de instanties zijn die op deze aarde een tijd van 
benauwdheid zal teweeg brengen “als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op 
dienzelven tijd toe” (Daniël 12:1). …  
 Een paar mannen zullen samenspannen en alle middelen aangrijpen om bepaalde 
bedrijfstakken in handen te krijgen. Er zullen vakbonden worden gevormd en degenen die 
weigeren zich bij deze vakbonden aan te sluiten zullen worden gebrandmerkt. … 
 Vanwege deze bonden en bondgenootschappen, zal het voor onze instellingen erg 
moeilijk worden hun werk in de steden voort te zetten. Mijn waarschuwing is: Blijf uit de steden 
weg. Bouw geen sanatoria in de steden.” – 2Selected Messages 142 (1903) 
 “De tijd komt snel naderbij waarin de controlerende macht van de vakbonden erg 
benauwend zal zijn.” – 2Selected Messages 141 (1904) 
 
Veel mensen in de steden verlangen naar licht en waarheid 
 “Er zal met de steden van de volken streng worden omgegaan en toch zullen zij nog niet 
bezocht worden met het uiterste van Gods gramschap, omdat sommige mensen nog zullen breken 
met de misleidingen van de vijand, berouw zullen tonen en zich zullen bekeren.” – Evangelism 27 
(1906) 
 “De geestelijke duisternis die de hele wereld bedekt, wordt in de drukke bevolkingscentra 
nog intenser. In de steden van de naties zal de evangelist de grootste onboetvaardigheid vinden en 
de grootste behoefte. En in diezelfde steden worden de grootste kansen geboden aan 
zielenwinners.  Onder de menigte, die niet aan God of de hemel denken, zijn veel mensen die 



 
“De gebeurtenissen in de laatste dagen” – “The Last Day Events”- E.G.White 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -  www.zijnboodschap.nl 

55 

 

naar licht en een zuiver hart verlangen. Zelfs onder de zorgelozen en onverschilligen zijn er veel 
wiens aandacht getrokken kunnen worden door een openbaring van Gods liefde voor de 
menselijke ziel.” – Review and Herald, 17 november 1910 

[94] 
De steden hebben vurige inspanning nodig 
 “In de voorbereiding van de wederkomst van onze Heere moeten wij een groot werk doen 
in de grote steden. Wij hebben een plechtige getuigenis uit te dragen in deze grote centra.” – 
Words of Encouragement to Self-supporting Workers, (Ph 113) 5 (1909). 
 “De waarschuwingsboodschap voor deze tijd wordt in de grote zakenwereld niet ernstig 
genoeg gebracht. Dag in dag uit worden de centra van handel en industrie druk bezocht door 
mannen en vrouwen die de tegenwoordige waarheid hard nodig hebben, maar ze leren de 
reddende kennis van haar kostbare beginselen niet kennen omdat er geen volhardende, ernstige 
inspanningen worden verricht om deze klasse van mensen te bereiken, daar waar ze zich 
bevinden.” – Counsels to Writers and Editors 14 (1909) 
 “De derde engelboodschap moet nu worden verkondigd, niet alleen in veraf gelegen 
gebieden, maar binnen plaatsen in de buurt, waar nog niet naar omgekeken is, waar massa's 
mensen wonen die nog niet gewaarschuwd en nog niet gered zijn. Overal roepen onze steden om 
ernstige en oprechte arbeidskrachten van God.” – Review and Herald, 17 november 1910 
 
Nog niet iedereen kan de steden verlaten 
 “Het is de plicht van elke ouder om, waar mogelijk, woningen op het platteland te bouwen 
voor hun kinderen.” – The Adventist Home 141 (1906) 
 “Naarmate de tijd verstrijkt, zullen onze mensen meer en meer de steden moeten verlaten. 
Jarenlang heb ik de opdracht gekregen dat onze broeders en zusters, en vooral gezinnen met 
kinderen, plannen moet maken om, wanneer de gelegenheid zich zou voordoen, de steden moeten 
verlaten. Veel mensen moeten ernstig daaraan werken om de weg daarvoor te openen. Maar 
totdat het mogelijk wordt dit te doen, zolang ze blijven, moeten ze in het zendingswerk erg actief 
zijn, hoe gering hun invloed ook is.” – 2Selected Messages 360 (1906) 
 “In onze steden neemt de goddeloosheid toe en het wordt steeds duidelijker dat degenen 
die in de steden blijven wonen onnodig gevaar lopen ermee besmet te raken.” – Country Living 9 
(1907) 

[95] 
 “Steden en dorpen zijn doordrenkt van zonde en morele corruptie, maar toch zijn er Lots 
in elke Sodom.” – 6Testimonies 136 (1900) 
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In de stad zijn scholen, kerken, restaurants nodig 
 “Er kan veel meer worden gedaan om de kinderen te redden en op te voeden van diegenen 
die op dit moment de steden niet kunnen verlaten. Dat is het waard om ons uiterste best voor te 
doen. Er moeten voor de kinderen in de steden confessionele scholen worden opgericht, en met 
deze scholen moeten voorzieningen worden getroffen voor hogere opleidingen, waarvoor ze zijn 
opgericht.” – Child Guidance 306 (1903) 
 “Onze restaurants moeten in de steden worden gevestigd, want anders kunnen onze 
medewerkers de mensen niet bereiken om de principes van een juiste levenswijze uit te leggen.” – 
2Selected Messages 142 (1903) 
 “De Heere heeft ons herhaaldelijk opgedragen dat wij de steden moeten bewerken vanuit 
buitenpost centra. In deze steden moeten wij gebouwen hebben waar erediensten kunnen worden 
gehouden, als gedenktekens voor God, maar de instellingen voor onze publicaties, voor het 
genezen van zieken en voor de opleiding van medewerkers (colleges) moeten buiten de steden 
worden gevestigd. Vooral is het belangrijk dat onze jeugd wordt afgeschermd voor de 
verleidingen van het stadsleven.” – 2Selected Messages 358 (1907) 
 
Overhaaste verhuizingen naar het platteland wordt afgeraden 
 “Laat iedereen de tijd nemen om zorgvuldig na te denken en niet zoals de man in de 
gelijkenis, die begon te bouwen maar niet in staat was het af te maken. Er moet niet één stap 
worden gemaakt zonder deze stap, met alles wat het inhoud, zorgvuldig te hebben overwogen, 
alles telt mee. … 
 Er zullen mensen zijn die overhaast iets zullen doen en dan in zaken terechtkomen waar ze 
niets vanaf weten. Dit vraagt God niet van ons. … 
 Laten wij niets doen op een wanordelijke manier, zodat er  grote verliezen of offers 
worden gemaakt n.a.v. vurige, impulsieve toespraken die het enthousiasme aanwakkeren. Het is 
niet  Gods bedoeling dat een overwinning, die belangrijk is om behaalt te worden, door gebrek 
aan nuchtere evenwichtigheid, goed overdenken, gezonde principes en doelstellingen, worden 
omgezet in een nederlaag.” – 2Selected Messages 362, 363 (1893)  
(Geschreven op 22 december 1893, in antwoord op een brief van een belangrijke medewerker in 
Battle Creek, die mw. White liet weten, dat in reactie op haar aandringen, “tussen één en 
tweehonderd” zich voorbereidden “zo spoedig mogelijk” de stad te verlaten naar een landelijke 
locatie. Zie 2Selected Messages p.361-364) 

[96] 
Het signaal om de steden te verlaten 
 “De tijd is niet ver meer, dat wij, evenals de eerste discipelen, gedwongen zullen worden 
om een toevlucht te zoeken in eenzame en verlaten plaatsen. Zoals voor de christenen in Judea de 
belegering van Jeruzalem door de Romeinen het teken was om te vluchten, zal het toe-eigenen 
van macht van onze natie (VS) door het dwingend opleggen van de pauselijke sabbat, een 
waarschuwing voor ons zijn. Dan zal het tijd zijn om de grote steden te verlaten, en 
voorbereidingen te maken om ook uit de kleinere te vertrekken, om ons terug te trekken in huizen 
op afgezonderde plaatsen in de bergen.” – 5Testimonies 464-465 (1885) Getuigenissen voor de 
Gemeente deel 5 blz. 380 
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Sommige rechtvaardigen zullen, nadat het doodsdecreet is uitgevaardigd, nog in de steden 
wonen 
 “In de tijd der benauwdheid vluchtten wij allemaal uit de steden en dorpen, maar werden 
door de goddelozen achtervolgd, die de huizen van de heiligen binnendrongen met een zwaard.” – 
EW 34 (1851) Eerste Geschriften blz. 27 
 “Toen de heiligen de steden en dorpen verlieten werden zij achtervolgd door de 
goddelozen, die hen probeerden te doden. Maar de zwaarden die opgeheven werden om Gods 
volk te doden, braken en vielen machteloos neer, als strohalmen. Engelen van God beschermden 
de heiligen.” – EW 284-285 (1858) Eerste Geschriften blz. 340  
 “Hoewel een algemeen decreet het tijdstip zal bepalen wanneer zij, die de geboden 
bewaren, ter dood mogen worden gebracht, zullen hun vijanden, in sommige gevallen, op het 
decreet  vooruit lopen, en voor die tijd proberen hun leven te nemen. Maar niemand kan de 
machtige wachters passeren die om elke gelovige ziel zijn opgesteld. Sommigen worden 
aangevallen wanneer ze uit de steden en dorpen vluchten, maar  

[97] 
de zwaarden die tegen hen opgeheven worden, zullen breken en als machteloze strohalmen op de 
grond vallen. Anderen worden beschermd door engelen die de gedaante van soldaten hebben 
aangenomen.” – GC 631 (1911) De Grote Strijd blz. 582 
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[98] 
Hoofdstuk 9 

ZONDAGSWET 
 
Satan daagt Gods gezag uit  
 “God veroordeelt Babylon “dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken 
gedronken hebben” (Openbaring 18:4) … 
 God heeft de wereld in zes dagen geschapen en rustte op de zevende, Hij heiligde deze 
dag en zonderde hem af van alle andere dagen als geheiligd voor Hemzelf, om door Zijn volk in 
alle geslachten in acht genomen te worden. Maar de mens der zonde, die zich boven God verhief, 
zette zich in de tempel van God, en zich als god vertonende, dacht tijden en wetten te veranderen 
(2 Thessalonicenzen 2: 3-4; Daniël 7: 25). Deze macht, die dacht te bewijzen dat hij niet alleen 
gelijk was aan God, maar zich boven God stelde, veranderde de rustdag, door de eerste dag van 
de week in de plaats van de zevende dag te stellen. En de protestantse wereld heeft dit kind van 
het pausdom als heilig aangenomen. In het Woord van God wordt dit hoererij genoemd 
(Openbaring 14: 8).” – 7BC 979 (1900) ZDA, Bijbelcommentaar blz. 675 
 “Tijdens de christelijke bedeling heeft de grote vijand van het geluk van de mensen de 
Sabbat van het vierde gebod tot voorwerp van zijn speciale aanvallen gemaakt. Satan zegt: “Ik zal 

[99] 
God tegenwerken. Ik zal mijn volgelingen macht geven Gods gedenkteken, de Sabbat van de 
zevende dag, nietig te verklaren. Zo zal ik de wereld laten zien dat de dag die door God is 
geheiligd en gezegend, veranderd is. Die dag zal niet in de gedachten  van de mensen leven. Ik zal 
de herinnering eraan uitwissen. Ik zal in plaats daarvan een dag aanwijzen die nooit het certificaat 
van God kan dragen, een dag die nooit het teken tussen God en Zijn volk kan zijn. Ik zal degenen 
die deze dag aanvaarden, ertoe brengen de heiligheid die God op de zevende dag legde, op deze 
dag te plaatsen.” – PK 183-184 (1914) Profeten en Koningen blz. 114 
 
De Sabbat, het grote geschilpunt 
 “In de strijd die in de laatste dagen wordt gevoerd, zullen alle corrupte machten, die 
afvallig zijn geworden aan de wet des HEEREN, zich verenigen tegen Gods volk. In deze strijd 
zal de Sabbat van het vierde gebod het grote punt zijn waar alles om draait, want in het 
Sabbatgebod identificeert de grote Wetgever Zichzelf als de Schepper van hemel en aarde.” 
3Selected Messages 392 (1892) ZDA, Bijbelcommentaar blz. 682; Maranatha blz. 187 
 “”Gij zult evenwel Mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en 
tussen ulieden bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.” (Exodus 
31: 13).  Sommigen zullen hindernissen opwerpen in het houden van de Sabbat, door te zeggen: 
“U weet niet welke dag de Sabbat is”, maar ze lijken wel te begrijpen wanneer het zondag is en 
leggen grote ijver aan de dag om wetten te maken die dwingen haar na te leven.” –  The Kress 
Collection 148 (1900) 
 
De zondagswet beweging in de jaren 1880  
(Voor achtergrond informatie en meer uitgebreidere citaten van E.G.White, zie 3Selected 
Messages p.380-402 en de Testimonies for the Church, vol. 5 p. 711-718; Getuigenissen voor de 
Gemeente deel 5 blz. 579-586) 
 “Jarenlang hebben wij in ons land uitgekeken naar de uitvoering van de zondagswet; en 
nu dat deze beweging voor de deur staat, vragen wij ons af: Wat zal ons volk gaan doen in deze 
kwestie? … Wij moeten in het bijzonder God zoeken dat Hij nu genade en kracht geeft aan Zijn 
volk. God leeft en wij geloven niet dat de tijd volledig is aangebroken waarin Hij onze vrijheden  
zal inperken. 
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[100] 
 De profeet zag “vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden 
der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En 
ik zag een andere Engel opkomen van den opgang der zon, … en Hij riep met een grote stem … 
zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten 
onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.” (Openbaring 7: 1-3). Dit wijst op het 
werk wat wij nu moeten doen, dat is tot God roepen dat de engelen de vier winden houden totdat 
onze zendelingen naar alle delen van de wereld zijn uitgezonden en de waarschuwingsboodschap 
hebben verkondigd tegen de ongehoorzaamheid aan de wet van Jehova.” – Review and Herald 
Extra, 11 december 1888. 
 
Verdedigers van de Zondagswet beseffen niet wat ze doen 
 “De zondagsbeweging doet nu haar werk in het duister. De leiders verbergen de ware 
kwestie en velen die zich verenigen met deze beweging zien zelf niet waarheen de onderstroom 
hen voert. …  
  Ze werken in blindheid. Zij zien niet dat een protestantse regering de beginselen opoffert, 
die hen tot een vrij, onafhankelijke natie hebben gemaakt en d.m.v. wetgeving brengen ze 
pauselijke misleiding en de pauselijke leugen in de grondwettelijke principes, zo storten zij zich 
in de Romeinse verschrikkingen van de donkere middeleeuwen.” – Review and Herald Extra, 11 
december 1888 
 “Er zijn veel mensen, zelfs onder degenen die betrokken zijn in deze beweging van de   
handhaving van de zondag, die verblind zijn voor de gevolgen van deze actie. Zij zien niet dat ze 
rechtstreeks de religieuze vrijheid aanvallen. Er zijn velen die nooit de eisen van de Bijbelse 
Sabbat en het valse fundament waarop de zondaginstelling is gebaseerd,  hebben begrepen. … 
 Degenen die proberen de grondwet te wijzigen en een wet willen uitvaardigen die de 
zondagsheiliging dwingend oplegt, beseffen nauwelijks wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Er 
staat ons een crisis te wachten.” – 5T 711, 753 (1889) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 
blz. 759, 612 
 
Niet gelaten afwachten, door niets te doen 
 “Het is onze plicht alles te doen wat in ons vermogen ligt om het dreigende gevaar af te 
wenden. … Een grote verantwoordelijkheid wordt op mannen en vrouwen door het hele land 
gelegd 

[101] 
om door gebed God te vragen dat Hij de wolk van het kwaad wil verdrijven en een paar extra 
jaren van genade te geven om voor de Meester te werken.” – Review and Herald Extra, 11 
december 188 
 “Degenen die nu de geboden van God houden moeten zich er toe brengen om bijzondere 
hulp te verkrijgen die alleen God kan geven. Zij moeten ernstiger werken om de dreigende ramp 
zo lang mogelijk uit te stellen.” – Review and Herald, 18 december 1888 
 “Laat Gods gebodenhoudend volk in deze tijd niet zwijgen alsof wij rustig deze situatie 
aanvaarden.” – 7BC 975 (1889) ZDA Bijbelcommentaar blz. 668 
 “Wij doen niet de wil van God als wij zwijgend afwachten en niets doen om de 
gewetensvrijheid te behouden. Vurig, krachtig gebed moet naar de hemel opstijgen, dat deze 
ramp kan worden uitgesteld totdat wij het werk, dat zo lang verwaarloosd is geweest, kunnen 
volbrengen. Laten wij ernstig bidden en vervolgens, in overeenstemming met onze gebeden, aan 
het werk gaan.” – 5T 714 (1889) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 581 
 “Er zijn veel mensen die zich op hun gemak voelen, die, als het ware, slapen. Zij zeggen: 
“Als de profetie de handhaving van de zondagsheiliging heeft voorzegt, dan zal die wet zeker 
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worden uitgevaardigd.” en wanneer zij tot deze conclusie zijn gekomen, wachten ze rustig deze 
gebeurtenis af, zich troostend met de gedachte dat God Zijn volk in deze tijd van benauwdheid 
wel zal beschermen. Maar God zal ons niet beschermen als wij geen moeite doen om het werk, 
dat Hij ons opgedragen heeft, uit te voeren. … 
 Als getrouwe wachters moet u het zwaard zien komen en waarschuwen, zodat mannen en 
vrouwen niet uit onwetendheid iets gaan doen, wat ze zouden nalaten wanneer ze de waarheid 
hadden gekend.” – Review and Herald Extra, 24 december 1889 
 
Verzet u tegen de zondagswetten met pen en stem 
 “Wij kunnen niet werken voor mensen of hen een genoegen doen, die hun invloed 
gebruiken om de religieuze vrijheid te onderdrukken en met onderdrukkende maatregelen hun 
medemensen oproepen of ertoe dwingen de zondag te houden i.p.v. de Sabbat. De eerste dag van 
de week is geen dag om te eerbiedigen. Het is een valse sabbat en de leden van Gods gezin 
kunnen niet 

[102] 
samenwerken met mensen die deze dag verhogen en de wet van God overtreden door de Sabbat te 
vertrappen. Gods volk kan niet op zulke mensen stemmen om hun zaken te behartigen, want 
wanneer zij dit zouden doen zijn ze medeplichtig aan de zonden die zij begaan, terwijl ze in 
functie zijn.” – Fundamentals of Christian Education 475 (1899) 
  “Ik hoop dat de bazuin een zeker geluid zal geven m.b.t. deze zondagswet beweging. Ik 
denk, dat het het beste zou zijn dat er een speciale uitgave wordt gedrukt die het onveranderde 
karakter van Gods wet als onderwerp heeft. … Wij moeten nu onze uiterste best doen deze 
zondagswet te verijdelen.” –  Counsels to Writers an Editors 97, 98 (1906) 
 
De Verenigde Staten zal een zondagswet aannemen 
 “Wanneer onze natie de beginselen van haar regering zo zal afzweren door een 
zondagswet uit te vaardigen, zal het protestantisme met deze daad de handen ineen slaan met het 
pausdom.” – 5T 712 (1889) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 579 
 “Protestanten zullen al hun invloed en kracht aan de zijde van het pausdom stellen. Door 
een nationale wet tot handhaving van de valse sabbat zullen zij hun leven en kracht geven aan het 
corrupte geloof van Rome en haar tirannie en onderdrukking van het geweten doen herleven.” – 
Maranatha 179 (1893) Maranatha blz. 179 
 “Vroeg of laat zullen de zondagswetten worden aangenomen.” – Review and Herald, 16 
februari 1905 
 “Binnenkort zal de zondagswet worden afgedwongen en mannen op vertrouwensposities 
zullen verbitterd raken tegen het kleine handjevol van Gods gebodenhoudend volk.” – 
4Manuscript Releases 278 (1909) 
 “De profetie van Openbaring 13: 11-12 verklaart dat de macht, voorgesteld door het beest 
met de twee hoornen “des Lams hoornen gelijk”, er voor zorgt dat “de aarde en die daarin 
wonen” het pausdom zullen aanbidden – daar gesymboliseerd door het beest “een pardel gelijk” 
(vers 2) … Deze profetie zal worden vervuld wanneer de Verenigde Staten de zondagsheiliging 
zal afdwingen, een dag die door Rome beschouwt wordt als erkenning van haar heerschappij. … 

[103] 
 Politieke corruptie doodt de liefde voor rechtvaardigheid en respect voor de waarheid en 
zelfs in het vrije America zullen regering en wetgevers, met het oog op publieke ondersteuning, 
toegeven aan de algemene vraag naar een verplicht stellen van de zondagsheiliging.” – GC 578, 
579, 592 (1911) De Grote Strijd blz. 533, 546 
 
Argumenten ter verdediging van de Zondagswet  
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 “Satan geeft zijn uitleg aan de gebeurtenissen en zij denken, zoals hij wil dat ze denken 
zullen, dat de rampen die het land overspoelen een gevolg zijn van het overtreden van de 
zondagsheiliging. Denkend dat ze de toorn van God kunnen sussen, maken deze invloedrijke 
mensen wetten die het houden van de zondag afdwingen.” – 10Manuscript Releases 239 (1899) 
Maranatha blz. 176 
 “Juist deze groep mensen beweren dat het snel toenemende verderf grotendeels toe te 
schrijven is aan de ontheiliging van de zogenaamde “christelijke-sabbat” en dat de handhaving 
van de zondagsheiliging het moreel van de samenleving sterk zal verbeteren. Deze bewering 
wordt het sterkst aangevoerd in America, waar de leer van de ware Sabbat het meest is 
gepredikt.” – GC 587 (1911)  De Grote Strijd blz. 542 
 
Protestanten en katholieken handelen in overleg 
 “Het protestantisme zal de broederlijke hand reiken aan de Roomse macht. Dan zal er een 
wet uitgevaardigd worden tegen de Sabbat van Gods schepping en dan zal God Zijn “vreemd 
werk” doen op de aarde. (Jesaja 28: 21).” – 7BC 910 (1886) ZDA Bijbelcommentaar blz. 560 
 “Hoe de Roomse kerk zichzelf kan vrijpleiten van de beschuldiging van afgoderij kunnen 
wij niet zien. … En dit is de religie waar de protestanten met zoveel sympathie naar kijken en die 
uiteindelijk zal worden verenigd met het protestantisme. Deze vereniging zal echter niet een 
verandering van het katholicisme tot stand brengen, want Rome verandert nooit. Zij beweert 
onfeilbaar te zijn. Het is het protestantisme dat zal veranderen. Het aannemen van liberalen 
ideeën van haar kant, zal ertoe leiden dat zij de hand van het katholicisme vastgrijpt.” – Review 
and Hereald, 1 juni 1886 

[104] 
 “De belijdende protestantse wereld zal een verbond sluiten met de mens der zonde; en de 
kerk en de wereld vormen dan een verdorven eenheid.” – 7BC 975 (1891) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 669 
 “Het Rooms-katholicisme in de Oude wereld en het afvallige protestantisme in de nieuwe 
wereld, zullen een soortgelijke koers nastreven t.a.v. diegenen die al Gods geboden eren.” – GC 
616 (1911) De Grote Strijd blz. 569 
 
Zondagswetten eren Rome 
 “Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten, zich verenigen op die 
geloofspunten die ze gemeenschappelijk hebben en de staat zullen beïnvloeden om hun 
verordeningen af te dwingen en hun instellingen te ondersteunen, dan zal protestant Amerika een 
beeld van het pausdom hebben gemaakt en zullen er onvermijdelijk burgerlijke straffen worden 
opgelegd aan mensen die er een andere mening op na houden. … 
  Wanneer de protestantse kerken de zondagsviering opleggen, zetten ze de mensen er toe 
aan het pausdom – het beest – te aanbidden. … (Openbaring 13:12) 
 Maar juist omdat de kerken de wereldlijke macht gebruiken om een godsdienstige 
inzetting op te leggen, zullen ze zelf een beeld voor het beest maken; de verplichting om in de 
Verenigde Staten de zondag te heiligen, zal dus neerkomen op een verplichting om het beest en 
zijn beeld te aanbidden.” – GC 445, 448, 449 (1911) De Grote Strijd blz. 413, 416 
 “Wanneer het protestantisme de kloof zal overbruggen om de hand van de roomse macht 
te grijpen, wanneer zij over de afgrond zal reiken om de handen ineen te slaan met het spiritisme, 
wanneer door de invloed van dit drievoudige verbond ons land (VS) als een protestantse en 
republikeinse natie ieder principe van haar grondwet zal loochenen, en voorbereidingen zal 
treffen voor de verspreiding van pauselijke leugens en bedrog, kunnen wij weten dat de tijd 
gekomen is voor de wondere werken van satan en dat het einde nabij is.” – 5T 451 (1885) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 369 
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Rome zal haar verloren oppermacht herwinnen 
 “Wanneer wij de laatste crisis naderen, is het van vitaal belang dat harmonie en eenheid 
bestaan onder de werktuigen van de Heere. De wereld is vol storm en oorlog en onenigheid. En 
toch 

[105] 
zullen onder één hoofd – de pauselijke macht – de mensen zich verenigen om God, in de persoon 
van Zijn getuigen, tegen te werken. Deze eenheid wordt verhard door de grote afvallige.” – 
7Testimonies 182 (1902)  Schatkamer der Getuigenissen deel 3 blz. 174 
 “Wet- en regelgeving die de zondagsheiliging als de sabbat, afdwingen zullen leiden tot 
nationale afval van de principes van republicanisme, waar de regering op gebaseerd is. Door de 
overheden zal de religie van het pausdom worden aangenomen en de wet van God zal nietig 
worden verklaard.” – 7Manuscript Release 192 (1906) 
 “Een dag van grote intellectuele duisternis bleek gunstig te zijn voor het succes van het 
pausdom.” – 4Spirit of Prophecy 390 (1884) De Grote Strijd blz. 526 
 “In de bewegingen die nu in de Verenigde Staten aan de gang zijn om de instellingen en 
gebruiken van de kerk veilig te stellen door de steun van de staat, volgen de protestanten in de 
voetsporen van de pausgezinden. Nee, nog erger, zij openen de deur voor het pausdom om, in het 
protestantse America, de heerschappij, die ze in de Oude wereld verloren hebben, terug te 
winnen.” – GC 573 (1911) De Grote Strijd blz. 529 
 
Een nationale zondagswet betekent nationale afval 
 “Om populariteit en steun veilig te stellen zullen de wetgevers toegeven aan de eis om een 
zondagswet. … Door de wet in te voeren die de instelling van het pausdom dwingend oplegt, en 
die in strijd is met de wet van God, maakt onze natie (de USA) zich volledig los van wat 
rechtvaardig is.... 
 Zoals de nadering van de Romeinse legers voor de discipelen een teken was van de op 
handen zijnde verwoesting van Jeruzalem, zo zal deze afval voor ons een teken zijn dat de grens 
van Gods geduld bereikt is.” – 5T 451 (1885) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 369 
 “Wij moeten een duidelijk standpunt innemen dat wij de eerste dag van de week niet 
vereren als de Sabbat, want het is niet de dag die gezegend en geheiligd is door Jehovah, en door 
de zondag te eerbiedigen plaatsen wij onszelf aan de kant van de grote bedrieger. … 
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[106] 
 Wanneer de wet van God nietig is verklaard en afvalligheid een nationale zonde wordt, zal 
de Heere t.b.v. Zijn volk werken.” – 3Selected Messages 388 (1889) 
 “De bevolking van de Verenigde Staten is een bevoorrecht volk geweest, maar wanneer ze 
de godsdienstvrijheid aan banden legt, het protestantisme opgeeft en het pausdom steunt, zal de 
maat van haar schuld vol zijn en “nationale afval” zal opgetekend worden in de hemelse boeken.” 
– Review and Herald, 2 mei 1893. Maranatha blz. 216 
 
Nationale afval zal gevolgd worden door nationale ondergang  
 “Wanneer onze natie in zijn wetgevende vergaderingen wetten zal uitvaardigen om het 
geweten van de mensen te binden m.b.t. hun religieuze voorrechten, zondagsheiliging dwingend 
oplegt, en onderdrukkende macht uitoefent tegen degenen die de zevende dag Sabbat houden, zal 
Gods wet, in alle opzichten, in ons land teniet worden gedaan; en nationale afval zal worden 
gevolgd door nationale ondergang.” – 7BC 977 (1888) ZDA, Bijbelcommentaar blz. 671 
 “Het is op het moment van de nationale afval, wanneer zij naar het beleid van satan 
handelen, dat de regeerders van het land zich zullen scharen aan de kant van de mens der zonde (2 
Thessalonicenzen 2: 3). Dan is de maat van de schuld vol. De nationale afval is het teken van 
nationale ondergang.” – 2Selected Messages 373 (1891) 
 “Rooms-katholieke principes zullen onder de zorg en bescherming van de staat vallen. 
Deze nationale afval zal spoedig worden gevolgd door nationale ondergang.” – Review and 
Herald, 15 juni 1897 
 “Wanneer de protestantse kerken zich zullen verenigen met de wereldlijke macht om een 
valse religie te ondersteunen, in dingen waarvoor hun voorouders de felste vervolgingen moesten 
verdragen, dan zal de pauselijke sabbat, door het gecombineerde gezag van kerk en staat, worden 
afgedwongen. Er zal een nationale afval komen, die alleen zal eindigen in nationale ondergang.” 
– Evangelism 235 (1899) 
 “Wanneer de staat haar macht zal gebruiken om de decreten af te dwingen en de 
instellingen van de kerk te ondersteunen – dan zal protestant Amerika een beeld gevormd hebben 
van het 

[107] 
pausdom, en er zal een nationale afval zijn die alleen zal eindigen in een nationale ondergang.” – 
7BC 976 (1910) ZDA Bijbelcommentaar blz. 670 
 
Wereldwijde zondag Wetgeving 
 “De geschiedenis zal zich herhalen. Een valse religie zal worden verheven. De eerste dag 
van de week – een gewone werkdag –  die niet de minste heiligheid bezit, zal worden opgesteld 
zoals het beeld in Babylon (Daniël 3). Alle naties, en talen en volken zullen worden bevolen om 
deze valse sabbat te aanbidden. … Het decreet dat de viering van deze dag verplicht stelt, zal 
uitgaan in de gehele wereld.” – 7BC 976 (1897) ZDA Bijbelcommentaar blz. 670 
 “Wanneer Amerika, het land van religieuze vrijheid, zich zal verenigen met het pausdom 
door het geweten te dwingen en de mensen mee te slepen in het eren van de valse sabbat, zullen 
de bevolking van elk land op deze aardbol ertoe geleid worden haar voorbeeld te volgen.” – 6T 
18 (1900) Schatkamer der Getuigenissen deel 2 blz. 393 
 “Het Sabbat vraagstuk is de kwestie in de grote eindstrijd waaraan de hele wereld zal 
deelnemen.” – 6Testimonies 352 (1900) 
 “Buitenlandse naties zullen het voorbeeld van de Verenigde Staten volgen. Hoewel zij aan 
de leiding gaat, zal toch dezelfde crisis ons volk in alle delen van de wereld treffen.” – 
6Testimonies 395 (1900) 
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 “De vervanging van het valse door het ware, vormt de laatste handeling in het drama. 
Wanneer deze vervanging wereldwijd wordt zal God Zichzelf openbaren. Wanneer de wetten van 
mensen boven de wetten van God worden verheven, wanneer de machten van deze aarde 
proberen mensen te dwingen om de eerste dag van de week te houden, weet dan dat de tijd is 
aangebroken  dat God Zijn werk zal doen.” – 7BC 980 (1901) ZDA Bijbelcommentaar blz. 677 
 “De vervanging van Gods wetten door de wetten van mensen, de verheffing, door louter 
menselijke autoriteit, van de zondag i.p.v. de Bijbelse Sabbat, is in het drama de laatste handeling. 
Wanneer deze vervanging wereldwijd wordt zal God Zichzelf openbaren. Hij zal opstaan in Zijn 
Majesteit en de aarde vreselijk doen schudden” –  7 Testimonies 141 (1902) Schatkamer der 
Getuigenissen deel 3 blz. 144 

[108] 
De hele wereld zal de zondag Wetgeving steunen 
 “De goddelozen …. verklaarden dat zij de waarheid hadden, dat wonderen onder hen 
gedaan werden, dat de engelen uit de hemel met hen spraken en wandelden, dat grote kracht en 
tekenen en wonderen onder hen gedaan werden en dat dit het tijdelijke millennium (het duizend 
jarig vrederijk) was, waarnaar ze zolang hadden uitgezien. De hele wereld was bekeerd en in 
harmonie met de zondagswet.” – 3Selected Messages 427, 428 (1884) Maranatha blz. 209 
 “De hele wereld wordt in beroering gebracht in vijandschap tegen de Zevende Dag 
Adventisten omdat zij geen eerbetoon willen bewijzen aan het pausdom door de zondag, de 
instelling van deze antichristelijke macht, te eren.” – Testimonies to Ministers 37 (1893) 
Maranatha blz. 217 
 “Degenen die Gods wet vertrappen maken menselijke wetten, die zij de mensen dwingend 
opleggen. Mensen zullen uitdenken, beraden en plannen maken wat ze zullen doen. De hele 
wereld houdt de zondag, zeggen ze en waarom zouden deze mensen, die zo gering in aantal zijn, 
zich niet moeten houden aan de wetten van het land?” – Ellen G.White Manuscript 163 (1897) 
 
De verdeeldheid binnen in het christendom 
 “De zogenaamde christelijke wereld wordt het toneel van grote en beslissende 
gebeurtenissen. Gezaghebbende mensen zullen wetten uitvaardigen, die het geweten beheersen, 
naar het voorbeeld van het pausdom. Babylon zal alle volken doen drinken van de wijn van de 
toorn van haar hoererij. Elk volk zal hierin worden betrokken. ... Over deze tijd schrijft Johannes 
in Openbaringen (Openbaring 18: 3-7; 17: 13-14) “Dezen hebben enerlei mening”. Er zal een 
universele band van eenheid, één grote harmonie, een verbond van krachten van satan zijn. “en 
zullen hun kracht en macht het beest overgeven” Op deze wijze wordt dezelfde willekeurige, 
verdrukkende macht tegen godsdienstvrijheid, vrijheid om God te aanbidden naar de 
voorschriften van het geweten, geopenbaard als door het pausdom werd getoond, toen die in het 
verleden degenen vervolgde die het waagden te weigeren in te stemmen met de godsdienstige 
riten en ceremoniën van het katholicisme.” – 3Selected Messages 392 (1891) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 626, 682; Maranatha blz. 188, 187 

[109] 
 “In de grote strijd tussen geloof en ongeloof zal de hele christelijke wereld zijn 
betrokken.” – Review and Herald, 7 februari 1893 
 “... de hele christelijke wereld zal in twee grote groepen zijn verdeeld – “die de geboden 
Gods bewaren en de getuigenis (geloof) van Jezus Christus hebben” en zij die het beest 
aanbidden en zijn beeld en zijn merkteken ontvangen.” – GC 450 (1911) De Grote Strijd blz. 417 
 “Wanneer de Sabbat het bijzondere strijdpunt in de hele christelijke wereld is geworden 
en de kerkelijke en burgerlijke instanties samenwerken om de zondagsviering voor iedereen 
verplicht te stellen, zal de hardnekkige weigering van een kleine minderheid om toe te geven aan 
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de eisen van de meerderheid, hen voorwerpen maken van wereldwijde vervloeking.” – GC 615 
(1911) De Grote Strijd blz. 569 
 “Wanneer de verschillende regeringen in de christelijke landen het bevel hebben 
uitgevaardigd tegen hen die de geboden bewaren, en de overheid haar bescherming heeft 
ingetrokken zodat ze worden overgeleverd aan de mensen die hen willen doden, zullen Gods 
kinderen uit de steden en dorpen vluchten en in groepen gaan samenwonen in de meest afgelegen 
en verlaten plaatsen.” – GC 626 (1911) De Grote Strijd blz. 578 
 
Toon geen verzet 
 “Degenen die onze kerken vormen hebben karaktertrekken die hen, wanneer ze niet heel 
voorzichtig zijn, zullen leiden tot een gevoel van verontwaardiging, omdat door onjuiste 
voorstelling van zaken hun vrijheid m.b.t. het werken op zondag, wordt weggenomen. Windt u 
hierover niet op, maar leg alles in gebed neer bij God. Alleen Hij kan de macht van heersers 
beperken. Handel niet overhaast. Laat niemand onverstandig roemen op zijn vrijheid, en die 
kwaadwillig misbruiken, maar als dienstknechten van God “eert een iegelijk, hebt de 
broederschap lief; vreest God; eert den koning” (1 Petrus 2: 17). 
 “Deze raad is waardevol voor iedereen die in moeilijkheden worden gebracht. Laat niets 
zien dat kan worden geïnterpreteerd als boosheid of verzet.” – 2Manuscript Releases 193-194 
(1898) 

[110] 
Afzien van werken op zondag  
 “Wat het zendingsveld in het Zuiden betreft,  
(De handhaving van de zondagswet was in de jaren 1880 en 1890 bijzonder streng in de 
zuidelijke staten van de Verenigde Staten; zie American State Papers (Review and Herald, 1943))  
moet het werk daar zo verstandig en voorzichtig mogelijk worden gedaan, en het moet gedaan 
worden op de wijze waarop Christus zou werken. De mensen zullen er snel achter komen wat u 
gelooft over de zondag en de Sabbat, want ze zullen vragen gaan stellen. Dan kunt u het hen 
vertellen, maar niet op een zodanige wijze dat het de aandacht trekt naar uw werk. U hoeft niet 
zelf uw werk op zondag te onderbreken. … 
 Afzien van het werken op zondag, betekent niet dat u het merkteken van het beest 
ontvangt. ... Laat onze broeders en zusters, op plaatsen waar de tegenstand zo sterk is dat het tot 
vervolging kan leiden, die dag zien als een gelegenheid om echt zendingswerk te doen.” – The 
Southern Work 69, 70 (1895) 
 “Wanneer ze hier zouden komen en zeggen: “U moet op zondag met uw werk stoppen en 
de drukkerij sluiten”, dan zal ik niet tegen u zeggen: “Houd de drukpersen gaande”, omdat de 
strijd niet tussen u en uw God komt.” – Ellen G. White Manuscript 163, 1898 
 “Wij moeten onze buren, die de zondag verafgoden, niet opzettelijk irriteren, door 
vastberaden op zondag werkzaamheden te doen en daarmee onze onafhankelijkheid tonen. Onze 
zusters hoeven niet de zondag uit te kiezen om hun was te doen.” – 3Selected Messages 399 
(1889) 
 
Neem op zondag deel aan geestelijke activiteiten  
 “Ik zal proberen uw vraag te beantwoorden over wat u moet doen in geval de 
zondagswetten worden afgedwongen. 
 Het licht dat de Heere mij gegeven heeft in een tijd dat wij net zo'n crisis verwachtten als 
u nu tegemoet lijkt te gaan, is dat wanneer mensen door een aardse macht worden gedreven om 
de zondagsviering dwingend op te leggen, Zevende Dags Adventisten hun wijsheid moeten tonen 
door af te zien van hun gewone werk op die dag en zich te wijden aan zendingswerk. 

 [111] 
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 Door de zondagswetten te trotseren zal men de godsdienstfanatici, die ze willen 
afdwingen,  alleen maar sterken in hun vervolgingen. Geef ze geen gelegenheid u wetsovertreders 
te noemen. … Men ontvangt niet het merkteken van het beest wanneer men inziet dat het 
verstandig is de vrede te bewaren, door af te zien van werk dat aanstoot geeft. … 
 De zondag kan worden gebruikt om allerlei werk te doen waarmee veel voor de Heere 
bereikt kan worden. Op deze dag kunnen openluchtsamenkomsten en huissamenkomsten 
gehouden worden. Er kan huis aan huis werk worden gedaan. Degenen die schrijven, kunnen die 
dag gebruiken om hun artikelen te schrijven. Wanneer het mogelijk is, kunnen er erediensten op 
zondag worden gehouden. Maak deze bijeenkomsten extra interessant. Zing echte 
opwekkingsliederen en spreek met kracht en overtuiging over de liefde van de Heiland.” – 
9Testimonies 232, 233 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 225,226 
 “Neem de leerlingen mee om op verschillende plaatsen bijeenkomsten te houden, en 
medische zendingswerk te doen. Zij zullen de mensen thuis treffen en een prachtige gelegenheid 
hebben om de waarheid te presenteren. Deze manier om de zondag door te brengen is altijd 
aanvaardbaar voor de Heere.” – 9Testimonies 238 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 
blz. 230 
 
De schoonheid van de waarheid wordt zichtbaar door tegenstand 
 “De ijver van hen die de Heere gehoorzamen zal toenemen als de wereld en de kerk zich 
met elkaar verenigen in het nietig verklaren van de wet. Elk bezwaar tegen de geboden van God 
zal de waarheid bevorderen en zal zijn voorstanders in staat stellen de waarde ervan voor de 
mensen aan te tonen. Er is een schoonheid en kracht in de waarheid die het best duidelijk wordt 
gemaakt door tegenstand en vervolging.” – 13Manuscript Releases 71-72 (1896) 
 “Die tijd, wanneer er zo'n inspanning geleverd wordt om de zondagsviering dwingend op 
te leggen, is de mogelijkheid om aan de wereld de ware Sabbat in tegenstelling van de valse aan 
te tonen. De Heere is in Zijn voorzienigheid ons ver vooruit. Hij staat toe dat dit zondagvraagstuk 
onder de aandacht wordt gebracht, zodat de Sabbat van het vierde gebod wordt voorgelegd aan de 
wetgevende vergaderingen. Zo wordt de aandacht van de leiders van de landen gevestigd op de 
getuigenis van Gods Woord  ten gunste van de ware Sabbat.” – 2Manuscript Releases 197 (1890) 

[112] 
Wij moeten God meer gehoorzamen dan de mensen 
 “De aanhangers van de waarheid worden nu opgeroepen om te kiezen tussen het negeren 
van een duidelijke eis van Gods Woord of hun vrijheid verliezen. Wanneer wij het Woord van 
God opgeven en menselijke tradities en gewoonten aannemen, wordt ons toegestaan onder de 
mensen te wonen, te kopen en te verkopen, en worden onze rechten gerespecteerd. Maar wanneer 
wij God trouw blijven gaat dat ten koste van onze rechten onder de mensen, want de vijanden van 
Gods wet spannen samen om onafhankelijke beoordeling, m.b.t. geloof en het geweten van de 
mensen, te breken. …. 
 Het volk van God erkent menselijk bestuur als een verordening van Goddelijke oorsprong 
en zal door lering en voorbeeld gehoorzaamheid onderwijzen als een heilige plicht, zolang haar 
gezag uitgeoefend wordt binnen de wettige grenzen. Maar wanneer haar eisen in strijd komen met 
de eisen van God, moeten wij ervoor kiezen om God te gehoorzamen boven mensen. Het Woord 
van God moet erkent en gehoorzaamt worden als een autoriteit boven dat van alle menselijke 
wetgeving. “Zo spreekt de Heer” mag niet opzij worden gezet voor een “Zo spreekt de kerk of de 
staat”.  De kroon van Christus moet worden verheven boven alle koninklijke hoeden van aardse 
vorsten.” – The Home Missionary, 1 november 1893 
 “Satan biedt de mensen de koninkrijken van de wereld aan, als wij ons onderwerpen aan 
hem als oppermacht. Velen zullen dit doen en offeren de hemel ervoor op. Het is beter te sterven 
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dan te zondigen; beter gebrek te leiden dan te frauderen; beter honger te lijden dan te liegen.” – 
4Testimonies 495 (1880) 
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[113] 
Hoofdstuk 10 

EEN KORTE TIJD VAN BENAUWDHEID 
 
 
Een tijd van benauwdheid voordat de genadetijd sluit 
 “Op bladzijde 27 van Eerste Geschriften staat het volgende:  … “Bij het begin van de tijd 
van benauwdheid werden wij vervuld met de Heilige Geest toen wij uitgingen en de Sabbat nog 
uitvoeriger verkondigden.” 
  “Dit gezicht werd in 1847 gegeven, toen er nog maar heel weinig Adventgelovigen waren 
die de Sabbat in acht namen, en onder hen waren maar weinigen die meenden dat de naleving 
ervan belangrijk genoeg was om een lijn te trekken tussen Gods volk en de ongelovigen. Nu 
begint men de vervulling van dit gezicht te zien. “het begin van de tijd van benauwdheid”, dat 
hier genoemd wordt, heeft geen betrekking op de tijd dat de plagen uitgestort worden, maar een 
korte periode vòòr dat ze uitgegoten worden, terwijl Christus nog in het Heiligdom is. In die tijd, 
terwijl het verlossingswerk wordt afgesloten, zal er benauwdheid over de aarde komen en de 
volken zullen toornig zijn, maar toch in toom worden gehouden, zodat het werk van de derde 
engel niet verhinderd wordt.” – EW 85-86 (1854) Eerste Geschriften blz. 93-94 

[114] 
Het einde van de godsdienstvrijheid in de Verenigde Staten 
 “De wet van God zal door satans toedoen, nietig worden verklaard. In ons land van 
misplaatste vrijheid, komt de godsdienstvrijheid tot een einde. De strijd wordt beslist over het 
Sabbatvraagstuk, die de hele wereld zal doen schudden.” – Evangelism 236 (1875) 
 “Er staat Gods volk een grote crisis te wachten. Zeer binnenkort zal ons land proberen 
iedereen de naleving van de eerste dag van de week dwingend op te leggen, als een heilige dag. 
Door dit te doen zullen ze niet schromen om mensen, tegen hun eigen geweten in, te dwingen een 
dag te houden die door de natie tot sabbat is verklaard.” – Review and Herald Extra, 11 december 
1888 
 “ Zevende Dag Adventisten zullen de strijd voeren over de zevende dag Sabbat. De 
autoriteiten in de Verenigde Staten en in andere landen zullen zich verheffen in hun trots en 
kracht en wetten maken om de godsdienstvrijheid te beperken.” – Ellen G.White Manuscript 78, 
1897 
 “De protestanten van de Verenigde Staten zullen de eersten zijn om het spiritisme over de 
kloof de hand te reiken; zij zullen zich over de afgrond buigen om de handen ineen te slaan met 
de macht van Rome; onder de invloed van dit drievoudig verbond zal Amerika in het voetspoor 
van Rome lopen en de gewetensvrijheid aan banden leggen.” – GC 588 (1911) De Grote Strijd 
blz. 543 
 
Kerk en staat verzetten zich tegen Gods volk 
 “Allen die niet voor het decreet van de nationale wetgevende vergaderingen buigen om de 
sabbat, die door de mens der zonde ingesteld is, te verheffen en Gods heilige dag te 
veronachtzamen, zullen niet alleen de macht van het pausdom, maar ook van de protestantse 
wereld, het beeld van het beest, voelen.” – 2Selected Messages 380 (1886) Maranatha blz. 214 
 “Deze religieuze organisaties, die weigeren om naar Gods waarschuwingsboodschap te 
luisteren, zullen overgeleverd zijn aan sterke misleidingen en zullen zich verenigen met de 
burgerlijke macht om de heiligen te vervolgen. De protestantse kerken zullen zich verenigen met 
de 

[115] 
pauselijke macht om het gebodenhoudend volk van God te vervolgen.... 
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 Deze lam-achtige macht, verenigt zich met de draak, in het oorlog voeren tegen hen “die 
de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Openbaring 12: 
17).” – 14Manuscript Releases 162 (1899) 
 “De kerk zal een beroep doen op de sterke arm van de burgerlijke macht en in dit werk 
zullen roomsen en protestanten samen werken.” – GC  607 (1911) De Grote Strijd blz. 561 
 
Voor de rechtelijke instanties 
 “Degenen die leven in de laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde, zullen weten 
wat het betekent om, terwille van de waarheid, vervolgt te worden. In de rechtbanken zal de 
ongerechtigheid de overhand hebben. De rechters zullen weigeren te luisteren naar de redenen 
van degenen die trouw zijn aan de geboden van God, omdat ze weten dat de argumenten ten 
gunste van het vierde gebod onweerlegbaar zijn. Zij zullen zeggen: Wij hebben een wet, en 
volgens deze wet moet hij sterven”. Gods wet betekent niets voor hen. “Onze wet” is 
belangrijker. Degenen die deze menselijke wet respecteren, zullen begunstigd worden, maar 
diegenen die niet zullen buigen voor de afgod sabbat zullen geen gunsten worden betoond.” – 
Signs of the Times, 26 mei 1898. Maranatha blz. 195 
 “In de gevallen waarin wij voor de rechter worden gebracht, moeten wij onze rechten 
opgeven, anders brengt het ons in botsing met God. Het zijn niet onze rechten waar wij voor 
pleiten, maar Gods recht op onze dienst.” – 5Manuscript Releases 69 (1895) 
 
Adventisten zullen met minachting worden behandeld 
 “Dezelfde meesterlijke geest die in de voorbije eeuwen plannen smeedde tegen de 
gelovigen, probeert nog steeds diegenen die God vrezen en Zijn geboden gehoorzamen, van de 
aarde te verwijderen. ... 
 Rijkdom, intellect en ontwikkeling worden als voorwendsel gebruikt om ze te verwerpen. 
Vervolgende heersers, predikanten en kerkleden zullen tegen hen samenspannen. Met stem en 
pen, door grootspraak, bedreigingen en spot, zullen ze proberen om hun geloof te gronde te 
richten.” – 5Testimonies 450 (1885) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 368-369 

[116]  
 “Er komt een tijd dat, omwille van onze verdediging van de Bijbelse waarheid, wij als 
verraders worden behandeld.” – 6Testimonies 394 (1900) 
 “Degenen die de Bijbelse Sabbat eren zullen openlijk als vijanden van wet en orde worden 
beschuldigd, als mensen die de morele beperkingen van de samenleving afbreken en die anarchie 
en corruptie veroorzaken en zo Gods oordelen over de aarde oproepen. Hun gewetensbezwaren 
zullen worden gezien als eigenzinnigheid, koppigheid en verachting van het gezag. Zij zullen 
worden beschuldigd van ontrouw aan de overheid.” – GC 592 (1911) De Grote Strijd blz. 546 
 “Allen die in die boze dag God onbevreesd zullen dienen volgens de stem van het 
geweten, hebben moed, vastberadenheid en een kennis van God en Zijn Woord nodig; want 
degenen die trouw zijn aan God zullen worden vervolgd, hun motieven zullen in twijfel worden 
getrokken, hun inspanningen verkeerd geïnterpreteerd en hun namen als slecht worden 
verworpen.” – AA 431-432 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 315 
 
Allerlei vervolgingen 
 “De vervolgingen van de protestanten door de Roomse kerk, waardoor de godsdienst van 
Jezus Christus bijna was vernietigd, zal meer dan geëvenaard worden als het protestantisme en 
het pausdom samengevoegd zijn.” – 3Selected Messages 387 (1889) Maranatha blz. 194 
 “Satan heeft duizend verborgen wapens die op het trouwe, gebodenhoudend volk van 
God, afgevuurd worden om hen te dwingen hun geweten geweld aan te doen.” – Letter 30a 1892 
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 “Wij hoeven ons niet te verbazen over iets wat nu plaatsvindt. Wij hoeven ons niet te 
verwonderen over de ontwikkelingen van terreur. Degenen die nu de wet van God onder hun 
onheilige voeten vertreden, hebben dezelfde geest als de mannen die Jezus beledigden en 
verraden hebben. Zonder enige gewetensbezwaren zullen zij de daden van hun vader, de duivel, 
doen.” – 3Selected Messages 416 (1897) ZDA Bijbelcommentaar blz. 350 
 “Laten zij, die er naar verlangen verfrist te worden in de geest en onderwezen in de 
waarheid, de geschiedenis van de vroege kerk, tijdens en onmiddellijk na de Pinksterdag, 
bestuderen. Bestudeer zorgvuldig in het boek Handelingen de ervaringen van Paulus en de andere 
apostelen, 

[117] 
want Gods volk in onze dagen zullen soortgelijke ervaringen meemaken.” – The Paulson 
Collection 118 (1907) 
 
Elke aardse steun zal worden afgesneden 
 “Gekoesterde rijkdommen zullen binnenkort waardeloos zijn. Wanneer het decreet wordt 
uitgevaardigd dat niemand kan kopen of verkopen, m.u.v. degenen die het merkteken van het 
beest hebben, zullen veel middelen niets meer waard zijn. God roept ons nu op dat wij alles doen 
wat in ons vermogen ligt, om de wereld te waarschuwen.” – Review and Herald, 21 maart 1878 
 “De tijd komt dat wij niet tegen elke prijs kunnen verkopen. Het decreet zal spoedig 
uitgevaardigd worden, dat mensen verbied te kopen of te verkopen, tenzij iemand het teken van 
het beest heeft. Dit overkwam ons bijna in Californië, enige tijd geleden, maar dit was slechts een 
dreiging van het loslaten van de vier winden. Tot op heden worden zij door de vier engelen vast  
gehouden. Wij zijn er nog niet klaar voor. Er moet nog werk gedaan worden en dan zullen de 
engelen het bevel krijgen om los te laten, zodat de vier winden zullen waaien op de aarde.”- 
5Testimonies 152 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 126-127 
 “Satan zegt: … “Uit vrees voor gebrek aan eten en kleding zullen ze samengaan met de 
wereld in het overtreden van Gods wet. Dan zal de aarde volledig onder mijn heerschappij staan.” 
– PK 183, 184 (c.1914) Profeten en Koningen blz. 114, 115 
 
Sommigen zullen om hun geloof gevangen zitten  
 “Sommigen zullen worden opgesloten omdat ze weigeren de Sabbat van de Heere te 
ontheiligen.” – The Paulson Collection 118 (1907) 
 “Wanneer de verdedigers van de waarheid weigeren de zondag-sabbat te eren, zullen 
sommigen van hen in de gevangenis worden geworpen, sommigen zullen worden verbannen en 

[118] 
sommigen als slaven worden behandeld. Voor menselijke wijsheid lijkt dit nu onmogelijk, maar 
wanneer de weerhoudende Geest van God Zich zal terugtrekken van de mensen en zij onder de 
heerschappij van satan komen te staan, die de geboden van God haat, zullen er vreemde dingen 
gebeuren. Het hart kan erg wreed zijn wanneer de vrees voor God en Zijn liefde daaruit 
verdwenen zijn.” – GC 608 (1911) De Grote Strijd blz. 562 
 “Wanneer wij worden opgeroepen om voor Christus te lijden, zullen wij in staat zijn de 
gevangenis in te gaan, vertrouwend op Hem zoals een klein kind vertrouwd op zijn ouders. Nu is 
de tijd om het geloof in God te doen groeien.” – Our High Calling 357 (1892) 
 
Velen zullen ter dood worden gebracht 
 “Het beste voor ons is om in nauw contact met God te komen en wanneer wij ter wille van 
de waarheid martelaren worden, kan het een middel zijn om velen meer tot de waarheid te 
brengen.” – 3Selected Messages 420 (1886) 
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 “Velen zullen in de gevangenis geworpen worden, velen zullen voor hun leven uit de 
steden en dorpen vluchten en velen  zullen ter wille van Christus martelaren worden, door de 
waarheid te verdedigen.” – 3Selected Messages 397 (1889) 
 “Het vooruitzicht voor ons is een voortdurende strijd, met het risico in de gevangenis 
geworpen te worden, van verlies van eigendommen en zelfs van ons leven, door de wet van God 
te verdedigen.” – 5Testimonies 712 (1889) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 580 
 “Van de mensen zal geëist worden te gehoorzamen aan menselijke verordeningen die in 
strijd zijn met Gods  wet. Degenen die trouw zijn aan God zullen worden bedreigd, aangeklaagd 
en vogelvrij worden verklaard. Zij zullen “overgeleverd  worden ook van ouders en broeders en 
magen en vrienden; en zij zullen er sommigen uit u doden”. (Lukas 21: 16)” – PK 588 (c.1914) 
Profeten en Koningen blz. 359 
 “Wij hoeven niet de moed en de vastberadenheid te hebben van de martelaren van 
vroeger, totdat wij in dezelfde situatie komen als waarin zij verkeerden. … Wanneer er opnieuw 
vervolgingen komen, dan zal er genade geschonken worden die alle energie van onze ziel opwekt 
om ware heldenmoed te tonen.” – Our High Calling 125 (1889) 

[119] 
 “De discipelen bezaten niet de moed en de vastberadenheid van de martelaren, totdat zij 
een dergelijke genade nodig hadden.” – DA 354 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 288 
 
Hoe standvastig te blijven onder vervolging  
 “Wij zullen ontdekken dat wij alle handen los moeten laten m.u.v. de hand van Jezus 
Christus. Vrienden blijken onbetrouwbaar te zijn en zullen ons verraden. Familieleden, misleid 
door de vijand, denken dat ze God een dienst bewijzen door ons tegen te werken en doen hun 
uiterste best ons in moeilijkheden te brengen, en hopen zo dat wij ons geloof zullen verloochenen. 
Maar, te midden van de duisternis en gevaren kunnen wij onze hand vol vertrouwen leggen in de 
hand van Christus.” – Maranatha 197 (1889) Maranatha blz. 197 
 “De enige manier waarop de mensen standvastig kunnen blijven in de strijd is geworteld 
en gegrond te zijn in Christus. Zij moeten de waarheid aannemen, zoals die is in Jezus. En alleen 
wanneer de waarheid zo wordt gebracht kan het voldoen aan de behoefte van de ziel. De 
prediking van de gekruisigde Christus, Christus onze Gerechtigheid, voldoet aan de honger van 
de ziel. Wanneer wij door deze geweldige centrale waarheid, verzekert zijn van de belangstelling 
van de mensen, krijgen ze geloof, hoop en moed in het hart.” – General Conference Daily 
Bulletin, 28 januari 1893 
 “Velen zullen hier, door hun geloof, afgesneden worden van hun huis en erfgoed, maar 
wanneer zij hun hart aan Christus geven, de genadeboodschap aangenomen hebben, en hun 
vertrouwen op hun Plaatsvervanger en Borg gevestigd hebben, de Zoon van God, kunnen ze toch 
met vreugde vervuld zijn.” – Signs of the Times, 2 juni 1998 
 
Vervolging verstrooit Gods volk 
 “Wanneer op verschillende plaatsen vijandschap wordt opgewekt tegen degenen die de 
Sabbat van de Heere houden, zal het voor Gods volk noodzakelijk zijn daar weg te gaan en te 
verhuizen naar plaatsen waar niet zulke bittere tegenstand heerst. 
 God vraagt niet van Zijn kinderen daar te blijven, waar het gedrag van goddelozen mensen 
hun invloed teniet wordt gedaan en hun leven in gevaar is. Wanneer de vrijheid en het leven in 

[120] 
gevaar wordt gebracht is het niet alleen ons voorrecht, maar onze uitdrukkelijke plicht naar 
plaatsen te gaan waar de mensen het Woord van leven wel willen horen en waar de 
mogelijkheden het Woord te prediken gunstiger zijn.” – Ellen G.White Manuscript 26, 1904 
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 “De tijd komt spoedig wanneer Gods volk door de vervolgingen over alle landen worden 
verstrooid. Degenen die een allround opleiding hebben ontvangen, zullen daar voordeel uit 
trekken.” – 5Manuscript Releases 280 (1908) 
 
Vervolging leidt tot eenheid onder Gods volk 
 “Wanneer de storm van vervolging werkelijk over ons losbreekt, zullen de ware schapen 
de stem van de ware Herder horen. Zelfverloochende inspanningen zullen worden gedaan om 
verlorenen te redden en velen die afgedwaald zijn van de kudde zullen terugkeren en de grote 
Herder volgen. Gods volk zal zich aaneen sluiten en de vijand een verenigd front tonen. Met het 
oog op het gemeenschappelijk gevaar zal de strijd om de macht ophouden, dan zal er geen 
discussie meer zijn over wie de grootste is.” – 6Testimonies 401 (1900) 
 
Een crisis maakt Gods tussenkomst duidelijker 
 “Van tijd tot tijd heeft de Heere Zijn manier van werken bekend gemaakt. Hij is Zich 
bewust van wat er op de aarde gebeurt. En als er een crisis aanbrak, openbaarde Hij Zich en 
kwam tussenbeide om de werking van satans plannen te belemmeren. Hij liet vaak kwesties toe 
met naties, in gezinnen en met personen, die uitliepen op een crisis, zodat Zijn tussenkomst 
duidelijk zou zijn. Dan liet Hij het feit bekend maken dat er een God in Israël was, Die Zijn volk 
steunde en verdedigde.  
 Wanneer de minachting voor de wet des HEEREN bijna wereldwijd is, als Zijn volk 
wordt verdrukt door hun medemensen, zal God tussenbeide komen. De vurige gebeden van Zijn 
volk zullen dan beantwoord worden, want Hij houdt er van dat Zijn volk Hem met heel hun hart 
zoekt en op Hem vertrouwt als hun Verlosser.” – Review and Herald, 15 juni 1897 
 “Voor een tijd mogen de onderdrukkers triomferen over degenen die Gods heilige 
geboden kennen. … Tot op het laatst laat God toe dat satan zijn karakter openbaart als een 
leugenaar, aanklager en als moordenaar. Zodat de uiteindelijke overwinning van Zijn volk 
duidelijker, glorieuzer, vollediger en completer wordt gemaakt.” – 3Selected Messages 414 
(1904) 

[121] 
Verdrukking zuivert Gods volk 
 “Binnenkort zal er over de hele wereld beroering zijn. Iedereen moet ernaar streven God 
te leren kennen. Wij hebben geen tijd te verliezen. …  
 Gods liefde voor Zijn gemeente is oneindig. Zijn zorg voor Zijn erfdeel houdt nooit op. 
Hij laat niet toe dat onheil de gemeente treft, tenzij het van essentieel belang is voor haar 
zuivering, voor haar tegenwoordige en eeuwig welzijn. Hij zal Zijn gemeente reinigen zoals Hij 
de tempel gereinigd heeft aan het begin en aan het einde van Zijn aardse dienstwerk. Al wat Hij 
als toets en beproeving over de gemeente laat komen, heeft ten doel om in Zijn volk een diepere 
vroomheid en grotere kracht te ontwikkelen, om de overwinningen van het kruis naar alle delen 
van de wereld te brengen.” – 9T 228 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 221 
 “Verdrukking, kruis, verleidingen, tegenspoed en onze andere beproevingen zijn Gods 
werktuigen om ons te zuiveren, ons te heiligen en geschikt te maken voor de hemelse schuur.” – 
3T 115 (1872) Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 321 
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[122] 
Hoofdstuk 11 

SATANS MISLEIDINGEN IN DE EINDTIJD 
 
Onder het gewaad van het christendom 
 “Wij naderen het einde van de geschiedenis van deze aarde en satan werkt als nooit 
tevoren. Hij streeft ernaar op te treden als bestuurder van de christelijke wereld. Met een 
geweldige intensiteit werkt hij met zijn bedrieglijke wonderen. Satan wordt uitgebeeld als 
rondgaande “als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden” (1 Petrus 5: 8). 
Hij wil de hele wereld in zijn verbond insluiten. Hij verbergt zijn mismaaktheid onder het gewaad 
van het christendom, hij neemt de kenmerken van een christen aan en beweert Christus Zelf te 
zijn.” – 8Manuscript Releases 346 (1901) 
 “Gods Woord verklaart dat wanneer het past bij het doel van de vijand, hij door zijn 
vertegenwoordigers zo'n grote macht manifesteert, onder het mom van het christendom, dat “zij 
(indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden” (Mattheüs 24:24).” – Ellen 
G.White Manuscript 125 (1901) 
 “De geesten zullen beweren dat ze in de Bijbel geloven en zullen de instellingen van de 
kerk eerbiedigen, hun werk zal worden aanvaard als een uiting van Gods kracht.” – GC 588 
(1911) De Grote Strijd blz. 543 

[123] 
 “Het sterkste bolwerk van de verdorvenheid in onze wereld is niet het onrechtvaardige 
leven van de afvallige zondaar of de gedegradeerde verschoppeling; het is dat leven dat anders 
schijnt, deugdzaam, eerbaar en nobel, maar waarin één zonde wordt gekoesterd en aan één 
ondeugd wordt toegegeven. … Genialiteit, talent, sympathie, zelfs gulle en vriendelijke daden, 
kunnen valstrikken van satan worden om de zielen over de afgrond van het verderf te lokken.” – 
Education 150 (1903) Karaktervorming blz. 144, 145 
 
Zelfs in de Advent gemeente 
 “Wij hebben veel meer te vrezen van binnenuit dan van buitenaf. De belemmeringen voor 
kracht en succes zijn veel groter uit de gemeente zelf dan uit de wereld. Ongelovigen mogen 
verwachten dat degenen die belijden de geboden van God te houden en het geloof van Jezus, veel 
meer zullen doen dan welke andere groep ook om, door hun consequente manier van leven, door 
hun godvrezende voorbeeld en hun actieve invloed, de zaak die zij vertegenwoordigen te 
bevorderen en te eren. Maar hoe vaak blijken de belijdende voorstanders van de waarheid de 
grootste obstakels te zijn voor de bevordering van de waarheid! Toegeven aan ongeloof, aan 
uitgesproken twijfel, aan gekoesterde duisternis, moedigen de aanwezige boze engelen aan, opent 
de weg zodat satans plannen in vervulling gaan.” –  1Selected Messages 122 (1887) 
 
Leugengeesten spreken de Schrift tegen  
 “De heiligen moeten een grondige kennis van de tegenwoordige waarheid hebben, die zij 
met de Schriften moeten kunnen verdedigen. Zij moeten de toestand van de doden begrijpen, 
want de geesten van duivelen zullen aan hen verschijnen, die beweren geliefde vrienden en 
familieleden te zijn, en hen duidelijk maken dat de Sabbat veranderd is en tevens andere 
onbijbelse leerstellingen.” – EW 87 (1854) Eerste Geschriften blz. 96 
 “Leugengeesten, die zich voordoen als apostelen, spreken tegen wat de apostelen o.l.v. de 
Heilige Geest schreven, toen ze nog op aarde waren. Ze ontkennen de Goddelijke oorsprong van 
de Bijbel.” – GC 557 (1911) De Grote Strijd blz. 512 

[124] 
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 “Satan zal door twee grote dwalingen de mensen onder zijn misleiding brengen, de 
onsterfelijkheid van de ziel en de zondagsheiliging. Terwijl de eerste de basis legt voor het 
spiritisme, schept de laatste een gemeenschapsband met Rome.” – GC 588 (1911) De Grote Strijd 
blz. 543 
 “Mensen zullen zich voordoen alsof ze Christus Zelf zijn en maken aanspraak op de titel 
en aanbidding die alleen toekomen aan de Verlosser van de wereld. Zij zullen wonderbaarlijke 
genezingen verrichten en zullen beweren dat ze openbaringen uit de hemel hebben ontvangen die 
in tegenspraak zijn met de getuigenis van de Schriften. … 
 Maar Gods volk zal zich niet laten misleiden. De leer van deze valse christus zijn niet in 
overeenstemming met de Schriften. Zijn zegen wordt uitgesproken over de aanbidders van het 
beest en zijn beeld, juist die groep waarvan de Bijbel verklaart dat de onvermengde toorn van 
God over hen zal worden uitgestort.” – GC 624, 625 (1911) De Grote Strijd blz. 576 
 
Valse opwekkingen 
 “Ik zag dat God oprechte kinderen heeft onder de naam Adventisten en de gevallen 
kerken, en voordat de plagen worden uitgestort, zullen predikanten en leden opgeroepen worden 
deze kerken te verlaten en zullen zij de waarheid met blijdschap aannemen. Satan weet dit; en 
voordat de luide roep van de derde engel wordt verkondigt, veroorzaakt hij een opwinding in deze 
religieuze organisaties, zodat degenen die de waarheid hebben verworpen denken dat God met 
hen is.” – EW 261 (1858) Eerste Geschriften blz. 313-314 
   “Vòòr de laatste uitstorting van Gods oordelen over de aarde zal er onder Gods volk een 
herleving van de oorspronkelijke godsvrucht zijn, zoals er sinds de tijd van de apostelen niet meer 
geweest is. … De vijand van de mensen wil dit werk verhinderen en voordat de tijd van zo'n 
beweging is aangebroken, zal hij alles in het werk stellen om het te verhinderen door een 
vervalsing hiervan te introduceren. In die kerken die hij onder zijn bedrieglijke macht kan 
brengen, zal hij het doen voorkomen alsof Gods bijzondere zegen is uitgestort; er zal een 
manifestatie zijn waarvan gedacht wordt dat er grote religieuze belangstelling is. … 
 Er is een emotionele opwinding, de waarheid wordt met leugen vermengt, die aangepast is 
aan de misleiding. 

[125] 
Toch hoeft niemand te worden bedrogen. In het licht van Gods Woord is het niet moeilijk om de 
aard van deze bewegingen te bepalen. Overal waar mensen het getuigenis van de Bijbel 
veronachtzamen, zich afkeren van deze duidelijke waarheden, die de ziel toetsen, die 
zelfverloochening en afstand van de wereld vereisen, mogen wij er zeker van zijn dat Gods Zijn 
zegen daar niet aan verleent.” –  GC 464 (1911) De Grote Strijd blz. 430, 431 
 
Muziek is gemaakt tot valstrik 
 “De Heere heeft mij laten zien dat de dingen die u heeft beschreven, zoals die 
plaatsvinden in Indiana,  
(Deze opmerkingen zijn geschreven i.v.m. de “heilige vlees” beweging tijdens de Indiana 
tentbijeenkomst van 1900. Voor verdere bijzonderheden zie 2Selected Messages 31-39) 
zullen plaatsvinden vlak vòòr de afsluiting van de genadetijd. Allerlei ongemanierde dingen 
worden gezien. Er zal geschreeuw zijn, met drums, muziek en dans. De zintuigen van verstandige 
schepsels zullen zo in de war worden gebracht, dat ze niet kunnen worden vertrouwd om de juiste 
beslissingen te nemen. … 
 Een heksenketel van lawaai schokt de zintuigen en verstoord dat wat, als het juist was 
uitgevoerd, tot zegen had kunnen zijn. De krachten van satanische machten vermengen zich met 
het geraas en 
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lawaai en maken er een carnaval van en dit wordt het werk van de Heilige Geest genoemd. … De 
dingen die in het verleden gebeurt zijn, zullen ook in de toekomst gebeuren. Satan zal muziek tot 
een valstrik maken door de manier waarop het wordt uitgevoerd.” – 2Selected Messages 36, 38 
(1900) 
 “Laten wij geen ruimte geven aan vreemde (godsdienstige) praktijken, die de geest 
verleiden en wegvoeren van de diepe werking van de Heilige Geest.  Gods werk wordt altijd 
gekenmerkt door rust en waardigheid.” – 2Selected Messages 42 (1908)  
 
Valse tongen 
 “Fanatisme, valse opwinding, vals spreken in tongen en lawaaierige erediensten worden 
beschouwd als gaven die God in de gemeente geplaatst heeft. Sommigen zijn hierin misleid. De 
vruchten van dit alles zijn verkeerd. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen” (Mattheüs 7: 16). 

[126] 
Fanatisme en lawaai werden beschouwd als speciale bewijzen van het geloof. Sommigen zijn niet 
tevreden over een samenkomst, tenzij ze een krachtige en gelukkige tijd hebben. Zij werken 
hieraan en ze drijven hun gevoelens van opwinding op. Maar de invloed van dergelijk 
samenkomsten zijn niet heilzaam. Wanneer het gelukkige gevoel is verdwenen, zinken ze dieper 
weg dan vòòr de samenkomst, omdat hun geluk niet afkomstig was uit de juiste bron.  
 De meest bevorderlijke samenkomsten voor geestelijke groei zijn die welke worden 
gekenmerkt door ernstig en grondig onderzoek van het hart, om zichzelf te doorgronden en in 
ernstige en diepe nederigheid van Christus te leren.” – 1T 412 (1864) Schatkamer der 
Getuigenissen deel 1 blz. 163 
 
Boze engelen verschijnen als mensen 
 “Satan zal elke gelegenheid gebruiken om de mensen af te brengen van hun trouw aan 
God. Hij en de engelen die met hem afgevallen zijn, zullen op de aarde verschijnen als mensen, 
op zoek om te misleiden. Gods engelen zullen ook als mensen verschijnen en zullen alle middelen 
gebruiken  die in hun macht ligt om het doel van de vijand te verijdelen.” – 8Manuscript Releases 
399 (1903) 
 “Boze engelen, in de gestalte van mensen, praten met hen die de waarheid kennen. Zij 
zullen de verklaringen van Gods boodschappers verkeerd uitleggen en verdraaien. … Zijn de 
Zevende Dags Adventisten de waarschuwing vergeten die gegeven wordt in het zesde hoofdstuk 
van de Efeze brief? Wij zijn betrokken bij een oorlogsvoering tegen de duistere machten. Tenzij 
wij onze Leider op de voet volgen, zal satan de overwinning behalen over ons.” – 3Selected 
Messages 411 )1903) 
 “Boze engelen in de gedaante van gelovigen zullen in onze kringen werken om een sterke 
geest van ongeloof binnen te brengen. Laat dit u niet ontmoedigen, maar help de Heere met een 
oprecht hart tegen de machten van de satanische instanties. Deze machten van het boze 
verzamelen zich in uw bijeenkomsten, niet om een zegen te ontvangen, maar om de invloed van 
Gods Geest tegen te werken.” –  2 Mind, Character and Personality deel 2, 504, 505 (1909) 
 
De gedaante van doden aannemen 
 “Het is niet moeilijk voor boze engelen om beide, heiligen en zondaren, die gestorven 
zijn, voor te stellen en dezen zichtbaar te maken voor menselijke ogen.  

[127]  
Deze manifestaties zullen vaker voorkomen en er zullen gebeurtenissen van grote alarmerende 
aard voordoen wanneer wij het einde naderen.” – Evangelism 604 (1875) 
 “Het is satans meest succesvolste en fascinerende misleiding – één die berekend is om 
sympathie op te wekken bij diegenen die hun dierbaren in het graf gelegd hebben. Boze engelen 
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komen in de gestalte van die dierbaren en vertellen voorvallen die verband houden met hun leven, 
voeren handelingen uit die zij deden toen zij nog leefden. Op deze manier laten ze mensen 
geloven dat hun dode vrienden engelen zijn, die boven hen zweven en met hen communiceren. 
Deze boze engelen, waarvan aangenomen wordt dat ze hun overleden vrienden zijn, worden met 
een zekere afgoderij beschouwd en bij velen worden hun woorden van meer belang geacht dan 
het Woord van God.” –  Signs of the Times, 26 augustus 1889 
 “Hij (satan) heeft de macht de gedaante van hun gestorven vrienden aan te nemen. De 
vervalsing is volmaakt; de bekende trekken, de woorden, de stem worden buitengewoon duidelijk 
weergegeven. … Velen zullen worden geconfronteerd met geesten van duivelen die in de 
gedaante van overleden familieleden of vrienden verschijnen en de gevaarlijkste ketterijen 
verkondigen. Deze geesten zullen onze gevoelens van medeleven aanspreken en wonderen 
verrichten om hun beweringen geloofwaardiger te maken.” – GC 552,560 (1911) De Grote Strijd 
blz. 505-506, 515 
 
Satan imiteert Christus 
 “De vijand bereidt zich voor om de hele wereld te misleiden met zijn wonderwerkende 
macht. Hij zal zich voordoen als een engel van het licht, als Jezus Christus. (2 Korinthe 11: 14).” 
– 2Selected Messages 96 (1894) 
 “Als mensen nu zo gemakkelijk worden misleid, hoe zullen zij dan stand houden wanneer 
satan zich zal voordoen als Christus en wonderen doen? Wie zal onbewogen zijn door zijn 
verkeerde voorstelling van zaken – zich voordoende als Christus, terwijl het alleen satan is die de 
persoon van Christus nabootst en die schijnbaar de werken doet die Christus gedaan heeft?  –  
2Selected Messages 394 (1897)  

[128] 
 “Satan zal op het toneel verschijnen en Christus imiteren. Hij zal alles wat hij kan 
verkeerd voorstellen, verkeerd toepassen en verdraaien.” – Testimonies to Ministers 411 (1898) 
 “Een macht van beneden is bezig de laatste tonelen in het drama op te voeren – satan, die 
als Christus komt en met alle verleiding der ongerechtigheid werkt in hen, die zich in geheime 
verenigingen hebben verbonden.” – 8 Testimonies 28 (1904) ZDA Bijbelcommentaar blz. 522 
 
Satan lijkt in ieder opzicht op Christus 
 “Er is een grens die satan niet kan overschrijden en dan roept hij de hulp in van bedrog en 
imiteert het werk wat hij in feite niet kan verrichten. In de laatste dagen zal hij op een zodanige 
wijze verschijnen, dat mensen geloven dat hij Christus is, die voor de tweede keer naar de wereld 
gekomen is. Hij zal zich inderdaad veranderen in een engel des lichts. Terwijl hij echter uiterlijk 
in alle opzichten op Christus zal gelijken, zullen alleen zij erdoor bedrogen worden die, evenals 
Farao, zich willens en wetens tegen de waarheid verzetten.” – 5Testimonies 698 (1889) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 568 
 “Als de bekroning van het grote drama van bedrog, zal de satan zelf Christus nabootsen. 
De gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst van Christus als de voltooiing van haar 
hoop. Nu zal de grote bedrieger het doen voorkomen alsof Christus is gekomen. Op verschillende 
delen van de aarde zal satan zich manifesteren onder de mensen als een majestueus wezen met 
verblindende glans, die lijkt op de beschrijving van de Zoon van God door Johannes in het boek 
Openbaring gegeven (Openbaring 1: 13-15) De heerlijkheid die hem omringt overtreft alles wat 
het menselijk oog ooit heeft gezien. De kreten van triomf galmen door de lucht: “Christus is 
gekomen! Christus is gekomen!” De mensen werpen zich in aanbidding voor hem neer, terwijl hij 
zijn handen opheft en hen zegent zoals Christus Zijn discipelen zegende toen Hij op aarde was. 
Zijn stem is zacht en beheerst, toch heel melodieus. Met zachte, meelevende toon, verkondigt hij 
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een aantal van dezelfde genadige, hemelse waarheden die de Heiland ook uitsprak; hij geneest de 
ziekten van de mensen  

[129]  
en dan beweert hij, in de gedaante van Christus, dat hij de Sabbat verandert heeft in de zondag en 
roept iedereen op de dag die hij gezegend heeft, te heiligen.” – GC 624 (1911) De Grote Strijd 
blz. 576 
 
Satan pretendeert de gebeden van heiligen te beantwoorden 
 “Satan ziet dat hij op het punt staat zijn zaak te verliezen. Hij kan niet de hele wereld 
bestrijken. Hij doet een laatste wanhopige poging om de gelovigen door misleidingen te 
overwinnen. Hij doet dit in de gedaante van Christus. Hij kleedt zich met de koninklijke kledij die 
nauwkeurig in het visioen van Johannes wordt beschreven. Hij heeft de macht dit te doen. Hij zal 
verschijnen aan zijn misleide volgelingen, de christelijke wereld die niet de liefde voor de 
waarheid hebben ontvangen, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid 
(overtreding van de wet) alsof Christus de tweede keer komt.  
 Hij verkondigt dat hij Christus is, en hij wordt beschouwd de Christus te zijn, een 
prachtige, statig gestalte, bekleed met majesteit, met zachte stem en aangename woorden, met 
onovertroffen heerlijkheid dat nooit door menselijke ogen is aanschouwd. Dan zetten zijn 
bedrogen, misleide volgelingen een kreet van overwinning in: “Christus is de tweede keer 
gekomen! Christus is gekomen! Hij heft zijn handen op net zoals Hij deed toen Hij op aarde was, 
en zegent ons” …  
 De heiligen kijken met verbazing toe. Zullen zij ook worden misleid? Zullen zij satan 
aanbidden? Engelen van God zijn rondom hen. Een duidelijke, krachtige, muzikale stem wordt 
gehoord “Kijk omhoog”. 
 De biddende mensen hadden maar één doel voor ogen – de laatste eeuwige redding voor 
hun ziel. Dit doel hadden ze voortdurend voor ogen – dit onsterfelijke leven was beloofd aan hen 
die tot het einde zouden volharden. O, hoe ernstig en vurig hebben ze hier naar verlangt. Het 
oordeel en de eeuwigheid waren in zicht. In geloof zijn hun ogen gericht op de vurige troon, 
waarvoor degenen,  die de witte gewaden dragen, mogen staan. Dit weerhield hen toe te geven 
aan de zonde. … 
 Nog één poging en satans laatste plan wordt toegepast. Hij hoort het onophoudelijk geroep 
om de komst van Christus, dat Christus hen komt bevrijden. Deze laatste strategie is om Christus 
te imiteren en hen te laten denken dat hun gebeden worden verhoord.” – Ellen G. White 
Manuscript 16, 1884  

[130] 
Het verschil tussen echt en namaak 
 “Het is satan niet toegestaan om de manier van Christus' wederkomst na te bootsen.” – GC 
625 (1911) De Grote Strijd blz. 578 
 “Satan … zal komen als de personificatie van Jezus Christus, door machtige wonderen te 
doen; de mensen zullen neervallen en hem aanbidden alsof hij Jezus Christus was. Wij zullen 
bevel krijgen om dit wezen, dat door de wereld als Christus wordt verheerlijkt, te aanbidden. Wat 
zullen wij doen? Vertel hen dat Christus ons heeft gewaarschuwd voor zo'n vijand, die de ergste 
vijand van de mens is en toch beweert God te zijn; en wanneer Christus zal verschijnen, dit 
gepaard zal gaan met grote kracht en heerlijkheid begeleid door tienduizend maal tienduizenden 
en duizend maal duizenden engelen; dat wanneer Hij zal komen, wij Zijn stem zullen kennen.” – 
6BC 1106 (1888) ZDA Bijbelcommentaar blz. 521 
 “Satan streeft ernaar om elk voordeel te behalen. … Vermomd als een engel des licht, zal 
hij over de aarde lopen als een wonder-werker. In de mooiste woorden zal hij verheven gevoelens 
uiten; hij zal goede woorden spreken en goede daden verrichten. Hij zal Christus personifiëren. 
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Maar op één punt zal een duidelijk verschil zijn – satan zal de mensen van Gods wet wegtrekken. 
Desondanks zal hij de gerechtigheid vervalsen dat, als het mogelijk zou zijn, hij de uitverkorenen 
zou misleiden. Gekroonde hoofden, presidenten, leiders op hoge posities, zullen buigen voor zijn 
valse theorieën.” – Fundamentals of Christian Education 471, 472 (1897) 
 
Er zullen wonderen worden verricht  
 “Zieken worden voor onze ogen genezen. Wonderen worden in onze aanwezigheid 
verricht. Zijn wij voorbereid voor de beproeving die ons wacht wanneer de  bedrieglijke 
wonderen van satan volledig worden tentoongesteld?” – 1Testimonies 302 (1862)  Schatkamer 
deel 1 blz. 100-101 
 “Mensen, onder de invloed van boze geesten, zullen wonderen verrichten. Zij maken de 
mensen ziek door een vloek over hen uit te spreken, en zullen daarna de vloek wegnemen en 
leiden anderen ertoe te zeggen dat diegenen die ziek waren op wonderbaarlijke manier genezen 
zijn. Satan doet dit keer op keer.” – 2Selected Messages 53 (1903)  

[131] 
 “Wonderlijke taferelen, waar satan nauw mee verbonden is, zullen binnenkort 
plaatsvinden. Gods Woord zegt dat satan wonderen zal verrichten (Openbaring 16: 14). Hij maakt 
mensen ziek en zal dan plotseling zijn satanische macht terugtrekken. Zij worden dan als genezen 
beschouwd. Deze werken van schijnbare genezingen zullen Zevende Dags Adventisten op de 
proef stellen.” – 2Selected Messages 53 (1904) 
 “Satan kan d.m.v. een vorm van bedrog wonderen verrichten die echt lijken. Hierdoor 
hoopte hij de Israëlieten, ten tijde van hun bevrijding uit Egypte, te misleiden.” – 2Selected 
Messages 52 (1907) 
 
Vuur uit de hemel 
 “Wij moeten niet vertrouwen op beweringen van mensen. Zij kunnen, als Christus 
vertegenwoordigers, beweren wonderen te kunnen doen in het genezen van zieken. Is dat te 
verwonderen, als vlak achter hen de grote bedrieger, de wonderdoener staat die zelfs vuur uit de 
hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen? (Openbaring 13: 13)” – 
2Selected Messages 49 (1887) 
 “Het zijn de leugenachtige wonderen van de duivel die de wereld gevangen houdt en hij 
zal vuur uit de hemel doen neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. (Openbaring 
13:13) Hij zal wonderen doen en deze prachtige, wonderwerkende macht zal de hele wereld 
meeslepen.” – 2Selected Messages 51 (1890) 
 “Satan zal komen om,  indien mogelijk, ook de uitverkorenen te misleiden. Hij beweert 
Christus te zijn en komt binnen alsof hij de grote medische zendeling is. Hij zal zelfs vuur uit de 
hemel doen neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen om te bewijzen dat hij God 
is.” – Medical Ministry 87-88 (1903) 
 “Er wordt verklaart in het Woord dat de vijand zal werken door zijn medewerkers die zich 
van het geloof hebben afgescheiden en zij zullen schijnbaar wonderen verrichten, zelf door vuur 
uit de hemel te laten neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.” – 2Selected 
Messages 54 (1907) 
 “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde 
ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, 
die hem gegeven zijn te doen.” (Openbaring 13: 13-14a).   

[132]  
Hier wordt niet alleen maar bedrog voorspeld. De mensen worden misleid door de wonderen, 
waar satans medewerkers de macht over hebben gekregen, niet die zij pretenderen te doen.” – GC 
553 (1911) De Grote Strijd blz. 507 
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Satan zal worden vergoddelijkt 
 “In deze eeuw zal de antichrist als de ware Christus verschijnen en dan zal de wet van 
God in de landen van onze wereld nietig verklaard worden. De opstand tegen Gods wet zal dan 
volledig tot rijpheid zijn gekomen. Maar de ware leider van deze opstand is satan, gekleed als een 
engel des lichts. De mensen zullen bedrogen worden en zullen hem in plaats van God verheffen 
en vergoddelijken. Maar de Almachtige zal tussen beiden komen en zal de volgende woorden 
spreken tot de afvalligen kerken, die zich verenigen in het verhogen van satan: “Daarom zullen 
haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand 
worden; want sterk is de Heere God, die haar geoordeeld heeft.” (Openbaring 18:8).” TM 62 
(1893) Maranatha blz. 205 
 “Terwijl de wederkomst van onze Heere Jezus Christus nadert, worden satanische 
krachten van beneden in werking gezet. Niet alleen zal satan als een menselijk wezen verschijnen, 
hij zal Jezus Christus personifiëren en de wereld die de waarheid heeft verworpen, zal hem 
aanvaarden als Heer der heren en Koning der koningen.” – 5BC 1105-1106 (1900) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 348 
 
Wonderen bewijzen niets 
 “Ga voor uzelf naar God, bidt om Goddelijke verlichting, opdat u zeker bent dat u weet 
wat de waarheid is, zodat u, wanneer de prachtige wonder werkende macht verschijnt, en de 
vijand als een engel des lichts zal komen, u onderscheid kunt maken tussen het echte werk van 
God en de imiterende werken van de macht der duisternis.” – 3Selected Messages 389 (1888) 
 “De manier waarop Christus werkte was, het Woord prediken en het lijden verlichten door 
wonderbaarlijke werken van genezing. Maar mij is opgedragen te zeggen dat wij nu niet op deze 
manier kunnen werken. (Wonderen zullen het werk van Gods volk begeleiden onder de luide roep 
(zie hoofdstuk 14), maar zij hebben niet de betekenis als in de dagen van Christus. Het uitvoeren 
van wonderen zullen niet meer het bewijs zijn van Goddelijke goedkeuring) want satan zal zijn 
macht uitoefenen  

[133]  
door wonderen te doen. Gods dienaren kunnen nu niet werken door het doen van wonderen, want 
er zullen valse genezingen, bewerende Goddelijk te zijn, worden verricht.” – 2Selected Messages 
54 (1904) 
 “Het volk van God zal zijn veiligheid niet vinden in het doen van wonderen, want satan 
zal de wonderen die gedaan worden, nadoen.” – 9Testimonies 16 (1909) Getuigenissen voor de 
Gemeente deel 9 blz. 21 
 
Wonderen nemen niet de plaats in van de Bijbel  
 “Als zij, die wonderen verrichten, geneigd zijn om op grond van deze manifestaties een 
excuus te zoeken voor het feit, dat zij Gods wet veronachtzamen en in ongehoorzaamheid 
volharden, wil het feit, dat zij tot op bepaalde hoogte macht hebben, niet zeggen dat zij de grote 
kracht Gods bezitten. Integendeel, het is de wonderwerkende macht van de grote bedrieger.” – 
2Selected Messages 51 (1885) ZDA Bijbelcommentaar blz. 338, 561 
 “De Bijbel kan nooit worden vervangen door wonderbaarlijke manifestaties. De waarheid 
moet worden bestudeerd, er moet naar gezocht worden als naar een verborgen schat. De heerlijke 
verlichtingen kunnen niet buiten het Woord worden gegeven of de plaats ervan innemen. Houd u 
vast aan het Woord, ontvang het gevestigde Woord, “die u wijs kunnen maken tot zaligheid” (2 
Timotheüs 3: 15)” – 2Selected Messages 48 (1894) 
 “Wij zullen binnenkort de laatste grote misleiding meemaken. De antichrist zal dan zijn 
wonderwerken voor onze ogen verrichten. De vervalsing zal zo volmaakt zijn dat men alleen aan 
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de hand van de Bijbel een onderscheid zal kunnen maken tussen wat waar is en wat vals is. Elke 
uitspraak en elk wonder zal op grond van Gods Woord moeten worden getoetst.”  – GC 593 
(1911) De Grote Strijd blz. 548 
 
Het bedrog is bijna universeel 
 “Er is nu behoefte aan oprechte, werkende mannen en vrouwen die zich inzetten voor de 
redding van zielen, want satan heeft als een krachtige generaal het veld bezet en in de 
overgebleven tijd werkt hij door alle mogelijke methoden om de deur te sluiten tegen het licht dat 
God Zijn volk wil geven. Hij sleept de hele wereld achter zich aan en de weinigen die aan Gods 
eisen trouw blijven zijn de enigen die hem steeds kunnen weerstaan en zelfs dezen probeert hij te 
overwinnen.” – 3Selected Messages 389 (1889)  

[134] 
 “De gedaanten van doden zullen verschijnen door de listige plannen van satan en velen 
zullen zich aansluiten bij degenen die de leugen liefheeft en ze doet. Ik waarschuw ons volk dat 
“in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende 
geesten en leringen der duivelen” (1 Timotheüs 4:1). “En velen zullen hun verderfenissen 
navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden” (2 Petrus 2:2).  
 Een wonderbaarlijk werk zal er plaatsvinden.  Predikanten, advocaten, artsen, die hebben 
toegelaten dat deze leugens hun geestelijk inzicht hebben overmeestert, zullen zichzelf bedriegen 
en zich verenigen met anderen die misleid zijn. Een geestelijke dronkenschap zal zich van hen 
meester maken.” – The Upward Look 317 (1905) 
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[135] 
Hoofdstuk 12 
De Schudding 

 
Kerklidmaatschap geen garantie tot redding 
 “Het is een plechtige verklaring die ik aan de gemeente geef, dat niet één op de twintig, 
wiens naam in de gemeenteboeken staat geregistreerd, bereid zijn hun aardse geschiedenis af te 
sluiten en werkelijk zonder God en zonder hoop zijn in de wereld, net als de gewone zondaar.” – 
Christian Service 41 (1893) 
 “Degenen die de gelegenheid hadden de waarheid te horen en te ontvangen en zich 
hebben aangesloten bij de Zevende Dags Adventisten kerk, die zichzelf het gebodenhoudend volk 
van God noemen, en toch niet meer levenskracht en toewijding aan God bezitten dan de nominale 
kerken, zullen voorzeker de plagen van God ontvangen, net als de kerken die zich verzetten tegen 
de wet van God.” – 19Manuscript Releases 176 (1898) 
 
Het kaf  gescheiden van de tarwe 
 “Er zullen splitsingen in de kerk komen. Er zullen zich twee partijen ontwikkelen. Het 
tarwe en het onkruid groeien samen op tot de oogst.” – 2Slected Messages 114 (1896)  

[136] 
 “Er zal een schudden van de wan plaatsvinden. Het kaf moet tijdig worden gescheiden van 
de tarwe. Omdat de ongerechtigheid toeneemt en de liefde van velen verkilt. Het is het moment 
wanneer de oprechten het sterkst zijn.” – Letter 46, 1887 
 “De geschiedenis van de rebellie van Dathan en Abiram wordt herhaald en zal worden 
herhaald tot het einde van de tijd. Wie zal aan de kant van de Heere staan? Wie zal worden 
misleid  en op hun beurt bedriegers worden?” – Letter 15, 1892 
 “De Heere komt spoedig. Er moet een zuivering plaatsvinden, een wan proces in elke 
gemeente, want er zijn onder ons slechte mensen die de waarheid niet liefhebben of God eren.” – 
Review and Herald 19 maart 1895 
 “Wij leven in de tijd van de zifting, in de tijd dat alles wat geschud kan worden, geschud 
zal worden. De Heere zal hen, die de waarheid kennen, niet verontschuldigen zo zij niet in woord 
en daad Zijn geboden gehoorzamen.” 6Testimonies 332 (1900)  Schatkamer deel 2 blz. 576 
 
Vervolgingen reinigen de gemeente  
 “Voorspoed zorgt voor een massa belijders. Tegenspoed zuivert ze uit de kerk.” – 
4Testimonies 89 (1876) Schatkamer deel 1 blz. 495 
 “De tijd is niet ver dat iedereen getoetst zal worden. Het merkteken van het beest zal ons 
worden opgedrongen. Zij die stap voor stap hebben toegegeven aan hetgeen de wereld van hen 
vroeg en zich hebben geschikt naar wereldse gewoonten, zullen het niet moeilijk vinden om zich 
te richten naar de heersende machten, i.p.v. zich te onderwerpen aan spot, belediging, dreiging 
met gevangenschap en dood. De strijd gaat tussen de geboden van God en de geboden van 
mensen. In deze tijd zal in de kerk het goud gescheiden worden van de slakken.” – 5Testimonies 
81 (1882)  Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 71 
 “Door het ontbreken van vervolgingen zijn er in onze gelederen mensen binnengeslopen 
die  zuiver leken en hun christelijkheid onaanvechtbaar, maar die, als de vervolgingen ontstaan, 
bij ons weg gaan.” – Evangelism 360 (1890)  
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[137] 
 “Wanneer Gods wet nietig wordt verklaard, zal de kerk worden uitgezift door zware 
beproevingen en een groter deel dan we nu verwachten, zullen gehoor geven aan misleidende 
geesten en leringen van duivelen.” – 2Selected Messages 368 (1891) 
 
Oppervlakkige gelovigen zullen hun geloof verloochenen 
 “Het werk dat de gemeente in een tijd van vrede en voorspoed heeft laten liggen, zal zij 
tijdens een vreselijke crisis en onder de meest ontmoedigende omstandigheden moeten doen. De 
waarschuwingen die door gelijkvormigheid aan de wereld tot zwijgen zijn gebracht en zijn 
tegengehouden, moeten nu gebracht worden onder de meest felle tegenstand van de vijanden van 
het geloof. Dan zal de groep die oppervlakkig en conservatief* is, en die met hun invloed de 
voortgang van het werk steeds heeft tegengehouden, het geloof prijsgeven ...” – 5Testimonies 463 
(1885) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 379 
 

1. * Ellen G.White maakt hier geen onderscheid tussen theologische conservatieven en hun 
liberale tegenhangers; zij beschrijft diegenen die “wereldse gelijkvormigheid” op de eerste 
plaats stellen en Gods zaak op de tweede. 

 
 “Wanneer satan ziet dat God Zijn volk zegent en hen voorbereidt om zijn misleidingen te 
kunnen onderscheiden, werkt hij met zijn machtige krachten om aan de ene kant fanatisme de 
gemeente binnen te brengen en aan de andere kant koud formalisme, zodat hij een oogst van 
zielen kan binnenhalen.” – 2Selected Messages 19 (1890) 
 “Degenen die voorrechten en mogelijkheden hebben gehad om verstandig te worden 
m.b.t. de waarheid en die toch doorgaan met het tegenwerken van het werk dat God volbracht wil 
hebben, zullen uitgezuiverd worden, want God neemt geen diensten van iemand aan wiens 
belangen verdeeld zijn.” –  Ellen G. White Manuscript 64, 1898 
 “Wanneer beproevingen om ons heen toenemen, zullen zowel scheiding als eenheid in 
onze gelederen gezien worden. Sommigen die nu al de wapens in de strijd willen opnemen, zullen 
in tijden van werkelijk gevaar openbaren, dat ze niet op de vaste Rots gebouwd hebben; zij zullen 
aan hun verzoekingen toegeven. Diegenen die groot licht en kostbare voorrechten hebben gehad,  

[138]  
maar daarvan geen gebruik hebben gemaakt, zullen onder één of andere voorwendsel bij ons 
weggaan.” – 6Testimonies 400 (1900)  Maranatha blz. 202 
 
Het rondborstige Getuigenis zal een schudding teweeg brengen 
 “Ik vroeg de betekenis van de schudding, die ik gezien had en mij werd getoond dat dit 
veroorzaakt wou worden door het rondborstige getuigenis, dat uitgelokt werd door de raad van de 
Waarachtige Getuige, aan de Laodicenzen gegeven. Dit zal zijn uitwerking hebben op het hart 
van de ontvanger en zal hem ertoe brengen de maatstaf te verhogen en de volle waarheid te 
verkondigen. Sommigen zullen deze rondborstige getuigenis niet kunnen verdragen. Zij zullen 
zich ertegen verzetten en dit zal een schudding onder Gods volk teweegbrengen.” – 1Testimonies 
181 (1857) Schatkamer deel 2 blz. 60; Eerste Geschriften blz. 325 
 “Sommigen onder ons zullen te laat een bekentenis afleggen, zoals Achan deed, om 
zichzelf te redden. …  
 Zij doen niet wat rechtvaardig is. Zij verachten het rondborstige getuigenis die het hart 
raakt, en verheugen zich hoe iedereen het zwijgen opgelegd wordt, die terecht gewezen worden.” 
– 3Testimonies 272 (1873) 
 “De Heere vraagt om een vernieuwing van het rondborstige getuigenis zoals die 
uitgedragen is in de afgelopen jaren. Hij vraagt om een vernieuwing van het geestelijke leven. De 
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geestelijke krachten van Zijn volk zijn lange tijd verdoofd geweest, maar er moet een opstanding 
komen uit deze ogenschijnlijke dood. Door gebed en belijdenis van zonden moeten wij de weg 
van de Koning effenen.” – 8Testimonies 297 (1904) Schatkamer deel 3 blz. 283 
 
Onterechte kritiek veroorzaakt verlies van zielen 
 “Zelfs in onze tijd zijn er hele gezinnen, en dat zal altijd zo blijven, die zich verheugd 
hebben in de waarheid, maar die hun geloof verloren hebben als gevolg van lasterpraatjes en 
leugens die hen werden verteld t.a.v. degenen die zij liefhadden en met wie ze intiem omgingen. 
Zij  lieten toe dat er onkruid in hun hart werd gezaaid, het onkruid ontstond tussen het koren, en 
werd versterkt, de oogst van tarwe werd minder en minder en de kostbare waarheid verloor voor 
hen haar kracht.” – Testimonies to Ministers 411 (1898) 
 
Valse leringen trekken sommigen weg  
 “Zogenaamde wetenschap en geloof zijn elkaars tegenhanger, omdat begrensde mensen 
niet de macht en de grootheid van God te begrijpen.  

[139]  
De volgende woorden uit de Heilige Schrift werden mij getoond: “En uit uzelven zullen mannen 
opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich” (Handelingen 
20: 30). Dit zal zeker worden gezien onder Gods volk.” – Evangelism 593 (1890) 
 “Wanneer de schudding plaatsvindt, door de invoering van valse theorieën, zullen deze 
oppervlakkige lezers, die nergens verankerd zijn, zich op drijfzand bevinden. Ze glijden alle 
kanten op die passen bij hun gevoelens van bitterheid.” – Testimonies to Ministers 112 (1897) 
 “Omdat ze de liefde voor de waarheid niet ontvangen hebben zullen zij de misleidingen 
van de vijand aannemen; ze zullen gehoor geven aan verleidende geesten en de leringen van 
duivelen en  van het geloof afvallen.” – 6Testimonies 401 (1900) Maranatha blz. 202 
 “De vijand zal valse theorieën binnen brengen, zoals de leer dat er geen heiligdom is. Dit 
is één van de punten waarop men het geloof zal verlaten.” – Evangelism 224 (1905) 
 
Het verwerpen van de Getuigenissen leidt tot geloofsafval 
 “Eén ding is zeker: Degenen onder de Zevende Dags Adventisten die onder satans banier 
gaan staan zullen het eerst hun geloof op geven door de waarschuwingen en berispingen die de 
Getuigenissen van Gods Geest bevatten.” – 3Selected Messages 84 (1903) 
 “De allerlaatste misleiding van satan zal zijn om ervoor te zorgen dat de Getuigenissen 
van de Geest van God teniet gedaan worden. “Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot;” 
(Spreuken 29: 18). Satan zal op ingenieuze wijze op verschillende manieren en door verschillende 
middelen werken, om het vertrouwen van Gods overblijvende volk in de Getuigenissen, te 
ontwrichten.” – 1Selected Messages 48 (1890) 
 “De vijand heeft zijn meesterlijke pogingen gebruikt om het geloof van onze eigen 
mensen in de Getuigenissen te ontwrichten. … Dit is precies zoals satan het heeft bedoelt en 
degenen die de weg hebben voorbereidt om te zorgen dat de mensen geen aandacht meer besteden 
aan de  

[140]  
waarschuwingen en berispingen van de Getuigenissen van de Geest van God, zien dat er een 
vloedgolf van dwalingen van allerlei soort in het leven worden geroepen.” – 3Selected Messages 
83 (1890) 
 “Het is satans plan om het geloof van Gods volk in de Getuigenissen te verzwakken. Het 
volgende is dat er scepticisme ontstaat t.a.v. de  essentiële punten van ons geloof, de zuilen van 
onze standpunten, daarna twijfel over de Heilige Schrift en dan volgt de neerwaartse spiraal naar 
de ondergang. Wanneer aan de Getuigenissen, waarin men ooit geloofde, getwijfeld wordt en 
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deze opgegeven worden, weet satan dat degenen die misleidt zijn, niet zullen stoppen; en hij 
verdubbeld zijn pogingen totdat hij hun tot openlijke opstand heeft aangezet, die niet meer te 
genezen is en in de ondergang eindigt.” – 4Testimonies 211  (1876-1881) 
 
Afvalligheid onder de gemeenteleiders 
 “Menige ster die we om haar helderheid hebben bewonderd, zal dan uitgaan in duisternis.” 
– PK 188 (1914) Profeten en Koningen blz. 119 
 “Mannen die Hij in grote mate geëerd heeft zullen, in de laatste tonelen van deze aardse 
geschiedenis, het voorbeeld van het oude Israël volgen. … Een afwijken van de belangrijke 
principes die Christus in Zijn leerstellingen heeft vastgelegd, een uitwerken van menselijke 
plannen en onder de verdorven invloed van Lucifer de Schriften gebruiken om hun verkeerde 
manier van handelen te rechtvaardigen, zullen mensen in hun misvattingen ondersteunen en de 
waarheid, die ze nodig hebben om hen van verkeerde praktijken af te houden, zal uit hun ziel 
weglopen als water uit een lekkend vat.” – 13Manuscript Releases 379, 381 (1904) 
 “Velen zullen laten zien dat ze niet één met Christus zijn, dat ze niet dood zijn voor de 
wereld, opdat ze met Hem kunnen leven; vaak zullen mannen die verantwoordelijke posities 
hebben ingenomen, zich afkeren van het geloof.” – Review and Herald, 11 september 1888 
 
Ongeheiligde predikanten zullen verwijderd worden 
 “Het belangrijke moment dat spoedig aanbreekt (de handhaving van de zondagswetten) 
zal diegenen verwijderen die God niet heeft aangesteld en Hij zal een zuivere, trouwe en 
geheiligde bediening voorbereiden op de spade (late) regen.” – 3Selected Messages 385 (1886)  

[141] 
 “Velen zullen op de preekstoel staan met de fakkel van valse profetieën in hun hand, die is 
aangestoken met de helse fakkel van satan. … 
 Sommigen, die de ark niet langer willen dragen, zullen bij ons weggaan. Maar zij kunnen 
geen muren bouwen om de waarheid tegen te houden; want ze zal voorwaarts en opwaarts gaan 
toe het einde.” – Testimonies to Ministers 409, 411 (1898) 
 “Predikanten en artsen mogen van het geloof afwijken, zoals het Woord het voorspelt 
heeft, en zoals de boodschappers, die God geroepen heeft als Zijn dienaren, zullen verkondigen.” 
– 7Manuscript Releases 192 (1906) 
 
Het zal lijken of de Gemeente zal vallen 
 “Het schudden van God blaast massa's als dorre blaadjes weg.” – 4Testimonies 89 (1876) 
Schatkamer deel 1 blz. 495 
 “Het kaf zal als een wolk door de wind worden meegevoerd, zelfs van plaatsen waar wij 
nu alleen maar vloeren van rijke tarwe zien.” – 5Testimonies 81 (1882) Getuigenissen voor de 
Gemeente deel 5 blz. 71 
 “Spoedig zal Gods volk door zware beproevingen worden getoetst, en het grootste deel 
van hen die nu oprecht en waarachtig schijnen, zullen dan onedel metaal blijken te zijn. …  
 Wanneer de godsdienst van Christus het meest wordt veracht, wanneer Zijn wet het ergst 
wordt geminacht, moet onze ijver het grootst en onze moed en standvastigheid het meest 
onwrikbaar zijn. Door voor de waarheid en de gerechtigheid op te komen, als de meerderheid ons 
in de steek laat, om voor de Heere te strijden als er slechts weinig voorvechters zijn – is onze 
toets. Gedurende deze tijd moeten wij warmte putten uit de kilte van anderen, moed uit hun 
lafheid en trouw uit hun verraad.” – 5Testimonies 136 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente 
deel 5 blz. 114 
 “Het mag lijken alsof de Gemeente zal vallen, maar dat gebeurt niet. Ze blijft bestaan, 
terwijl de zondaars in Sion worden uitgezift – het kaf wordt gescheiden van de kostbare tarwe. 
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Dit is een vreselijk oordeel, maar het moet toch plaatsvinden.” – 2Selected Messages 380 (1886) 
Maranatha blz. 203 
 “Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel 
zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd door  

[142]  
gehoorzaamheid aan de waarheid, hun geloof prijsgeven en zich aansluiten bij de tegenstanders.” 
– GC 608 (1911) De Grote Strijd blz. 562 
 
Gods getrouwen zullen openbaar worden 
 “De Heere heeft getrouwe dienaren die in de tijd van de schudding en beproevingen 
geopenbaard zullen worden. Het zijn kostbare zielen, die nu nog verborgen zijn en hun knieën 
niet voor Baäl gebogen hebben. Zij hebben niet het licht ontvangen dat u zo helder beschenen 
heeft. Maar het kan onder een ruwe en onaantrekkelijke buitenkant de zuivere helderheid van een 
echt christelijk karakter onthullen. Overdag kijken wij naar de hemel, maar zien geen sterren. Zij 
zijn wel aan het firmament, maar het oog kan ze niet onderscheiden. 's Nachts zien wij hun ware 
schittering.” – 5Testimonies 80-81 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 70-71 
 “Bij elke gelegenheid waarbij vervolgingen plaatsvinden, moeten de getuigen beslissingen 
nemen, hetzij voor Christus of tegen Hem. Degenen die sympathie tonen voor de mannen die ten 
onrechte worden veroordeeld, die niet verbitterd zijn tegen hen, laten hun gehechtheid aan 
Christus zien.” – Sign of the Times, 20 februari 1901 
 “Wanneer er tegenstand komt en fanatisme en onverdraagzaamheid de kop opsteken, 
wanneer er weer vervolgingen losbarsten, zullen de meelopers en de huichelaars wankelen en hun 
geloof verliezen, maar de ware christenen zullen staan als een rots in de branding, met meer 
geloof en hoop dan in de dagen van voorspoed.” – GC 602 (1911) De Grote Strijd blz. 556 
 
Nieuwe bekeerlingen zullen de plaats innemen van degenen die weggaan 
 “Sommigen werden uitgeschud en bleven achter. De zorgelozen en onverschilligen, die 
zich niet bij voegden bij hen die overwinning en zaligheid genoeg op prijs stelden om er 
volhardend voor te pleiten en te worstelen, verkregen de overwinning niet en werden in duisternis 
achtergelaten en hun plaatsen werden onmiddellijk ingenomen door anderen die de waarheid 
aannamen en zich in de gelederen schaarden.” – EW 271 (1858) Eerste Geschriften blz. 326 
 “De gebroken gelederen worden opgevuld door diegenen die door Christus worden 
voorgesteld als hen die komen “ter elfder ure” (Mattheüs 20: 1-16). Er zijn velen die met de 
Geest van God worstelen.  
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[143] 
De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor degenen die (nu) geen kans 
hebben om de waarheid te leren kennen. Vol liefde kijkt de Heere naar hen. Zijn hart van genade 
wordt aangeraakt, Zijn hand is nog steeds uitgestrekt om te redden, terwijl de deur gesloten is 
voor hen die niet binnen wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten die in deze laatste 
dagen voor het eerst de waarheid horen.” – Letter 103, 1903 
 “Vaandel na vaandel werd verlaten en door het stof gesleurd, toen het ene gezelschap na 
het andere uit het leger van de Heere zich voegde bij die van de vijand en de ene groep na de 
andere uit de gelederen van de vijand zich verenigde met Gods gebodenhoudend volk.” – 
8Testimonies 41 (1904) Schatkamer deel 3 blz. 230 
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[144] 
Hoofdstuk 13 

De spade (late) regen 
 
Het werk van de Geest lijkt op regen 
 “en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands” In 
het oosten valt de vroege regen in de zaaitijd. Dat is nodig, zodat het zaad kan ontkiemen. Onder 
de invloed van de milde buien, die de aarde vruchtbaar maken, komt de tere loot te voorschijn. De 
spade regen, die valt tegen het einde van het jaargetijde, rijpt de korrel en bereidt het koren voor 
de sikkel … de Heere gebruikt deze beelden in de natuur om het werk van de Heilige Geest in het 
menselijke hart duidelijke te maken. (zie Zacharia 10: 1; Hosea 6: 3; Joël 2: 22, 28).  
 Zoals de dauw en de regen eerst worden gegeven om het zaad te laten ontkiemen en 
vervolgens voor de oogst te laten rijpen, zo wordt de Heilige Geest gegeven voor de geestelijke 
groei om van de ene fase naar de andere te gaan. Het rijpen van het koren stelt het complete werk 
voor van Gods genade in de ziel. Door de kracht van de Heilige Geest moet het morele beeld van 
God  vervolmaakt worden in het karakter. Wij moeten volledig veranderd worden in de gelijkenis 
van Christus. 
 De spade (late) regen, die de oogst van de aarde tot rijpheid brengt, stelt de geestelijke 
genade voor die de gemeente voorbereidt op de komst van de Zoon des mensen.  

[145]  
Maar tenzij de vroege regen is gevallen, is er geen leven; de groene blaadjes zullen niet 
uitspruiten. Tenzij de vroege regens hun werk hebben gedaan, kan de spade (late) regen het zaad 
vervolmaken.” – Testimonies to Ministers 506 (1897) 
 
A. De historische toepassing op de gemeente als geheel 
 
De vroege regen kwam in 31 n.Chr. met Pinksteren 
 “In gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, wachtten de discipelen in Jeruzalem op 
de belofte van de Vader – de uitstorting van de Heilige Geest. Zij wachtten niet in ledigheid. Het 
verslag vertelt ons: “zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God”. (Lukas 
24:53)…  
 Terwijl de discipelen wachtten op de vervulling van de belofte, verootmoedigden zij zich 
in oprecht berouw en beleden zij hun ongeloof. …  
 De discipelen baden met grote ernst om in staat te worden gesteld de mensen te bereiken 
en in hun dagelijkse omgang die woorden te spreken waardoor zondaren tot Christus zouden 
worden geleid. Alle geschillen, elk verlangen naar voorrang uit hun gemoed verdrijvend, sloten 
zij zich als broeders in Christus dicht aaneen.” – AA 35-37 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 
25-26 
 “Pas nadat de discipelen tot een volmaakte eenheid waren gekomen en zij niet langer 
twisten om de hoogste plaats, kon de Geest  worden uitgestort.” – 8Testimonies 20 (1904) 
Schatkamer deel 3 blz. 216 
 “De uitstorting van de Geest in de dagen van de apostelen was het begin van de vroege 
regen, en glorieus was het resultaat. Tot het einde van de tijd zal de aanwezigheid van de Geest 
bij de ware gemeente verblijven.” – AA 54-55 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 40 
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Gevolgen van de vroege regen met Pinksteren 
 “Onder de invloed van de Geest vermengden woorden van berouw en belijdenis zich met 
lofzangen voor vergeven zonden.  … Duizenden werden op één dag bekeerd. …  
 De Heilige Geest … stelde hen in staat om talen, die hun voorheen onbekend waren, 
vloeiend te spreken. … De Heilige Geest deed voor hen wat zij in hun gehele leven niet tot stand 
hadden kunnen brengen.” AA 38-40 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 27-28  

[146] 
 “Hun harten vloeiden over van welwillendheid, zo vol, zo diep, zo verreikend, dat ze zich 
gedrongen voelden om tot aan de einden der aarde te gaan om van de macht van Christus te 
getuigen.” – AA 46 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 34 
 “Wat was het resultaat van de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag? De blijde 
boodschap van een opgestane Verlosser werd naar de uiterste delen van de bewoonde wereld 
gedragen. … De gemeente zag uit alle richtingen bekeerlingen naar haar toestromen. Afvalligen 
werden opnieuw bekeerd. … De ambitie van de gelovigen was om zoveel mogelijk het karakter 
van Christus te openbaren en te werken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.” – AA 48 (1911) 
Van Jeruzalem tot Rome blz. 35 
 
De belofte van de late regen 
 “De uitstorting van de Geest in de dagen van de apostelen was “de vroege regen” en 
glorieus waren de gevolgen. Maar de spade (late) regen zal overvloediger zijn.” – 8Testimonies 
21 (1904) Schatkamer deel 3 blz. 216 
 “Tegen het einde van de oogst op aarde is een speciale uitstorting van genade beloofd om 
de gemeente op de komst van de Zoon des mensen voor te bereiden. Deze uitstorting van de 
Geest wordt met het vallen van de spade (late) regen vergeleken.” – AA 55 (1911) Van Jeruzalem 
tot Rome blz. 40 
 “Vòòr de laatste uitstorting van Gods oordelen over de aarde 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.” – 
GC 464 (1911) De Grote Strijd blz. 430 
 “Het werk zal lijken op dat van Pinksteren. Zoals “de vroege regen” werd gegeven door 
de uitstorting van de Heilige Geest aan het begin van de evangelieverkondiging om het kostbare 
zaad te doen ontkiemen, zal “de late regen” worden gegeven aan het einde van de 
evangelieverkondiging om de oogst te doen rijpen.” – GC 611 (1911)  De Grote Strijd blz. 565 
 
De late regen zal resulteren in de luide roep 
 “In die tijd zal de “spade regen” of “verkoeling van het aangezicht des Heeren” komen om 
kracht bij te zetten aan de luide  

[147]  
stem van de derde engel en de heiligen voorbereiden om stand te houden in de periode dat de 
laatste zeven plagen worden uitgestort.” – EW 86 (1854) Eerste Geschriften blz. 94 
 “Ik hoorde dengenen, die met de wapenrusting bekleed waren, de waarheid met grote 
kracht verkondigen. Het had effect. … Ik vroeg wat deze grote verandering teweeg had gebracht. 
En de engel antwoordde: “Het is de late regen; de verkoeling van het aangezicht des Heeren, de 
luide roep van de derde engel”.” – EW 271 (1858) Eerste Geschriften blz. 326 
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B. De persoonlijke toepassing op individuele christenen 
 
De vroege regen resulteert in een bekering; 
De late regen ontwikkelt een karakter dat op Christus lijkt 
 “Op geen enkel moment in onze ervaring kunnen wij afzien van de bijstand van Dat wat 
ons in staat stelt een eerste start te maken. De zegeningen die ontvangen zijn onder de vroege 
regen zijn voor ons nodig tot het einde. … Wanneer wij God bidden om de Heilige Geest, zal het 
in ons zachtmoedigheid, nederigheid en een bewuste afhankelijkheid van God bewerken voor het 
perfectioneren van de late regen.” – Testimonies to Ministers 507, 509 (1897) 
 “De Heilige Geest wil in elke ziel verblijven. Wanneer Hij ontvangen wordt als een 
geëerde Gast, zal degene die Hem ontvangt volmaakt gemaakt worden in Christus. Het goede 
werk dat begonnen is, zal worden afgerond; de heilige gedachten, hemelse gevoelens en 
christelijke daden nemen de plaats in van ongeheiligde gedachten, verdorven gevoelens en 
opstandige daden.” – Counsels on Health 561 (1896) 
 “Wij kunnen een beetje van Gods Geest ontvangen hebben, maar door geloof en gebed 
moeten wij steeds meer van de Geest ontvangen. Wij moeten nooit met onze pogingen stoppen. 
Wanneer wij niet vooruitgaan, als wij niet een houding aannemen om de vroege en de late regen 
te ontvangen, zullen wij onze ziel verliezen, de verantwoordelijkheid ligt geheel bij ons. …  

[148] 
 De bijeenkomsten van de gemeente, zoals bij campmeetings, huis bijeenkomsten en alle 
gelegenheden waar persoonlijk werk wordt gedaan voor zielen, zijn Gods mogelijkheden voor het 
geven van de vroege en de late regen.” – Testimonies for Ministers 508 (1897) 
 “Wanneer de weg bereidt is voor Gods Geest, zal de zegen komen. Satan kan net zo min 
verhinderen dat er een regen van zegeningen neerdaalt op Gods volk, dan dat hij de vensters van 
de hemel kan sluiten om te verhinderen dat er regen op de aarde valt.” – 1Selected Messages 124 
(1887) Boodschappen voor jonge mensen blz. 126 
 
Wij moeten ernstig bidden voor de uitstorting van de Heilige Geest  
 “Wij zouden even ernstig moeten bidden om de uitstorting van de Heilige Geest als de 
discipelen gedaan hebben op de Pinksterdag. Als zij het toen nodig hadden, dan hebben wij het 
vandaag nog meer nodig. “ – 5Testimonies 158 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 
blz. 131 
 “De uitstorting van de Heilige Geest op de gemeente wordt vaak naar uitgekeken als iets 
wat in de toekomst ligt, maar het is het voorrecht van de gemeente om het nu te ontvangen. Zoek 
ernaar, bid ervoor, geloof erin. Wij moeten het hebben en de hemel wacht erop om het ons te 
geven.” – Evangelism 701 (1895) 
 “De mate waarin de Heilige Geest ons geschonken wordt, zal zijn naar de mate van ons 
verlangen en het geloof dat wij uit geoefend hebben en ook naar de mate waarop wij het licht en 
de kennis, die ons gegeven wordt, zullen gebruiken.” – Review and Herald, 5 mei 1896 
 “Wij zijn niet voldoende bereidt om de Heere “lastig te vallen” met onze verzoeken en 
Hem te vragen om de gave van de Heilige Geest. De Heere wil dat wij Hem hiermee “lastig 
vallen”. Hij wil dat wij met onze verzoeken doordringen tot de troon.” –  Fundamentals of 
Christian Education 537 (1909) 
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Wij moeten onze harten vernederen in oprecht berouw 
 “Een opleving van ware godsvrucht is onder ons het grootste en meest dringende van al 
onze behoeften. Hiernaar te streven moet ons eerste werk zijn. Er moeten ernstige pogingen 
gedaan worden om de zegen van de Heere te ontvangen, niet  

[149]  
omdat God niet bereidt is Zijn zegeningen aan ons te schenken, maar omdat wij niet bereidt zijn 
deze te ontvangen. Onze hemelse Vader is meer bereidt Zijn Heilige Geest te schenken aan hen 
die Hem vragen, dan aardse ouders goede gaven willen geven aan hun kinderen. Maar het is ons 
werk, door belijdenis, vernedering, berouw en ernstig gebed, de voorwaarden te vervullen waarop 
God beloofd heeft Zijn zegeningen te verlenen. Wij mogen slechts een opwekking verwachten 
alleen als antwoord op gebed.” – 1Selected Messages 121 (1887) 
 “Ik zeg u dat er een grondige opwekking onder ons moet plaatsvinden. Er moet een 
bekerend werk gedaan worden. Er moet belijdenis gedaan worden, berouw getoond en bekering 
plaatsvinden. Velen die het Woord prediken hebben de veranderende genade van Christus nodig 
in hun hart. Zij moeten niets toelaten dat hun weg blokkeert om een grondige werk te doen, 
voordat het voor altijd te laat is.” – Letter 51, 1886 
 
Hervorming moet samen gaan met opwekking  
 “Er moet een opwekking en een hervorming plaatsvinden onder de leiding van de Heilige 
Geest. Opwekking en hervorming zijn twee verschillende dingen. Een opwekking betekent een 
vernieuwing van het geestelijk leven, een opleving van de krachten van de geest en het hart, een 
opstanding uit de geestelijke dood. Een hervorming betekent een reorganisatie, een verandering 
van ideeën en theorieën, gewoonten en praktijken. Een hervorming zal niet de goede vruchten 
voortbrengen van gerechtigheid, tenzij het verbonden is met een opwekking van de geest. 
Opwekking en hervorming moeten hun aangewezen werk doen en om dit werk te doen moeten ze 
in elkaar overgaan.” – Review and Herald, 25 februari 1902 
 
Wij moeten alle strijd en meningsverschillen uit de weg ruimen 
 “Wanneer de arbeiders een inwonende Christus in hun hart hebben, wanneer alle zelfzucht 
dood is, wanneer er geen rivaliteit is, geen strijd om de macht, wanneer er eenheid is, wanneer zij 
zichzelf heiligen, zodat de liefde voor elkaar gezien en gevoelt wordt, dan zullen de stromen van 
genade van de Heilige Geest over hen komen, net zo zeker als dat Gods belofte nooit in één jota 
of tittel zullen falen. Maar wanneer het werk van andere buiten beschouwing wordt gelaten,  
zodat de arbeiders  

[150]  
alleen hun eigen bekwaamheid willen laten zien, bewijzen ze daarmee dat hun eigen werk niet de 
kenmerken draagt die het zou moeten hebben. God kan hen niet zegenen.” – 1Selected Messages 
175 (1896) 
 “Wanneer wij staan in de grote dag van de Heere met Christus onze Toevlucht, onze 
Sterkte, moeten wij al onze afgunst, alle strijd om de macht, opzij zetten. Wij moeten de wortels 
van deze onheilige dingen volkomen vernietigen, zodat zij niet meer tot leven komen. Wij moeten 
ons totaal plaatsen aan de zijde van de Heere.” – This Day with God 258 (1903 
 “Laten Christenen alle onenigheid opzij zetten en zichzelf geven aan God om de 
verlorenen te redden. Laten ze in geloof vragen naar de beloofde zegeningen, dan zal die komen.” 
– 8Testimonies 21 (1904) Schatkamer deel 3 blz. 216 
 
Heb elkander lief  
 “Het christendom is de openbaring van de tederste genegenheid voor elkaar. … Christus 
moet de hoogste liefde ontvangen van de  wezens die Hij heeft geschapen. En Hij vereist ook dat 
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de mens  een heilig respect koestert voor zijn medemensen. Iedere ziel die gered wordt, wordt 
gered door liefde, die bij God begint. Ware bekering is een verandering van zelfzucht naar een 
geheiligde liefde voor God en voor elkaar.” – 1Selected Messages 114, 115 (1901) 
 “De eigenschappen die God het meest waardeert zijn liefde en reinheid. Deze 
eigenschappen moeten door elke christen worden gekoesterd.” – 5Testimonies 85 (1882) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 74 
 “Het sterkste argument ten gunste van het evangelie is een liefhebbende en beminnelijke 
Christen.” – Ministry of Healing 470 (1905) De weg tot Gezondheid blz. 280 
 
Totale overgave vereist 
 “God accepteert niets minder dan onvoorwaardelijke overgave. Halfslachtige, zondige 
Christenen kunnen nooit de hemel binnengaan. Ze zouden daar geen geluk vinden, want zij weten 
niets van de hoge, geheiligde principes die de leden van de koninklijke familie beheersen. De 
ware christen houdt het venster van de ziel naar de hemel geopend. Hij leeft  

[151]  
in gemeenschap met Christus. Zijn  wil voegt zich naar de wil van Christus. Zijn hoogste 
verlangen is om meer en meer gelijk aan  Christus te worden.” Review and Herald, 16 mei 1907 
 “Wij kunnen de Heilige Geest niet gebruiken. De Geest moet ons gebruiken. God werkt 
door de Heilige Geest in Zijn volk “beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen” 
(Filippenzen 2: 13). Maar velen willen zich hier niet aan onderwerpen. Zij willen zelf de leiding 
in handen houden. Daarom ontvangen zij de hemelse gave niet. Alleen degenen die nederig op 
God wachten, die uitzien naar Zijn leiding en genade, ontvangen de Geest.” DA 672 (1898) Jezus, 
de Wens der Eeuwen blz. 561 
 
De weg vrijmaken voor de late regen 
 “Ik zag dat niemand deel kan nemen aan de “verkoeling” tenzij zij eerst de overwinning 
behaald hebben over iedere lievelingszonde, over trots, zelfzucht, liefde tot de wereld, en over elk 
verkeerd woord en elke verkeerde daad. Wij moeten daarom steeds dichterbij de Heere komen en 
oprecht opzoek zijn naar de noodzakelijke voorbereiding die ons in staat stelt staande te blijven in 
de strijd op de grote dag des Heeren.” – EW 71 (1851) Eerste Geschriften blz. 77 
 “Het wordt aan ons overgelaten om de gebreken in ons karakter te herstellen, om de 
zielentempel te zuiveren van elke verontreiniging. Pas dan zal de late regen op ons vallen, zoals 
op Pinksteren de vroege regen op de discipelen viel.” – 5Testimonies 214 (1882) Getuigenissen 
voor de Gemeente deel 5 blz. 176 
 “Nergens is satan zo bang voor, als wanneer Gods volk de weg vrij maakt, door elke 
hindernis uit de weg te ruimen, zodat de Heere Zijn Geest kan uitstorten over een wegkwijnende 
kerk en een onboetvaardige gemeente. … Elke verleiding, elke tegenwerkende invloed, hetzij 
openlijk en heimelijk, kan met succes worden weerstaan. “Niet door kracht, noch door geweld, 
maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen”. (Zacharia 4:6)” – 
1Selected Messages 124 (1887) 
 “De late regen zal komen, en de zegen van God zal elke ziel vullen die gezuiverd is van 
elke verontreiniging. Het is nu ons werk om onze ziel aan Christus over te geven, zodat wij 
geschikt mogen zijn “wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van  

[152]  
het aangezicht des Heeren” (Handelingen 3: 19) – geschikt voor de doop met de Heilige Geest.” 
– 1Selected Messages 191 (1892) 
 
Wordt actieve arbeiders in dienst van Christus 
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 “Wanneer de gemeenten levende, actieve gemeenten worden, zal de Heilige Geest worden 
gegeven als antwoord op hun oprechte vraag. … Dan zullen de vensters van de hemel opengaan 
voor de uitstorting van de late regen.” – Review and Herald, 25 februari 1890 
 “De grote uitstorting van Gods Geest, die de hele aarde zal verlichten met Zijn 
heerlijkheid, zal niet komen totdat wij een verlicht volk hebben, die door ervaring weten wat het 
betekent arbeiders samen met God te zijn. Wanneer wij volledig, onverdeelde toewijding hebben 
aan de dienst van Christus, zal God dit feit erkennen door een uitstorting van Zijn Geest zonder 
maat; maar dit zal niet gebeuren, omdat het grootste deel van de gemeente geen arbeiders samen 
met God zijn.” – Christian Service 253 (1896) 
 “Wanneer het verwijt van traagheid en luiheid van de gemeente zal zijn uitgeroeid, zal de 
Geest van de Heere zich genadig openbaren. Goddelijke kracht zal gezien worden. De gemeente 
zal het werk van de voorzienigheid van de Heere der heirscharen zien.” – 9Testimonies 46 (1909) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 49 
 
“Houd de kruik schoon en rechtop” 
 “Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de late regen. Alles wat wij moeten doen is 
de kruik schoon en rechtop houden en ons voorbereiden op de ontvangst van de hemelse regen, en 
blijven bidden “Laat de late regen in mijn kruik komen. Laat het licht van de machtige engel, die 
zich verenigd met de derde engel op mij schijnen; geef mij een aandeel in het werk; laat mij de 
boodschap verkondigen; laat mij een medewerker van Jezus Christus zijn.” Als wij God zo 
zoeken, laat mij u vertellen, dat Hij u dan voortdurend geschikt maakt en Zijn genade geeft.” – 
The Upward Look 283 (1891) 
 “Het antwoord kan komen met onverwachte snelheid en overweldigende macht of het kan 
dagen en weken op zich laten wachten en ons geloof wordt daardoor beproeft. Maar God weet 
hoe en wanneer Hij onze gebeden verhoort. Ons aandeel van het werk bestaat eruit dat wij 
verbonden blijven met het Goddelijke kanaal. God is verantwoordelijk voor Zijn deel van het 
werk.  

[153]  
Hij is trouw aan Zijn belofte. De grootste en belangrijkste aangelegenheid voor ons is dat wij één 
zijn van hart en geest, dat wij alle afgunst en boosheid opzij zetten en als nederige smekelingen 
wachten en uitzien. Jezus, onze Plaatsvervanger en Hoofd, is bereid om voor ons hetzelfde te 
doen als Hij deed voor de biddende, wakende discipelen op de Pinksterdag.” – 3Spirit of 
Prophecy 272 (1878) 
 “Ik kan geen speciale tijd noemen wanneer de uitstorting van de Heilige Geest zal plaats 
vinden – wanneer de machtige engel van de hemel zal neerdalen en zich zal verenigen met de 
derde engel in de afsluiting van het werk voor deze wereld. Mijn boodschap luidt: dat onze enige 
veiligheid schuilt in het feit, gereed te zijn voor de hemelse verkoeling, terwijl onze lampen 
gereed en brandende zijn.” – 1Selected Messages 192 (1892) ZDA Bijbelcommentaar blz. 684 
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Niet iedereen ontvangt de late regen 
 “Mij werd getoond dat Gods volk van hun kant geen moeite deed, maar afwachtte dat de 
verkoeling over hen zou komen en hun misstanden zou verwijderen en hun fouten corrigeren; 
wanneer zij het reinigen van de onreinheden van het vlees en de geest ervan af laten hangen, om 
hen geschikt te maken voor het deelnemen aan de luide roep van de derde engel, zullen ze te licht 
bevonden worden.” – 1Testimonies 619 (1867) 
 “Hopen wij dat de hele gemeente nieuw leven ingeblazen wordt? Die tijd zal nooit komen. 
Er zijn mensen in de gemeente die niet bekeerd zijn en die zich niet verenigen in ernstig, 
overwinnend gebed. Wij moeten het werk individueel uitvoeren. Wij moeten meer bidden en 
minder praten.” – 1Selected Messages 122 (1887) 
 “Wij kunnen er zeker van zijn dat, wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort, de mensen 
die  de vroege regen niet ontvangen en gewaardeerd hebben, de waarde van de late regen niet 
zullen zien en begrijpen.” – Testimonies to Ministers 399 (1896) 
 “Alleen zij die naar het licht leven wat zij hebben, zullen groter licht ontvangen. Wanneer 
wij niet dagelijks als voorbeelden  

[154]  
van actieve christelijk deugden vooruitgaan, zullen wij de manifestaties van de Heilige Geest in 
de late regen niet herkennen. Zij kan op harten overal om ons heen vallen maar wij zullen haar 
niet onderscheiden of ontvangen.” – Testimonies to Ministers 507 (1897) Maranatha blz. 219 
 “Degenen die geen besliste pogingen doen, maar gewoon wachten tot de Heilige Geest 
hen tot daden dwingt, zullen omkomen in de duisternis. U kunt in het werk van God niet stil 
zitten en niets doen.” – Christian Service 228 (1903) 
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[155] 
Hoofdstuk 14 

De Luide Roep 
 
God heeft in alle kerken juwelen 
 “God heeft juwelen in alle kerken en het is niet aan ons om de hele belijdende 
godsdienstige wereld openlijk te veroordelen.” – 4BC 1184 (1893) ZDA Bijbelcommentaar blz. 
298 
 “De Heere heeft Zijn vertegenwoordigers in alle kerken. Deze personen zijn nog niet 
geconfronteerd met de speciale toetsstenen van de eindtijd waarheden, die aan hen voorgesteld 
werden onder omstandigheden die hun hart en geest konden overtuigen; daarom hebben zij niet, 
door licht af te wijzen, hun verbinding met God verbroken.” – 6Testimonies 70-71 (1900) 
 “Onder de katholieken zijn veel uiterst gewetensvolle christenen en die wandelen naar al 
het licht dat hen beschijnt en God zal voor hen werken.” – 9Testimonies 243 (1909) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 235 
 “In Openbaring 18 wordt Gods volk opgeroepen uit Babylon te gaan. Volgens dit 
Bijbelvers moeten er nog velen van Gods volk in Babylon zitten. En in welke godsdienstig 
organisaties zijn het grootste deel van  

[156]  
Gods volgelingen terug te vinden? Zonder twijfel in de verschillende kerken die het Protestantse 
geloof belijden.” – GC 383 (1911) De Grote Strijd blz. 357-358 
 “Ondanks de geestelijke duisternis en vervreemding van God, die in de kerken voorkomt 
waaruit Babylon bestaat, wordt het grootste deel van Christus' ware volgelingen nog steeds in hun 
gemeenschap gevonden.” – GC 390 (1911) De Grote Strijd blz. 365-366 
 
Babylons val is nog niet compleet 
 “omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt” (Openbaring 
14: 8) Hoe wordt dit gedaan? Door mensen te dwingen de valse sabbat aan te nemen.” – 
8Testimonies 94 (1904) 
 “Toch kan men nog niet zeggen: …. “omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle 
volken heeft gedrenkt”. Dit is nog niet met alle volken gebeurd. …  
 Pas wanneer aan deze voorwaarde is voldaan en in de hele christelijke wereld de eenheid 
van de kerk  met de wereld volledig is bereikt, zal Babylon helemaal vallen. Deze verandering 
vindt geleidelijk plaats en de volledige vervulling van Openbaring 14: 8 ligt nog in de toekomst.” 
– GC 389,390 (1911) De Grote Strijd blz. 365 
 “Wanneer reiken haar zonden tot aan de hemel? (Openbaring 18: 5). Als de wet van God 
uiteindelijk door burgerlijke wetgeving nietig verklaard zal worden.” –  Signs of the Times, 12 
juni 1893 Maranatha blz. 179 en 189 
 
Gods laatste waarschuwingsboodschap 
 “God heeft de boodschap van Openbaring 14 zijn plaats gegeven in de profetische lijn en 
hun werk is niet te stoppen tot het einde van deze aardse geschiedenis.” – EGW'88 804 (1890) 
 “Openbaring 18 verwijst naar de tijd wanneer de kerk door de verwerping van de 
drievoudige waarschuwing van Openbaring 14: 6-12 volledig de voorwaarde zal hebben vervuld 
die door de tweede engel is voorzegd en wanneer 
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[157]  
Gods volk dat nog in Babylon is, zal worden opgeroepen om er definitief mee te breken. Dit is de 
laatste boodschap die ooit aan de wereld wordt gebracht.” – GC 390 (1911)  De Grote Strijd blz. 
366 
 “(Openbaring 18: 1,2,4 aangehaald) Deze Bijbeltekst verwijst naar de tijd dat de 
aankondiging van de val van Babylon, zoals door de tweede engel van Openbaring 14: 8 wordt 
uitgesproken, wordt herhaald, met de aanvullende vermelding van de verdorvenheid die in de 
verschillende organisaties, waaruit Babylon bestaat, binnen geslopen is, sinds de boodschap voor 
het eerst gegeven werd in de zomer van 1844. … Deze aankondigingen vormen samen met de 
boodschap van de derde engel, de laatste waarschuwingsboodschap die aan de bewoners van de 
aarde zal worden gebracht. … 
 De zonden van Babylon zullen aan het licht worden gebracht. De vreselijke gevolgen van 
het verplicht stellen van kerkelijke inzettingen door de burgerlijke overheid, de opmars van het 
spiritisme, de heimelijke, maar snelle vooruitgang van de pauselijke macht, zullen ontmaskerd 
worden. Door deze ernstige waarschuwingen zullen de mensen in beweging komen. Duizenden 
en nogmaals duizenden zullen luisteren naar deze woorden die ze nog nooit hebben gehoord.” – 
GC 603, 604, 606 (1911) De Grote Strijd blz. 558, 559, 561 
 
De kern van Gods laatste Boodschap  
 “Velen hebben mij geschreven met de vraag of de boodschap van “gerechtigheid door 
geloof'” de derde engelenboodschap is en ik antwoordde: “Het is inderdaad de derde 
engelenboodschap”. “ – 1Selected Messages 372 (1890) 
 “De Heere heeft in Zijn grote genade een hele kostbare boodschap gestuurd door de 
ouderlingen E.J.Waggoner en A.T.Jones. Deze boodschap werd gegeven om voor de wereld de 
verheven Verlosser, het Offer voor de zonden van de hele wereld, nog meer op de voorgrond te 
brengen. Het stelt de rechtvaardiging door het geloof in de Borg voor; het nodigt de mensen uit de 
gerechtigheid van Christus aan te nemen, wat zichtbaar wordt door gehoorzaamheid aan al Gods 
geboden.  
 Velen waren Jezus uit het oog verloren. Zij moesten hun ogen richten op Zijn Goddelijke 
Persoon, Zijn verdiensten  

[158]  
en Zijn onveranderlijke liefde voor de menselijke familie. Alle macht is in Zijn handen gegeven, 
zodat Hij rijke gaven mag uitdelen aan de mensen, de onschatbare gave van Zijn eigen 
gerechtigheid aan het hulpeloze mensdom. Dit is de boodschap die God aan de wereld wilde 
geven. Het is de derde engelenboodschap, die moet worden verkondigd met een luide stem en  
begeleidt worden met de grote mate van de uitstorting van de Heilige Geest.” – Testimonies to 
Ministers 91-92 (1895) 
 “De boodschap van Christus' gerechtigheid moet klinken van het ene einde van de aarde 
tot het andere einde, om de weg voor de Heere te bereiden. Dit is de heerlijkheid van God die het 
werk van de derde engel afsluit.” – 6Testimonies 19 (1900) Schatkamer deel 2 blz. 394 
 “... de laatste genadeboodschap die aan de wereld moet worden gebracht is een 
openbaring van Zijn karakter vol liefde. Gods kinderen moeten Zijn heerlijkheid openbaren. In 
hun eigen leven en karakter moeten zij laten zien wat Gods genade voor hen heeft gedaan.” – 
COL 415-416 (1900) Lessen uit het Leven van Alledag blz. 257  
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De boodschap gaat gepaard met grote macht 
 “Wanneer de derde engelenboodschap aanzwelt tot een luide roep en wanneer grote kracht 
en heerlijkheid het afsluitende werk begeleidt, zal Gods getrouwe volk deel hebben aan deze 
heerlijkheid. Het is de late regen die hen doet opleven en hen kracht geeft om de tijd van 
benauwdheid te doorstaan.” 7 BC 984 (1862) ZDA Bijbelcommentaar blz. 683 
 “Wanneer het einde nadert, worden de getuigenissen van Gods dienstknechten duidelijker 
en krachtiger.” – 3Selected Messages 407 (1892) ZDA Bijbelcommentaar blz. 244 
 “Deze boodschap (Openbaring 14: 9-12) omvat de twee voorgaande boodschappen. Ze 
wordt voorgesteld als met luider stem verkondigd; d.w.z. met de kracht van de Heilige Geest.” –  
7BC 980 (1900) ZDA Bijbelcommentaar blz. 676 
 “Wanneer de derde engel aanzwelt tot een luide roep, zal grote kracht en heerlijkheid haar 
verkondiging begeleiden. De gezichten van Gods volk zullen stralen van het licht van de hemel.” 
– 7Testimonies 17 (1902) Maranatha blz. 202  

[159] 
 “Temidden van de zwartste schaduwen van de laatste grote crisis op aarde, zal Gods licht 
op zijn helderst schijnen en het lied van hoop en vertrouwen zal gehoord worden in de meest 
helderste en verheven klanken.” – Education 166 (1903) Karaktervorming blz. 163 
 “Zoals voorspelt in Openbaring 18 wordt de derde engelenboodschap verkondigt met 
grote kracht door degenen die de laatste waarschuwing geven tegen het beest en zijn beeld.” – 
8Testimonies 118 (1904)  
 
Zoals de 1844 Beweging 
 “De kracht die de mensen zo machtig opwekte in de beweging van 1844, zal opnieuw 
geopenbaard worden. De derde engelenboodschap zal uitgaan, niet fluisterend, maar met luide 
stem.” – 5Testimonies 252 (1885) Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 205 
 “Ik zag dat deze boodschap wordt afgesloten met een kracht en sterkte ver boven het 
middernachtelijk geroep.” – EW 278 (1858) Eerste Geschriften blz. 333 
 
Zoals op de dag van Pinksteren 
 “Met ernstig verlangen zie ik uit naar de dag waarop de gebeurtenissen van het 
Pinksterfeest met groter kracht herhaald zal worden dan bij die gelegenheid. Johannes zegt: “En 
na dezen zak ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is 
verlicht geworden van zijn heerlijkheid” (Openbaring 18:1). Net als tijdens het Pinksterfeest 
zullen de mensen dan de waarheid tot hen horen spreken, ieder in zijn eigen taal.” – 6 BC 1055 
(1886) ZDA Bijbelcommentaar blz. 435 
 “In nacht visioenen gingen voorstellingen aan mij voorbij van een grote 
hervormingsbeweging onder Gods volk. Velen loofden God. Zieken werden genezen en andere 
wonderen werden gedaan. Een geest van voorbede werd gezien, zoals ook te zien was vòòr de 
grote dag van Pinksteren.” – 9Testimonies 126 (1909) Getuigenissen voor de Gemeenste deel 9 
blz. 124 
 “Het grote werk van de evangelieverkondiging zal niet afgesloten worden met een 
geringere manifestatie van Gods macht dan waarmee het begonnen is. De profetieën die  

[160]  
werden vervuld door de uitstorting van de vroege regen bij het begin van het evangeliewerk, 
zullen opnieuw worden vervuld aan het einde in de late regen. …  
 De dienstknechten van God, wiens gezichten verlicht zijn en glanzen met heilige 
toewijding, zullen zich van plaats naar plaats haasten om de boodschap van de hemel te 
verkondigen. De waarschuwing zal door  duizenden stemmen over de hele aarde worden 
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gebracht. Er zullen wonderen worden gedaan, zieken worden genezen en tekenen en wonderen 
zullen de gelovigen volgen.” GC 611, 612 (1911) De Grote Strijd blz. 565 
 
God zal gebruik maken van mensen waarover wij ons zullen verbazen 
 “Ik zeg u dat de Heere in het laatste werk op een manier zal werken buiten het gewone om 
en op een manier dat geheel tegenovergesteld is van menselijke planning. Er zijn er onder ons die 
altijd het werk van God onder controle willen hebben, die bepalen wat er gedaan moet worden, 
terwijl het werk onder leiding staat van de engel die de derde engel begeleidt in de boodschap die 
aan de wereld gegeven moet worden. God zal manieren en middelen gebruiken waardoor gezien 
wordt dat Hij de teugels in Zijn eigen handen houdt. De werkers zullen verrast worden door de 
eenvoudige middelen die Hij zal gebruiken om Zijn werk van gerechtigheid te vervolmaken.” – 
Testimonies to Ministers 300 (1885) 
 “Denk niet dat het mogelijk is om plannen voor de toekomst te maken. Erken dat God ten 
alle tijde aan het roer staat, onder alle omstandigheden. Hij zal met middelen werken die geschikt 
zijn om Zijn eigen volk in stand te houden, te verhogen en op te bouwen.” – Counsels to Writers 
and Editors 71 (1895) 
 “De Trooster zal Zichzelf openbaren, niet op een specifieke, nauwkeurige manier die de 
mens kan bestemmen, maar op Gods manier – op onverwachte momenten en manieren die tot eer 
van Zijn eigen Naam zijn.” – Special Testimonies for Ministers and Workers nr. 6, 19 (1896) 
 “Hij zal mannen en vrouwen uit het gewone volk opwekken om Zijn werk te doen, net als 
in de oude tijden toen Hij vissers riep om Zijn discipelen te zijn. Er zal spoedig een opwekking 
plaatsvinden die velen zal verrassen. Degenen die zich niet bewust zijn van de noodzaak van wat 
er gedaan moet worden zullen worden gepasseerd en de hemelse boodschappers zullen werken 
met degenen die uit het gewone volk geroepen worden,  

[161]  
deze worden geschikt gemaakt om de waarheid naar vele plaatsen uit te dragen.” – 15 Manuscript 
Releases 312 (1905) 
 
Arbeiders worden geschikt gemaakt door de Heilige Geest  
 “In het laatste ernstige werk zullen weinig grote mannen worden betrokken. …  
 God zal in onze tijd een werk doen dat maar weinigen verwachten. Hij zal onder ons 
mensen oproepen en verhogen die veeleer hun scholing hebben ontvangen door de zalving van de 
Heilige Geest, dan door een uiterlijke opleiding aan wetenschappelijke instellingen. Deze 
vaardigheden moeten niet worden veracht of verworpen; zij worden door God verordineerd, maar 
kunnen alleen voorzien in uiterlijke eigenschappen. God zal laten zien dat Hij niet afhankelijk is 
van geleerde stervelingen die zichzelf belangrijk vinden.” – 5Testimonies 80, 82 (1882) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 70, 72 
 “Aan mensen die ernstig op zoek zijn naar licht en met vreugde ieder sprankje van 
goddelijke verlichting uit Zijn heilig Woord aannemen, alleen aan zulke mensen zal licht worden 
gegeven. Het is door deze mensen dat God dat licht en die kracht zal openbaren, die de hele 
wereld met Zijn heerlijkheid zal verlichten.” – 5Testimonies 729 (1889) Getuigenissen voor de 
Gemeente deel 5 blz. 593 
 “Wat nodig is, is een gedisciplineerde geest, zuiverheid van hart en gedachten. Dit is van 
meer waarde dan schitterende talenten, tact of kennis. Een gewone geest, opgeleid om te 
gehoorzamen aan een “Zo zegt de Heere”, is beter gekwalificeerd om Gods werk te doen, dan 
degenen die capaciteiten bezit, maar ze niet goed gebruikt.” – Review and Herald, 27 november 
1900 Maranatha blz. 63 
 “De arbeiders zullen eerder door de werking van Zijn Geest dan door opleiding aan 
literaire instellingen, gekwalificeerd worden. Mannen van geloof en gebed zullen worden 
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gedrongen om met heilige ijver uit te gaan en de woorden verkondigen die God hun heeft 
toevertrouwd.” – GC 606 (1911) De Grote Strijd blz. 561 
 
God gebruikt zelfs de ongeletterden 
 “Degenen die Christus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, zullen de toets 
en  beproevingen van de laatste dagen doorstaan. Gesterkt door onvoorwaardelijk geloof in 
Christus, zal zelfs de ongeletterde discipel in staat zijn om twijfels en vragen, die uit ontrouw 
voortkomen, kunnen weerleggen en  

[162]  
de spotters van spitsvondigheden schaamrood doen staan. 
 De Heere Jezus zal de discipelen een tong en wijsheid geven die hun tegenstanders noch 
kunnen ontkennen noch weerstaan. Degenen die niet door redeneren satanische misleidingen 
kunnen weerleggen, zullen een standvastige getuigenis geven, die zogenaamde geleerde mannen 
verbijsterd zal doen staan. Van de lippen van ongeletterde mensen zullen woorden komen met 
zo'n overtuigende kracht en wijsheid dat er bekeringen tot de waarheid zullen plaatsvinden. 
Duizenden zullen bekeerd worden door hun getuigenis.  
 Waarom krijgen ongeletterde mensen deze macht, die de geleerde mannen niet hebben? 
De ongeletterde, door geloof in Christus, komt in de atmosfeer van zuivere, heldere waarheid, 
terwijl de geleerde mannen zich van de waarheid hebben afgekeerd. De onbeduidende man is 
Christus' getuige. Hij kan geen beroep doen op de geschiedenis of de zogenaamde hoge 
wetenschap, maar hij verzamelt krachtig bewijs uit het Woord van God. De waarheid die hij 
spreekt onder de inspiratie van de Geest is zo zuiver en opmerkelijk en draagt een kracht in zich 
zo onbetwistbaar, dat zijn getuigenis niet kan worden tegengesproken.” – 8Manuscript Releases 
187-188 (1905) 
 
Kinderen verkondigen de boodschap  
 “Velen, zelfs onder de onontwikkelden, verkondigen nu de woorden van de Heere. 
Kinderen worden aangezet door de Geest om uit te gaan en de boodschap van de hemel te 
verkondigen. De Geest wordt uitgestort op iedereen die zich onderwerpt aan Zijn aansporingen, 
alle menselijke kunstgrepen worden opzij gezet, alle bindende regels en voorzichtige methodes, 
zij zullen de waarheid met macht verkondigen met de kracht van de Geest.” – Evangelism 700 
(1895) 
 “Wanneer de hemelse wezens zien dat de mensen niet langer de waarheid in alle eenvoud 
verkondigen, zoals Jezus deed, zullen de kinderen door de Geest van God worden bewogen en 
uitgaan om de waarheid voor deze tijd te verkondigen.” – The Southern Work 66 (1895) 
 
De dienst van engelen  
 “De engelen in de hemel bewegen mensen om zich te verdiepen in de verschillende 
thema's van de Bijbel. Een veel groter werk zal worden gedaan dan tot nu toe gedaan is en niets 
van de eer zal naar mensen  

[163]  
gaan, want engelen die dienstbaar zijn aan degenen die erfgenamen worden van de verlossing, 
werken dag en nacht.” – Counsels to Writers and Editors 140 (1875) 
 “Er zijn veel mensen in onze wereld die op Cornelius lijken. … Zoals God werkte voor 
Cornelius, zo werkt Hij voor deze oprechte vaandeldragers. … Zij zullen een kennis van God 
verkrijgen zoals Cornelius verkreeg door het bezoek van hemelse engelen.” –  Letter 197, 1904 
 “Wanneer Goddelijke kracht zich verenigd met menselijke inspanning, zal het werk zich 
verspreiden als een vuur in een stoppelveld. God zal middelen gebruiken waarvan het ontstaan 
niet door de mens waar te nemen is. Engelen zullen een werk doen waarvan de mensen de zegen 
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hadden kunnen ontvangen, als ze niet nagelaten hadden om de aanspraken van God te 
veronachtzaamt.” – 1Selected Messages 118 (1885) 
 
Wereldwijde reikwijdte van de verkondiging 
 “De engel die zich verenigt in de verkondiging van de derde engelenboodschap zal de hele 
aarde verlichten met zijn heerlijkheid. Er wordt hier een werk van wereldwijde omvang en 
ongewone kracht voorspeld. …  
 Dienstknechten van God zullen, met hun aangezichten verlicht en glanzend met heilige 
toewijding, zich haasten van plaats naar plaats om de boodschap van de hemel te verkondigen. 
Door duizenden stemmen, over de gehele aarde, zal de waarschuwing weerklinken.” – GC 
611,612 (1911) De Grote Strijd blz. 564, 565 
 “De boodschap van de engel, die volgt op de derde, moet nu naar alle delen van de wereld 
worden gebracht. Het is de verzamel boodschap en de gehele aarde zal verlicht worden met de 
heerlijkheid van God.” – Letter 86, 1900 
 “Wanneer de vervolgingen werkelijk over ons losbreken … zal de boodschap van de 
derde engel aanzwellen tot een luide roep en de hele aarde zal verlicht worden met de heerlijkheid 
van de Heere.” – 6Testimonies 401 (1900) 
 “De waarheid moet in elke stad van Amerika verkondigd worden. De 
waarschuwingsboodschap moet naar elk land van de wereld worden gebracht.” – General 
Conference Bulletin, 30 maart 1903  

[164] 
 “Gedurende de luide roep zal de gemeente, geholpen door de wonderlijke tussenkomst 
van haar verheven Heer, de kennis van het verlossingsplan zo overvloedig verspreiden, dat er 
licht aan iedere grote en kleine stad gebracht zal worden.” – Evangelism 694 (1904) Maranatha 
blz. 218 
 “Een crisis staat voor de deur. Wij moeten nu, door de kracht van de Heilige Geest, de 
grote waarheden voor deze laatste dagen verkondigen. Het zal niet lang duren voordat iedereen de 
waarschuwing gehoord heeft en zijn beslissing genomen heeft. Dan zal het einde komen.” – 
6Testimonies 24 (1900) Maranatha blz. 261 
 
Koningen, wetgevers, gemeenten, luister naar de boodschap  
 “Als God ooit door mij gesproken heeft dan nu: het lijkt ons nu niet mogelijk dat ieder 
alleen komt te staan,  maar de tijd zal komen dat wij,  terwille van Zijn Naam, voor gemeenten en 
voor duizenden zullen komen te staan en een ieder zal rekenschap moeten geven van zijn geloof. 
Dan zal de zwaarste kritiek komen over de positie die ingenomen wordt m.b.t. de waarheid. Wij 
moeten het Woord van God bestuderen, zodat wij weten waarom wij de leerstellingen geloven die 
wij uitdragen.” – Review and Herald, 18 december 1888 
 “Velen zullen voor wetgevende rechtbanken komen te staan; sommigen zullen voor 
koningen en voor wereldse wetenschappers komen te staan om zich te verantwoorden voor hun 
geloof. Degenen die een oppervlakkig begrip hebben van de waarheid zullen niet in staat zijn om 
de Schriften duidelijk uit te leggen en een concrete reden te geven voor hun geloof. Zij zullen in 
de war raken en zullen arbeiders zijn die beschaamd staan. Laat niemand denken dat hij het niet 
nodig heeft  te studeren, omdat hij niet van de kansel hoeft te spreken. U weet niet wat God nog 
van u zal verlangen.” – Fundamentals of Christian Education 217 (1893) Maranatha blz. 253 
 
Veel adventisten verzetten zich tegen het licht 
 “Er zal in de (Zevende Dags Adventisten) gemeenten een wonderbare manifestatie van 
Gods kracht zijn, maar het zal niet degenen bewegen die zich niet hebben vernederd voor de 
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Heere en de deur van hun hart geopend hebben door belijdenis en berouw. In de manifestatie van 
die kracht, die de gehele aarde zal verlichten met de heerlijkheid van God,  

[165]  
zien zij slechts iets waarvan zij in hun blindheid denken dat het gevaarlijk is, iets dat hun vrees 
opwekt en zij zullen zich ertegen verzetten. Omdat de Heere niet volgens hun ideeën en 
verwachtingen werkt, zullen zij het werk tegenstaan. “Waarom” zeggen ze, “zouden wij de Geest 
van God niet kennen, nu wij zoveel jaren in het werk geweest zijn?” – Review and Herald Extra, 
23 december 1890 
 “De derde engelenboodschap zal niet worden begrepen, het licht dat de aarde zal 
verlichten met Zijn heerlijkheid, zal een vals licht genoemd worden door degenen die weigeren 
om in het voortschrijdende licht te wandelen.” – Review and Herald, 27 mei 1890 
 
Velen van de niet-Adventisten zullen de waarschuwing afwijzen 
 “Velen die de boodschap horen – verreweg het grootste aantal – zullen geen gehoor geven 
aan de ernstige waarschuwing. Velen zullen ontrouw zijn aan de geboden van God, die een 
karaktertoets zijn. De dienstknechten van de Heere zullen dwepers (fanatici) genoemd worden. 
Predikanten zullen het volk waarschuwen niet naar hen te luisteren. Noach onderging dezelfde 
behandeling, terwijl Gods Geest hem drong om de boodschap te geven, of mensen het nu wilden 
horen of niet.” – Testimonies to Ministers 233 (1895) 
 “Sommigen zullen naar deze waarschuwingen luisteren, maar de overgrote meerderheid 
zullen er geen acht op slaan.” – In Heavenly Places 343 (1897)  
 “De populaire predikanten zullen, net als de Farizeeërs in het verleden, vervuld worden 
met woede als hun autoriteit in twijfel wordt getrokken en zullen de boodschap aan satan 
toeschrijven en ze hitsen de zonde liefhebbende massa op om degenen die deze boodschap 
verkondigen, te vervolgen en te bespotten.” – GC 607 (1911) De Grote Strijd blz. 561 
 
Massa's zullen aan de oproep gehoor geven 
 “Zielen, die verspreidt waren onder verschillende religieuze lichamen, gaven gehoor aan 
de oproep en deze dierbaren haastten zich uit deze verdorven kerken, zoals Lot haastig uit Sodom 
vertrok, voordat deze werd vernietigd.” – EW 279 (1858) Eerste Geschriften blz. 333-334  

[66] 
 “Er zal een leger van standvastige gelovigen zijn, die tijdens de laatste toets zo stevig als 
een rots zullen staan.” – 3Selected Messages 390 (1888) 
 “Er zullen veel zielen uit de gelederen van de wereld komen, uit de kerken – zelfs uit de 
Rooms Katholieke kerk – wiens ijver veel groter zal zijn dan van de degenen die voorheen 
gewoon waren de waarheid te verkondigen.” – 3Selected Messages 386-387 (1889) 
 “Massa's mensen zullen het geloof aannemen en zich bij het leger van de Heere voegen.” 
– Evangelism 700 (1895) 
 “Velen die afgedwaald waren van de kudde zullen terugkeren en de grote Herder volgen.” 
– 6Testimonies 401 (1900) 
 “In het heidens Afrika, in de Rooms Katholieke landen van Europa en Zuid-Amerika, in 
China, in India, in de eilanden van de zee en in alle donkere hoeken van de aarde, heeft God een 
overblijfsel van uitverkorenen, die zullen schijnen temidden van de duisternis, om aan een 
afvallige wereld de veranderende kracht van gehoorzaamheid aan Zijn geboden, te openbaren. 
Zelfs nu al verschijnen ze in elke natie, onder elke taal en volk; en in het ure van de grootste 
afval, wanneer satan zich tot het uiterst inspant, en maakt dat aan allen “kleinen en groten, en 
rijken en armen, en vrijen en dienstknechten”, (Openbaring 13:16) op straffe van de dood, het 
teken van trouw aan de valse rustdag gegeven wordt, zullen deze getrouwen “onberispelijk en 
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oprecht zijn, kinderen Gods zijnde ... onder welke gij schijnt als lichten in de wereld”(Filippenzen 
2: 15)” – PK 188-189 (1914) Profeten en Koningen blz. 119-120 
 
Duizenden bekeerd op één dag  
 “Duizenden zullen ter elfde ure de waarheid zien en erkennen. … Deze bekeringen tot de 
waarheid zullen met een snelheid plaatsvinden, die de gemeente doet verwonderen en Gods Naam 
alleen zal worden verheerlijkt.” – 2Selected Messages 16 (1890)  

[167] 
 “Er zullen op één dag duizenden zich bekeren tot de waarheid, die ter elfde ure de 
waarheid en de voortgang van Gods Geest zullen zien en erkennen.” – EGW'88 755 (1890) 
 “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.” – Evangelism 
692 (1905) 
De oprechten van hart zullen niet lang aarzelen 
 “Een groot aantal zien nu nog niet in dat ze een standpunt in moeten nemen, maar deze 
dingen beïnvloeden hun leven en wanneer de boodschap verkondigt wordt met een luide stem zijn 
ze er klaar voor. Zij zullen niet lang aarzelen; zij zullen er voor uit komen en hun standpunt 
innemen.” –  Evangelism 300-301 (1890) 
 “Spoedig zal de laatste toets komen voor alle bewoners van de aarde. Op dat moment 
zullen er snelle beslissingen genomen moeten worden. Degenen die onder de verkondiging van 
het Woord  
overtuigt zijn geraakt, zullen zich scharen onder de met bloed bevlekte banier van Prins 
Emmanuel.” – 9Testimonies 149 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 145 
 “Elke ware oprechte ziel zal tot het licht van de waarheid komen.” – GC 522 (1911) De 
Grote Strijd blz. 480 
 “De boodschap wordt niet zozeer door argumenten als wel door diepe overtuiging van 
Gods Geest gedragen. De argumenten zijn al voorgelegd. Het zaad is gezaaid en zal nu ontkiemen 
en vrucht dragen. De publicaties die door zendingswerkers zijn verspreidt hebben hun invloed 
uitgeoefend, maar velen wiens verstand beïndrukt was, werden verhinderd de waarheid volledig 
te begrijpen of gaven zich niet over aan gehoorzaamheid aan de boodschap. Nu dringen de 
lichtstralen overal door, de waarheid wordt duidelijk gezien en de oprechte kinderen van God 
verbreken de banden die hen vasthielden. Familiebanden, kerkrelaties, zijn niet bij machte hen 
vast te houden. De waarheid is kostbaarder dan al het andere. Ondanks dat krachten zich 
gezamenlijk tegen de waarheid keren, zullen velen de zijde van de Heere kiezen.” – GC 612 
(1911) De Grote Strijd blz. 565-566  

[168] 
De invloed van het gedrukte Woord 
 “Meer dan duizenden zullen spoedig in één dag bekeert worden, de meesten daarvan zijn 
voor het eerst overtuigd geraakt door het lezen van onze publicaties.” – Evangelism 693 (1885) 
 “De resultaten van het verspreiden van dit boek (De Grote Strijd) moet niet worden 
beoordeeld op wat nu te zien is. Door het te lezen zullen zielen worden opgewekt en meteen de 
moed opvatten zich aan te sluiten bij degenen die de geboden van God houden. Maar een veel 
groter aantal die het lezen zullen niet eerder hun standpunt innemen totdat ze de gebeurtenissen, 
die voorspelt worden, zien gebeuren. De vervulling van een aantal van de voorspellingen zal het 
geloof inspireren, zodat ook andere zullen uitkomen en wanneer de aarde verlicht wordt met de 
heerlijkheid van de Heere, in het afsluitende werk, zullen veel zielen hun standpunt m.b.t. de 
geboden van God innemen, als gevolg van dit boek.” – Colporteur Ministry 128-129 (1890)  
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 “Voor een groot deel moet het werk volbracht worden door onze uitgeverijen van de 
andere engel, die van de hemel neerdaalt met grote macht en de aarde verlicht met zijn 
heerlijkheid. (Openbaring 18:1)” – 7Testimonies 140 (1902) Schatkamer deel 3 blz. 143 

 



 
“De gebeurtenissen in de laatste dagen” – “The Last Day Events”- E.G.White 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -  www.zijnboodschap.nl 

103 

 

[169] 
Hoofdstuk 15 

Het zegel van God en het merkteken van het beest 
 
Slechts twee groepen 
 “Er kunnen slechts twee groepen zijn. Beide groepen zijn duidelijk te onderscheiden, 
hetzij met het zegel van de levende God, hetzij met het merkteken van het beest en zijn beeld.” – 
Review and Herald, 30 januari 1900 
 “De hele christelijke wereld is betrokken in de grote strijd tussen geloof en ongeloof. 
Iedereen zal partij kiezen. Sommigen laten zich schijnbaar niet in met de strijd tussen beide 
groepen. Zij lijken geen partij te kiezen tegen de waarheid, maar zij komen niet vrijmoedig uit 
voor Christus door angst voor verlies van eigendommen of afkeuring. Zij worden gerekend tot de 
vijanden van Christus.” – Review and Herald, 7 februari 1893 
 “Als wij het einde naderen zal de scheiding tussen de kinderen van het licht en de 
kinderen van de duisternis meer en meer overduidelijk worden. Zij zullen steeds meer van elkaar 
afwijken. Dit verschil wordt door  

[170]  
Christus “wedergeboorte” genoemd –  opnieuw geschapen in Christus, dood voor de wereld en 
levend voor God. Dit is de scheidsmuur die het hemelse scheidt van het aardse en het verschil 
beschrijft tussen degenen die tot de wereld behoren en zij die eruit gegaan zijn, die uitverkoren en 
dierbaar zijn in Gods ogen.” – Special Testimony to the Battle Creek Church (Ph 155) 2 (1882) 
 
Gezinsleden worden gescheiden 
 “Degenen die leden zijn van hetzelfde gezin, worden gescheiden. De oprechten ontvangen 
een merkteken “En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, 
Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem 
dient.” (SV) “Zij zullen de Mijne zijn, spreekt de HEERE der heirscharen, op dien dag zal Ik 
Mijn edelstenen voltallig maken; en Ik zal hen sparen (ontzien), zoals een man zijn zoon spaart 
(ontziet) die hem dient.” (KJV) (Maleachi 3: 17). Degenen die gehoorzaam zijn aan Gods 
geboden zullen zich verenigen met het gezelschap van de heiligen in het licht. Zij zullen door de 
poorten de stad binnengaan en hebben recht op de boom des levens. 
 “De één zal aangenomen worden” (Lukas 17: 34, 36). Zijn naam zal in het boek des 
levens staan, terwijl degenen met wie hij samenwerkte het merkteken van eeuwige scheiding van 
God zal krijgen.” – Testimonies to Ministers 234-235 (1895) 
  
Geoordeeld naar het licht dat wij ontvangen hebben 
 “Velen die niet het voorrecht hebben gehad dat wij hebben zullen de hemel binnengaan 
vòòr degenen die groot licht hebben gehad, maar die er niet in gewandeld hebben. Velen hebben 
naar het  beste licht geleefd dat ze hadden en zullen als zodanig beoordeeld worden.” – Letter 36, 
1895 
 “Allen moeten tot de gestelde tijd wachten, totdat de waarschuwing naar alle delen van de 
aarde gegaan is, totdat voldoende licht en bewijzen aan iedere ziel is gegeven. Sommigen zullen 
minder licht hebben ontvangen dan anderen, maar elkeen wordt geoordeeld naar het licht dat ze 
ontvangen hebben.” – Ellen G.White Manuscript 77, 1899 
 “Wij hebben groot licht gekregen m.b.t. Gods geboden. De wet is de norm voor het 
karakter. Hieraan moet de mens aan voldoen en hieraan zal hij worden geoordeeld in de laatste 
grote dag. 

[171]  
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 Op die dag worden de mensen afgerekend op het licht dat zij hebben ontvangen.” –  The Gospel 
Herald, Januari 1901 (Supp.) 
 “Degenen die groot licht hebben ontvangen en dit hebben genegeerd zullen er slechter 
voor  staan dan degenen die niet zo veel voorrechten hebben gekregen. Zij verhogen zichzelf, 
maar niet de Heere. De straf die de mens zal ondergaan zal hoe dan ook in verhouding staan tot 
de schande die zij God hebben aangedaan.” – 8Manuscript Releases 168 (1901) 
 “Iedereen zal voldoende licht ontvangen om bewust te kiezen.” – GC 605 (1911) De Grote 
Strijd blz. 559 
 
Geen verontschuldiging voor opzettelijke blindheid 
 “Niemand zal worden veroordeeld omdat hij geen acht heeft geslagen op het licht en de 
kennis die hij nooit ontvangen of verkrijgen kon. Maar velen weigeren aan de waarheid 
gehoorzaam te zijn die hun door de gezanten van Christus wordt voorgehouden, omdat zij willen 
voldoen aan de wereldse norm en de waarheid die hun verstand heeft bereikt, het licht dat in de 
ziel geschenen heeft, zal hen in het  gericht schuldig verklaren.” – 5BC  1145 (1884) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 415 
 “Zij die de kans hebben de waarheid te horen en toch niet de moeit nemen om deze te 
horen en te begrijpen met de gedachte dat zij niet aansprakelijk zullen zijn als ze het niet horen, 
zullen door God net zo schuldig worden beschouwd alsof zij de waarheid hadden gehoord en 
verworpen. Er zal geen verontschuldiging zijn voor hen die de dwaling kiezen, terwijl zij hadden 
kunnen begrijpen wat waarheid is. Jezus heeft door Zijn lijden en sterven verzoening tot stand 
gebracht voor alle zonden in onwetendheid, maar er is geen voorziening voor opzettelijke 
blindheid. 
 Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor het licht dat niet tot ons begrip is 
doorgedrongen, maar voor datgene waaraan wij weerstand hebben geboden en dat wij hebben 
verworpen. Iemand zou de waarheid, die hem nooit is gebracht, niet kunnen begrijpen en daarom 
zou hij niet veroordeeld kunnen worden voor het licht dat hij nooit heeft bezeten.” – 5BC  1145 
(1893) ZDA Bijbelcommentaar blz. 414  

[172] 
Het belang van praktische liefdadigheid 
 “De beslissingen in de eindtijd draaien om onze praktische liefdadigheid. Christus erkent 
elke daad van liefdadigheid als gedaan door Hemzelf.” – Testimonies to Ministers 400 (1896) 
 “Wanneer de volken voor Hem verzameld zullen zijn, zullen er maar twee groepen zijn en 
hun eeuwige bestemming zal worden bepaald door wat ze voor Hem gedaan of nagelaten hebben 
in de persoon van de armen en noodlijdenden mensen. … 
 Onder de heidenen zijn mensen die God onwetend hebben gediend, dit zijn mensen aan 
wie het licht nooit door menselijk toedoen is gebracht, maar ze zullen niet verloren gaan. Hoewel 
ze de geschreven wet van God niet kenden, hebben zij Zijn stem horen spreken in de natuur en 
hebben dingen gedaan die de wet vereist. Hun werk is het bewijs dat de Heilige Geest hun hart 
aangeraakt heeft en ze worden erkend als kinderen van God. 
 Hoe verbaasd en blij zullen de nederigen onder de volken en de heidenen zijn, wanneer ze 
uit de mond van de Verlosser horen: “voor zoveel gij dit van deze Mijn minste broeders gedaan 
hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.” (Mattheüs 25:40).  Hoe blij zal het hart van de Oneindige 
Liefde zijn als Zijn volgelingen met verbazing en vreugde opkijken als ze Zijn woorden van 
goedkeuring horen!” – DA 637, 638 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 530, 531 
 
Motieven geeft karakter aan daden 
 “Op de oordeelsdag zullen sommigen deze goede daden claimen en als reden aanvoeren 
waarom ze een beloning  zouden moeten ontvangen. Zij zullen zeggen: “Ik heb jonge mensen aan 
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werk geholpen. Ik gaf geld om ziekenhuizen te financieren. Ik heb de behoeften van weduwen 
verlicht en nam de armen op in mijn huis.” Ja, maar uw motieven waren bezoedeld door egoïsme, 
zodat de daden niet aanvaardbaar waren in de ogen van de Heere. In alles wat u deed was het 
eigen ik prominent aanwezig.” – Ellen G.White Releases 53, 1906 
 “Het zijn de motieven die karakter geven aan onze daden  en ze kenmerken met smaad of 
met hoge morele waarde.” – DA 615 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 509  

[173] 
Wat het zegel van God inhoudt 
 “Zodra Gods volk op hun voorhoofden wordt verzegeld – dit is geen zegel of merkteken 
die zichtbaar is, maar een gevestigd zijn in de waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat 
ze niet bewogen kunnen worden – zodra Gods volk verzegeld en voorbereidt is voor de zifting, 
zal deze komen. Het is zelfs al begonnen.” – 4BC 1161 (1902) ZDA Bijbelcommentaar blz. 260 
 “Het zegel van de levende God wordt geplaatst op hen die nauwgezet de Sabbat des 
Heeren houden.” – 7BC 980 (1897) ZDA Bijbelcommentaar blz. 676 
(Deze verklaring en anderen zoals deze, moeten begrepen worden in het licht van de citaten die 
eerder aangehaald zijn in dit hoofdstuk. God houdt mensen alleen verantwoordelijk voor de 
kennis die ze hebben en die ze hadden kunnen verkrijgen) 
 “Degenen die het zegel van God op hun voorhoofd willen dragen, moeten de Sabbat van 
het vierde gebod houden.” – 7BC 970 (1899) ZDA Bijbelcommentaar blz. 659 
 “Ware viering van de Sabbat is het teken van trouw aan God.” – 7BC 981 (1899) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 679 
 “Alleen het vierde van alle tien geboden, bevat het zegel van de grote Wetgever, de 
Schepper van de hemelen en de aarde.” – 6Testimonies 350 (1900) 
 “Het naleven van het gedenkteken van de Heere, de Sabbat, ingesteld in Eden, de zevende 
dag Sabbat, is de toets van onze trouw aan God.” – Letter 94 (1900) 
 “Een merkteken wordt geplaatst op elk van Gods volk, evenals een merkteken werd 
geplaatst boven de deuren van de Hebreeuwse woningen om het volk te behoeden voor de 
algemene ondergang. God verklaart: “Daartoe ook gaf Ik hun Mijn Sabbatten, om een teken te 
zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilig.” 
(Ezechiël 20:12).” 7BC 969 (1900) ZDA Bijbelcommentaar blz. 657-658  

[174] 
Een aan Christus gelijkend karakter  
 “Het zegel van de levende God wordt alleen op diegenen geplaatst die gelijkenis hebben 
met het karakter van Christus.” – 7BC 970 (1895) ZDA Bijbelcommentaar blz. 659 
 “Degenen die het zegel van de levende God ontvangen en beschermd worden in de tijd 
van benauwdheid, moeten volledig het karakter van Jezus weerspiegelen.” – EW 71 (1851) Eerste 
Geschriften blz. 76 
 “Het zegel van God zal nooit worden aangebracht op het voorhoofd van een onreine man 
of vrouw. Het zal nooit worden aangebracht op het voorhoofd van een ambitieuze, wereldgezinde 
man of vrouw. Het zal nooit aangebracht worden op het voorhoofd van een man of vrouw die 
spreekt met valse tong of een bedrieglijk hart heeft. Allen die het zegel ontvangen moeten zonder 
smet voor God staan (Efeze 5:27) – kandidaten voor de hemel.” – 5Testimonies 216 (1882) 
Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 177 
 “Liefde wordt uitgedrukt in gehoorzaamheid en de volmaakte liefde verdrijft alle angst. 
Degenen die God liefhebben, hebben het zegel van God in hun voorhoofd en doen de werken 
Gods.” –  Sons and Doughters of God 51 (1894) 
 “Degenen die de wereld, het vlees en de duivel overwonnen hebben, zullen bevoorrecht 
worden en het zegel van de levende God ontvangen.” – Testimonies to Ministers 445 (1886) 
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 “Streven wij met al onze door God gegeven kracht om de mate van wasdom, van mannen 
en vrouwen in Christus te bereiken? Zoeken wij naar Zijn volheid, steeds hoger en hoger, in een 
poging om de volmaaktheid van Zijn karakter te bereiken? Wanneer Gods dienstknechten dit punt 
bereikt hebben, zullen ze in hun voorhoofd verzegeld worden. De registrerende engel zal 
verklaren: “Het is volbracht”.  Zij zullen in Hem volmaakt zijn, Wiens eigendom zij zijn door de 
schepping en door de verlossing.” – 3Selected Messages 427 (1899) 
 
In de tijd van verzegeling 
 “Ik zag dat de toets m.b.t. de Sabbat niet kon komen totdat het middellaarswerk van Jezus 
in de heilige plaats was beëindigd en  

[175]  
Hij het tweede voorhangsel was binnengegaan; dus kunnen christenen die ontslapen zijn, voordat 
de deur in het Heilige der heiligen geopend werd, toen de middernachtelijke roep voorbij was, in 
de zevende maand, 1844, en die de ware Sabbat niet gehouden hebben, rusten in hoop, want zij 
hebben niet het licht en de toets voor de Sabbat gehad, die wij nu hebben, nadat de deur geopend 
werd. Ik zag dat satan sommigen van Gods volk op dit punt probeerde te verzoeken. Omdat 
zoveel goede christenen ontslapen zijn in de overwinning van hun geloof en niet de ware Sabbat 
gehouden hebben, twijfelden zij of dat nu een toets voor ons is. … 
 Satan gebruikt nu elk middel in deze tijd van verzegeling, om de aandacht van Gods volk 
af te houden van de tegenwoordige waarheid om ervoor te zorgen dat ze gaan wankelen.” – EW 
42,43 (1851) Eerste Geschriften blz. 39 
 “Ik zag dat zij (mw.Hastings) verzegeld was en zou opstaan bij de stem van God en op de 
aarde zou staan, met de 144.000. Ik zag dat wij niet over haar moeten treuren; zij zou rusten in de 
tijd van benauwdheid.” – 2Selected Messages 263 (1850) 
(Toelichting: In Maranatha blz. 328 wordt vermeld dat “Het Lam staat met de 144.000. Het Lam 
is niet één van de 144.000, zo zal mw. Hasting niet één van de 144.000 zijn, aangezien zij rust 
tijdens de tijd van benauwdheid. Zie blz. 598 van De Grote Strijd, hoofdstuk “Gods volk verlost”) 
 “Er leven op onze aarde mensen die de leeftijd van 90 jaren gepasseerd zijn. De 
natuurlijke gevolgen van de ouderdom zijn zichtbaar in hun zwakheid. Maar zij geloven God en 
God heeft hen lief. Zij dragen het zegel van God  en zij zullen deel uitmaken van hen tegen wie 
de Heere zegt: “zalig zijn de doden, die in de Heere sterven” (Openbaring 14:13). “7BC 982 
(1899) ZDA Bijbelcommentaar blz. 679 
 
O, dat Gods zegel op ons geplaatst mag worden! 
 “Binnenkort zal iedereen die een kind van God is, Zijn zegel op zich gedrukt krijgen. O, 
dat het gedrukt mag worden op ons voorhoofd! Wie kan de gedachte verdragen gepasseerd te 
worden, wanneer de engel voorbijgaat en de dienaren van God in hun voorhoofden worden 
verzegeld?” – 7BC 969-970 (1889) ZDA Bijbelcommentaar blz. 659 
 “Als de gelovigen in de waarheid niet worden gesteund door hun geloof, in deze relatief 
rustige tijd, wat zal hen dan staande houden als de grote toets komt en het decreet uitgaat tegen 
iedereen die het beeld van het  

[176]  
beest niet zullen aanbidden, noch zijn merkteken zullen ontvangen aan hun voorhoofden en aan 
hun handen? Die ernstige tijd is niet ver meer. In plaats van zwak en besluiteloos te worden, moet 
Gods volk kracht en moed verzamelen voor de tijd van benauwdheid.” – 4Testimonies 251 (1876) 
Schatkamer deel 1 blz. 517 
 
Wat het merkteken van het beest inhoudt 
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 “Johannes werd geroepen  om een volk te aanschouwen dat te onderscheiden was van 
degenen die het beest of zijn beeld aanbidden, door de eerste dag van de week te houden. Het 
houden van deze dag is het merkteken van het beest.” – Testimonies to Ministers 133 (1898) 
 “Het merkteken van het beest is de pauselijke sabbat.” – Evangelism 234 (1899) 
 “Wanneer de toets komt, zal duidelijk te zien zijn wat het merkteken van het beest is. Het 
is de viering van de zondag.” 7BC 980 (1900) ZDA Bijbelcommentaar blz. 677 
 “Het teken, of zegel, van God openbaart zich in de naleving van de zevende-dag Sabbat, 
het gedenkteken van de schepping van de Heere. … Het merkteken van het beest is hiervan het 
tegenovergestelde – de naleving van de eerste dag van de week.” – 8Testimonies 117 (1904) 
Schatkamer deel 3 blz. 238 
 “En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, … een merkteken geeft aan hun 
rechterhand of aan hun voorhoofden” (Openbaring 13: 16). Niet alleen mogen mensen niet op 
zondag werken met hun handen, maar met hun verstand erkennen zij de zondag als de sabbat.” – 
Special Testimony to Battle Creek Church (Ph 86) 6,7 (1897) 
  
Wanneer het merkteken van het beest wordt ontvangen 
 “Niemand heeft nog het merkteken van het beest ontvangen.” – Evangelism 234 (1899) 
 “De zondagsviering is nog niet het merkteken van het beest en zal het niet eerder zijn dan 
wanneer het bevel wordt gegeven dat de mensen deze afgodische sabbat moeten aanbidden. De 
tijd komt dat deze dag de toets zal zijn, maar die tijd is nog niet gekomen” – 7BC 977 (1899) 
ZDA Bijbelcommentaar blz. 672  

[177] 
 “God heeft de mens de Sabbat gegeven als een teken tussen Hem en hen als een toets van 
hun trouw. Degenen die, nadat het licht m.b.t. Gods geboden hun gebracht is, ongehoorzaam 
blijven  en de menselijke geboden boven de wet van God verheffen in de grote crisis die voor ons 
ligt, zullen het merkteken van het beest ontvangen.” – Evangelism 235 (1900) 
 “De Sabbat zal de grote toets van trouw zijn, want het is het meest tegengesproken punt 
van waarheid. Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de 
scheidslijn getrokken worden tussen hen die God dienen en degenen die Hem niet dienen. 
 Hoewel de naleving van de valse sabbat in overeenstemming is met de wet van de staat, 
maar in strijd met het vierde gebod, zal dat een openlijke bekentenis van trouw zijn aan de macht 
die in oppositie is met God. Het houden van de ware Sabbat, in gehoorzaamheid aan Gods 
geboden, is een bewijs van trouw aan de Schepper. Terwijl de ene groep, door het aannemen van 
het teken van onderwerping aan aardse machten, het merkteken van het beest ontvangt, zal de 
andere groep, door het kiezen van het teken van trouw aan Goddelijk gezag, het zegel van God 
ontvangen.” – GC 605 (1911) De Grote Strijd blz. 559-560 
 
Gedwongen inachtneming van de zondag is de toets  
 “Niemand wordt veroordeeld totdat zij het licht gekregen hebben en de  verplichting van 
het vierde gebod hebben ingezien. Maar wanneer het bevel zal worden uitgevaardigd van het 
handhaven van de  valse sabbat en de luide roep van de derde engel de mensen zal waarschuwen 
tegen het aanbidden van het beest en zijn beeld, zal de scheidslijn duidelijk worden getrokken 
tussen de valse en de ware Sabbat. Dan zullen degenen die doorgaan in de overtreding het 
merkteken van het beest ontvangen.” – Evangelism 234-235 (1899) Maranatha blz. 211 
 “Wanneer de zondagsviering wettelijk wordt afgedwongen en de wereld zal worden 
verlicht m.b.t. de verplichting van de ware Sabbat, dan zullen degenen die volharden in het 
overtreden van Gods gebod door een voorschrift te gehoorzamen dat geen hoger gezag dan die 
van Rome heeft, zal daardoor het pausdom eren boven God. Het is een eerbetoon aan Rome en 
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aan de macht die deze instelling, gewijd aan Rome, afdwingt. Men aanbidt dan het beest en zijn 
beeld. 
 Wanneer mensen dan de instelling die God als teken van zijn gezag ingesteld heeft, 
verwerpen en in plaats daarvan dat wat Rome als teken van haar heerschappij gekozen heeft, eren,  

[178]  
zullen ze daardoor het teken van trouw aan Rome aannemen – “het merkteken van het beest”. Pas 
wanneer deze kwestie duidelijk aan de mensen is uitgelegd en zij ertoe gebracht worden te kiezen 
tussen de geboden van God en de geboden van mensen, dat degenen die volharden in de 
overtreding het “merkteken van het beest” ontvangen.” – GC 449 (1911) De Grote Strijd blz. 417 
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[179] 
Hoofdstuk 16 

De afsluiting van de genadetijd 
 
Niemand weet wanneer de genadetijd afgesloten wordt 
 “God heeft ons niet de tijd geopenbaard wanneer deze boodschap zal eindigen of wanneer 
de genadetijd eindigt. De dingen die geopenbaard zijn moeten wij voor onszelf en voor onze 
kinderen aannemen, maar laten wij niet proberen te weten te komen de dingen die verborgen 
gehouden zijn in de raadsbesluiten van de Almachtige. … 
 Ik heb brieven ontvangen met de vraag of ik speciaal licht heb m.b.t. het einde van de 
genadetijd en ik antwoord dat ik alleen deze boodschap heb, dat het nu de tijd is om te werken 
terwijl het nog dag is, want de nacht komt dat niemand werken kan. (Johannes 9:4)” – 1Selected 
Messages 191 (1894) 
 
Het afdwingen van de zondag gaat aan het afsluiten van de genadetijd vooraf 
 “De Heere heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen 
voordat de genadetijd sluit, want het zal de  

[180]  
grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal worden beslist. …” – 
2Selected Messages 81 (1890) 
(Zie het voorgaande hoofdstuk, waar we zien dat de grote toets voor Gods volk het afdwingen van 
de zondagswet is) 
 “Wat is “het beeld van het beest”? En hoe zal het vorm krijgen? Het beeld wordt gemaakt 
door het beest met de twee hoornen en het is een beeld voor het beest. Het wordt ook wel een 
beeld van het beest genoemd. (Het beest met de twee hoornen van Openbaring 13: 11-17 maakt 
een beeld voor het beest dat omschreven wordt in Openbaring 13: 1-10) Om te leren wat het beeld 
is en hoe het vorm krijgt, moeten wij de kenmerken van het beest zelf bestuderen – het pausdom.  
 Toen de eerste gemeente (Efeze; Openbaring 2:1-7) afvallig werd en velen afweken van 
de eenvoud van het evangelie en heidense gewoonten en riten aannam, verloor zij de Geest en 
kracht van God; en om het geweten  van de mensen te beheersen, zocht ze de steun bij de 
wereldlijke macht. Het resultaat was het pausdom (538 v.Chr.), een kerk die de macht van de 
staat beheerste en haar gebruikte om haar eigen doelstellingen te bevorderen, in het bijzonder om 
“ketterijen” te bestraffen. Wanneer de Verenigde Staten een beeld van het beest willen vormen, 
moet de religieuze macht zo de burgerlijke regering beheersen, dat het gezag van de staat door de 
kerk gebruikt kan worden om haar eigen doelstellingen te bereiken. … 
 Het “beeld van het beest” stelt het afvallige protestantisme voor, dat zal ontstaan wanneer 
de  protestantse kerken de hulp van de burgerlijke overheid zullen inroepen om hun leer aan 
anderen op te leggen.” – GC 443, 445 (1911) De Grote Strijd blz. 411-412, 414 
 
De genadetijd sluit wanneer de verzegeling voltooid is 
 “Kort voordat deze tijd van benauwdheid begint, ontvangen wij allen het zegel van de 
levende God. Toen zag ik dat de vier engelen niet langer de vier winden tegenhielden. En ik zag 
hongersnood, pestilentie en zwaard, het ene volk stond op tegen het andere en de hele wereld was 
in chaos.” – 7BC 968 (1846) ZDA Bijbelcommentaar blz. 657 
 “Ik zag engelen haastig heen en weer snellen in de hemel. Een engel met een schrijver-
inktkoker aan zijn lendenen (Ezechiël 9) keerde terug van de aarde en melde Jezus  

[181]  
dat zijn werk voltooid was en de heiligen geteld en verzegeld. Toen zag ik Jezus, Die dienst 
gedaan had vòòr de ark, waarin de tien geboden lagen, het wierookvat wegwerpen. Hij hief Zijn 
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handen op en met een luide stem sprak Hij “Het is volbracht”” – EW 279 (1858) Eerste 
Geschriften blz. 334 
 “Er blijft als het ware nog maar een korte tijd over. Maar terwijl het ene volk al tegen het 
andere opstaat en koninkrijk tegen koninkrijk, is er nu nog geen totale oorlog. Nog worden de 
vier winden tegengehouden tot de dienaren van God aan hun voorhoofden verzegeld zijn. Dan 
zullen de machten van de aarde hun krachten bundelen voor de laatste grote strijd.” – 
6Testimonies 14 (1900) Schatkamer deel 2 blz. 389 
 “Een engel die van de aarde terugkeert maakt bekend dat zijn werk voltooid is; de laatste 
toets is over de wereld gebracht en allen die bewezen hebben trouw te zijn aan de Goddelijke 
geboden hebben “het zegel van de levende God” ontvangen. Dan eindigt Jezus Zijn voorspraak in 
het Heilige hierboven. Hij heft Zijn handen op en met een luide stem roept Hij “Het is 
volbracht”.” – GC 613 (1911) De Grote Strijd blz. 567 
 
De genadetijd eindigt plotseling, onverwacht  
 “Wanneer Jezus stopt met de voorspraak voor de mensen, dan is ieders zaak voor de 
eeuwigheid beslist. … De genadetijd sluit; de voorspraak van Christus is in de hemel beëindigt. 
Deze tijd komt uiteindelijk voor allen plotseling en degenen die hebben nagelaten hun zielen te 
reinigen door ongehoorzaam te zijn aan de waarheid, worden slapende gevonden.” – 
2Testimonies 191 (1868) 
 “Wanneer de genadetijd eindigt, zal dat plotseling, onverwacht zijn – op een tijdstip 
wanneer wij dit het minst verwachten. Maar wij kunnen nu al een blanco strafblad in de hemel 
hebben en weten dat God ons heeft aangenomen.” – 7BC 989 (1906) ZDA Bijbelcommentaar blz. 
692 
 “Wanneer het werk van het onderzoekend oordeel is afgesloten, zal het lot van allen, ten 
leve of ten dode, zijn beslist. De genadetijd wordt afgesloten korte tijd vòòr dat Christus op de 
wolken des hemels verschijnt. …  

[182] 
 Vòòr de zondvloed, nadat Noach de ark binnenging, sloot God de deur achter hem en 
sloot de goddelozen buiten; maar zeven dagen lang bleven de mensen, niet wetend dat hun 
ondergang vaststond, hun zorgeloze, genotzuchtige leven voortzetten en bespotten de 
waarschuwingen van het ophanden zijnde oordeel.  “alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon 
des mensen” zei Jezus (Mattheüs 24:39). Stilletjes, onopgemerkt, als de dief in de nacht, zal het 
beslissende uur aanbreken, die het lot van elk mens bepaald, de uiteindelijke terugtrekking van 
het aanbod van genade aan schuldige mensen. … 
 Terwijl de zakenman volledig opgaat in het maken van winst, terwijl de losbol zijn 
verstrooiing zoekt, terwijl de modepop haar versiering schikt –  op dat moment kan de Rechter 
van de gehele aarde het vonnis uitspreken: “gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te licht 
gevonden” (Daniël 5:27).” – GC 490-491 (1911) De Grote Strijd blz. 452-453 
 
Menselijk activiteiten nadat de genadetijd is afgesloten 
 “De rechtvaardigen en de ongelovigen zullen nog in hun sterfelijke toestand op aarde 
leven – de mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken, onbewust dat het laatste, 
onveranderbare besluit is uitgesproken in het Heiligdom hierboven.” – GC 491 (1911) De Grote 
Strijd blz. 452 
 “Wanneer de onherroepelijke beslissing in het Heiligdom is uitgesproken en het lot van de 
wereld voor altijd vaststaat, zullen de bewoners van de aarde dit niet weten. De religieuze vormen 
zullen worden voortgezet door een volk waarvan de Geest van God zich heeft teruggetrokken en 
de satanische ijver waarmee de vorst van het kwaad hen zal inspireren om zijn kwaadaardige 
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plannen ten uitvoer te brengen, zal de schijn van ijver voor God dragen.” – GC 615 (1911) De 
Grote Strijd  blz. 568 
 “De tarwe en het onkruid groeien samen op tot de oogst. In de uitoefening van de 
dagelijkse plichten zullen de rechtvaardigen tot het laatst in contact met de goddelozen worden 
gebracht. De kinderen van het licht zijn verspreid onder de kinderen van de duisternis, zodat het 
verschil door iedereen te zien is.” – 5Testimonies 100 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente 
deel 5 blz. 86  

[183] 
 “Christus verklaarde dat, als Hij komt, sommigen van zijn wachtende volk betrokken 
zullen zijn bij zakelijke transacties, Sommigen zullen in het veld zijn, anderen zullen bezig zijn 
met het maaien  en verzamelen van de oogst en weer anderen malen de molen. (Mattheüs 24: 40-
41).” – Ellen G.White Manuscript 26, 1901 
 
Ongeloof en verboden genoegens gaan door  
 “Scepticisme en wat wetenschap wordt genoemd, heeft in grote mate in de christelijke 
wereld, het geloof in hun Bijbels ondermijnd. Dwalingen en fabels worden met liefde 
aangenomen,  zodat ze op het pad van genotzucht kunnen doorgaan en niet gealarmeerd worden, 
want zij streven er niet naar God bij hun kennis te betrekken. Zij zeggen: “de dag van morgen zal 
zijn als deze, ja, groter, veel overvloediger” (Jesaja 56: 12). Maar temidden van hun ongeloof en 
goddeloze pleziertjes zal de roep van de aartsengel en de bazuin van God te horen zijn. … 
 Wanneer alles in onze wereld actief bezig is, ondergedompeld in zelfzuchtige ambitie 
voor gewin, komt Jezus als een dief.” – Ellen G.White Manuscript 15b, 1886 
 “Wanneer het belijdend volk van God samengaat met de wereld, leven zoals zij leven, en 
deelnemen in hun verboden pleziertjes; wanneer de overvloed van de wereld de overvloed van de 
gemeente wordt; wanneer de huwelijksklokken luiden en allen uitkijken naar de vele jaren van 
wereldse voorspoed – dan zal, plotseling als bliksemflitsen uit de hemel, het einde komen van hun 
rooskleurige visioenen en misleidende verwachtingen.” – GC 338-339 (1911) De Grote Strijd blz. 
317 
 
Mensen zullen helemaal opgaan in hun zaken 
 “Toen Lot de leden van zijn gezin waarschuwde voor de vernietiging van Sodom, wilden 
ze niet naar zijn woorden luisteren, maar zagen hem als een fanatieke bezetene. Toen de 
verwoesting kwam waren ze onvoorbereid. Zo zal het zijn als Christus komt – landbouwers, 
kooplieden, advocaten, handelaren, zullen geheel opgaan in hun zaken en de dag des Heeren zal 
voor hen komen als een valstrik/hinderlaag.” – Review and Herald, 10 maart 1904 
 “Wanneer predikanten, landbouwers, kooplieden, advocaten, belangrijke mensen en 
professionele goede mensen, zullen roepen “vrede en geen gevaar” (Jeremia 6:14; 8:11; Jesaja 30: 
9-11) zal plotseling  

[184]  
het verderf komen. Lukas doet verslag van de woorden van Christus, dat de dag des Heeren zal 
komen als een strik (Lukas 21: 35) – uitgebeeld door een dier dat door de bossen sluipt op zoek 
naar prooi, en zie, plotseling wordt hij gevangen in een verborgen strik van de vogelvanger.” – 
10Manuscript Releases  266 (1876) 
 “Wanneer de mensen op hun gemak zijn, vol van het vermaak, in beslag genomen door 
het kopen en verkopen, dan sluipt de dief heimelijke dichterbij. Zo zal het zijn bij de komst van 
de Zoon des mensen.” – Letter 21, 1897 
 
Geestelijke leiders zijn vol optimisme 
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 “Wanneer de filosofische redeneringen de vrees voor Gods oordelen heeft uitgebannen, 
wanneer godsdienstleraren wijzen op lange perioden van vrede en welvaart en de wereld in beslag 
wordt genomen door hun zakenvrienden en vermaak, in het planten en bouwen, in feestmaaltijden 
en feestvreugde, Gods waarschuwingen verwerpen en Zijn boodschappers bespotten – dan zal een 
plotseling verderf hen overvallen en zij zullen niet ontkomen. (1 Thessalonicenzen 5:3)” – PP 104 
(1890) Patriarchen en Profeten blz. 73 
 “Wanneer deze dag ook komt, hij komt altijd onverwacht voor de goddelozen. Wanneer 
het leven zijn onveranderlijke gang gaat; wanneer de mensen opgaan in hun vermaak, in zaken 
doen, reizen en geld verdienen; wanneer godsdienstige leiders de wereldse vooruitgang en 
verlichting verheerlijken en de mensen met een valse zekerheid worden gesust – dan zal, zoals 
een dief die te middernacht inbreekt in het onbewaakte huis, een plotseling verderf over de 
zorgelozen en goddelozen komen “en zij zullen niet ontkomen” (1 Thessalonicenzen 5: 3)” GC  
38 (1911) De Grote Strijd blz. 35 
 
Satan concludeert dat de genadetijd is afgesloten 
 “In de tijd van benauwdheid hitst satan de goddelozen op en zij omsingelen Gods volk om 
hen te vernietigen. Maar hij weet niet dat er “vergeven” geschreven staat achter hun namen in de 
hemelse boeken.” – Review and Herald, 19 november 1908 
 “Zoals satan Ezau beïnvloede om tegen Jacob op te trekken, zo zal hij de goddelozen 
ophitsen om Gods volk te vernietigen in de tijd van benauwdheid. …  

[185]  
Hij ziet dat heilige engelen hen bewaken en hij leidt hieruit af dat hun zonden zijn vergeven, maar 
hij weet niet dat in het hemelse Heiligdom hun zaak al besloten is.” – GC 618 (1911) De Grote 
Strijd blz. 571 
 
Honger naar het Woord 
 “Degenen die nu niet Gods Woord, dat door Zijn dienaren verkondigt wordt, bestuderen 
en op prijs stellen,  en er veel voor over hebben, zullen dit later bitter betreuren. Ik zag dat de 
Heere in het oordeel, aan het einde van de tijd, over de aarde wandelde; dan beginnen de 
vreselijke plagen te vallen. Dan zullen degenen die Gods Woord veracht hebben, die het licht 
geacht hebben, “zwerven van zee tot zee, en van noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het 
woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.” (Amos 8:12). Er is een honger in het 
land naar het horen van het Woord.” – Ellen G.White Manuscript 1, 1857 
 
Geen gebeden meer voor de goddelozen 
 “Gods dienaren hebben hun laatste werk gedaan, hun laatste gebeden aangeboden, hun 
laatste bittere tranen voor een opstandige kerk en een goddeloos volk, vergoten. Hun laatste 
ernstige waarschuwing is gegeven. O, hoe graag zouden huizen en land, geld dat schraperig en 
gierig is opgepot en gekoesterd, worden gegeven voor wat troost, door degenen die de waarheid 
hebben beleden, maar het niet hebben uitgeleefd, en om hen de weg van verlossing uit te leggen 
of om een hoopvol woord, een gebed of een vermaning te horen van hun predikanten. Maar nee, 
zij moeten tevergeefs hongeren en dorsten; hun dorst zal nooit meer worden gelest, geen troost 
kunnen ze krijgen. Hun zaak is beslist en staat voor eeuwig vast. Het is een angstige, vreselijk 
tijd.” – Ellen G.White Manuscript 1, 1857 
 “Oh, hoe benijdenswaardig zal voor de goddelozen de positie zijn van degenen die “in de 
schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten” (Psalm 91:1) in de tijd dat Gods oordelen zonder 
genade zullen vallen –  de tent waarin de Heere allen verbergt die Hem hebben liefgehad en Zijn 
geboden hebben gehoorzaamd! Het lot van de rechtvaardigen is inderdaad benijdenswaardig voor 
hen die in deze tijd moeten lijden omwille van hun zonden.  
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[186]  
Maar de genadedeur is gesloten voor de goddelozen. Er kunnen voor hen geen gebeden meer 
worden aangeboden nadat de genadetijd is afgesloten.” – 3BC 1150 (1901) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 189-190 
  
Overdracht van karakter is niet mogelijk 
 “De Heere komt in grote macht en heerlijkheid. Het is dan Zijn werk om een volledige 
scheiding te maken tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Maar de olie kan dan niet 
worden overgedragen in de kruiken van degenen die deze niet hebben. Dan zullen de woorden 
van Christus in vervulling gaan: “Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen 
worden en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de één zal aangenomen 
en de ander zal verlaten worden.” (Lukas 17:35). De rechtvaardigen en de goddelozen werken 
tijdens het leven samen. Maar de Heere leest het karakter. Hij ziet wie gehoorzame kinderen zijn, 
die Zijn geboden respecteren en liefhebben.” – Testimonies to Ministers 234 (1895) 
 “Het is een ernstige zaak om te sterven, maar een nog ernstiger zaak om te leven. Iedere 
gedachte, woord en daad van ons leven zullen wij onder ogen krijgen. Wat wij van onszelf maken 
in de genadetijd, dat blijven wij tot in alle eeuwigheid. De dood ontbindt het lichaam, maar geeft 
geen verandering van het karakter. De komst van Christus verandert ons karakter niet; het wordt 
alleen voor altijd vastgelegd en zal nooit meer kunnen veranderen.” – 5Testimonies 466 (1885) 
Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 381 
 
Nog een genadetijd zal de goddelozen niet overtuigen 
 “Wij moeten het beste maken uit onze huidige mogelijkheden. Er zal ons geen andere 
genadetijd worden gegeven waarin wij ons voor de hemel kunnen voorbereiden. Dit is onze enige 
en laatste mogelijkheid om ons karakter te vormen die ons geschikt maakt voor ons toekomstige 
tehuis, die de Heere bereidt heeft voor allen die gehoorzaam zijn aan Zijn geboden.” – Letter 20, 
1899 
 “Er zal geen genadetijd meer zijn na de wederkomst van Christus. Degenen die zeggen dat 
dit wel zo is, zijn bedrogen en misleid. Vòòr de komst van Christus zal de situatie net zo zijn als 
vòòr de zondvloed. En nadat de Verlosser in de wolken des hemels verschijnt, krijgt niemand nog 
een kans om het heil te verkrijgen. Iedereen heeft dan zijn beslissing genomen.” – Letter 45, 1891  

[187] 
 “Iedereen wordt getoetst naar het licht dat zij ontvangen hebben. Degenen die zich van de 
waarheid hebben afgekeerd en naar fabels hebben geluisterd krijgen geen tweede genadetijd. Er is 
geen tijdelijk millennium. Wanneer, nadat de Heilige Geest het hart overtuigt heeft, de waarheid 
wordt weerstaan en men zijn invloed gebruikt om de weg voor anderen te blokkeren, zodat zij het 
niet zullen ontvangen, zullen ze nooit tot overtuiging van de waarheid komen. Zij streefden niet 
naar karakterverandering in de genadetijd die hen gegeven werd en Christus geeft hen geen kans 
het  opnieuw te proberen. De beslissing is definitief.” – Letter 25, 1900  
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[188] 
Hoofdstuk 17 

De zeven laatste plagen en de goddelozen 
(De grote tijd van benauwdheid, deel 1) 

 
De fiolen van Gods toorn worden uitgegoten 
 “Voor ons zullen plechtige gebeurtenissen plaatsvinden. De ene bazuin na de andere 
weerklinkt; de ene fiool na de andere wordt uitgegoten over de bewoners van de aarde.” – 
3Selected Messages 426 (1890) 
 “De wereld wordt binnenkort door de genade engel verlaten en de zeven laatste plagen 
worden uitgegoten. … De pijlen van Gods toorn zullen spoedig vallen en wanneer Hij zal 
beginnen de overtreders te straffen zal er tot het einde geen rustperiode meer zijn.” – Testimonies 
to Ministers 182 (1894) 
  
Strijd tussen de volken 
 “Vier machtige engelen houden de machten van deze aarde tegen tot de dienstknechten 
van God zijn verzegeld aan hun voorhoofden. De volken van de wereld  

[189]  
verlangen naar de strijd, maar ze worden in toom gehouden door de engelen. Wanneer deze 
weerhoudende macht wordt weggenomen zal er een tijd van benauwdheid en angst aanbreken. 
Dodelijke oorlogswapens zullen worden uitgevonden. Schepen worden met hun levende lading 
begraven in de grote diepte. Allen die niet de Geest der waarheid bezitten, verenigen zich onder 
het leiderschap van satanische machten, maar zij worden in bedwang gehouden tot de tijd 
aanbreekt van de grote slag van Armageddon.” – 7BC 967 (1900) ZDA Bijbelcommentaar blz. 
655 
 
De hele wereld wordt betrokken bij deze ondergang 
 “Engelen houden nu nog de winden van de strijd tegen, totdat de wereld gewaarschuwd is 
voor de komende ondergang, maar een storm is in aantocht, klaar om over de wereld los te 
barsten en wanneer God Zijn engelen beveelt de winden los te laten, zal er zo'n strijd ontstaan die 
met geen pen te beschrijven is.” – Education 179-180 (1903) Karaktervorming blz. 178 
 “De profetie van de Heiland m.b.t. de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, hebben nog 
een andere vervulling, waarvan de verschrikkelijk verwoesting maar een zwakke afschaduwing 
was. In het lot van de uitverkoren stad zien wij de ondergang van een wereld die Gods genade 
heeft verworpen en Zijn geboden met voeten getreden.” – GC 36 (1911) De Grote Strijd blz. 33 
 “Satan zal dan de bewoners van de aarde in één grote, laatste benauwdheid dompelen. 
Wanneer Gods engelen de hevige winden van de menselijke harstochten tegenhouden, zullen alle 
elementen van de strijd losgelaten worden. De hele wereld wordt betrokken bij deze ondergang, 
die nog verschrikkelijker is dan die van Jeruzalem in het verleden (70 n.Chr.)” – GC 614 (1911) 
De Grote Strijd blz. 568 
 
God is zowel rechtvaardig, als genadig 
 “Het is de heerlijkheid van een barmhartig God, om vol verdraagzaamheid, 
vriendelijkheid, goedheid en waarheid te zijn. Maar de rechtvaardigheid gezien in het straffen van 
de zondaar is ook de heerlijkheid van de Heere als manifestatie van Zijn genade.” – Review and 
Herald, 10 maart 1904 
 “De Heere God van Israël gaat over de goden van deze wereld net zo gericht houden als 
over de goden van Egypte.  

[190]  
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Hij zal het hele land verderven met vuur en overstromingen, plagen en aardbevingen. Dan zal 
Zijn verloste volk Zijn Naam verhogen en verheerlijken op de aarde. Zullen de mensen die in de 
laatste periode van deze aardse geschiedenis leven niet 
verstandig worden m.b.t. Gods lessen?” – 10Manuscript Releases 240-241 (1899) 
 “Hij Die als onze Middelaar dienst doet; Die al onze berouwvolle gebeden en 
belijdenissen hoort; Die wordt voorgesteld met een regenboog, het symbool van liefde en genade, 
rondom Zijn hoofd, zal spoedig het werk beëindigen in het hemelse Heiligdom. Genade en 
barmhartigheid zullen dan van de troon afdalen en rechtvaardigheid zal hun plaats innemen. Hij, 
naar Wie Zijn volk heeft uitgekeken zal Zijn recht op Zich nemen – het ambt van Opperste 
Rechter.” – Review and Herald, 1 januari, 1889 
 “In de hele Bijbel wordt God niet alleen voorgesteld als een Wezen van barmhartigheid en 
weldadigheid, maar als een God van strenge en onpartijdige Rechter.” – Signs of the Times, 24 
maart 1881 
 
De zekerheid van Gods oordelen 
 “De liefde van God wordt tegenwoordig zo voorgesteld dat Hij de zondaar nooit zou 
kunnen vernietigen. De mensen redeneren vanuit hun eigen lage normen van recht en 
gerechtigheid. “gij meent, dat Ik ten enenmale ben gelijk gij” (Psalm 50: 21). Zij meten God bij 
zichzelf af. Zij redeneren hoe zij zouden handelen onder de gegeven omstandigheden en bepalen 
dat God zou doen zoals zij denken te zullen doen. … 
 In geen enkel koninkrijk of bij geen enkele overheid is het aan de wetsovertreders te 
zeggen welke straf moet worden uitgevoerd tegen degenen die de wet hebben overtreden. Alles 
wat wij bezitten, al de gaven van Zijn genade waarover wij beschikken, danken wij aan God. Het 
verzwarende karakter van de zonde tegen zo'n God kan net zo min worden bepaald, als dat de 
hemelen gemeten kunnen worden. God is zowel een morele Bestuurder, als een Vader. Hij is de 
Wetgever. Hij heeft de wetten gemaakt en voert ze uit. Wetten die geen straf kennen, hebben geen 
macht. 
 De verontschuldiging kan worden gemaakt dat een liefdevolle Vader Zijn kinderen niet 
kan zien lijden onder de straf van  het vuur, terwijl Hij de  

[191]  
macht heeft ze te bevrijden. Maar voor het welzijn van Zijn onderdanen en voor hun veiligheid, 
straft Hij de overtreder. God werkt niet volgens de plannen van mensen. Hij kan buitengewoon 
rechtvaardig zijn, waartoe de mensen niet het recht hebben te doen t.a.v. hun medemensen. Noach 
zou God ontstemd hebben als hij één van de spotters, die hem lastig vielen zou hebben 
verdronken, maar God verdronk de  wijde wereld. Lot had niet het recht om zijn schoonzonen te 
straffen, maar God zou het doen in strikte rechtvaardigheid.  
 Wie zegt dat God niet zal doen wat Hij gezegd heeft dat Hij doen zal?” – 12Manuscript 
Releases 207-209;  10Manuscript Releases 265 (1876) 
 
De oordelen vallen wanneer God Zijn bescherming wegneemt 
 “Mij werd getoond dat de oordelen van God niet direct van de Heere op hen zou komen, 
maar op de volgende manier: Zij plaatsen zichzelf buiten de bescherming van God. Hij 
waarschuwt, corrigeert, vermaant en wijst hen de enige veilige weg; dan, wanneer degenen die 
onder Zijn speciale zorg hebben gestaan hun eigen koers volgen, onafhankelijk van Gods Geest, 
nadat ze herhaaldelijk gewaarschuwd zijn, wanneer ze er voor kiezen hun eigen weg te gaan, 
geeft Hij Zijn engelen geen opdracht om hen te beschermen tegen satans aanvallen op hen. Het is 
de macht van satan die op zee en op het land werkzaam is, waardoor rampspoed en ellende 
massa's mensen wegvaagt, zodat zijn prooi hem niet kan ontgaan.” – 14Manuscript Releases 3 
(1883) 
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 God gebruikt Zijn vijanden als een middel om degenen te straffen die hun eigen 
verderfelijke weg hebben gevolgd, waarbij de waarheid van God  verdraaid, verkeerd beoordeeld 
en onteert is.” 
 – The Paulson Collection 136 (1894) 
 “Gods Geest, Die beledigd, afgewezen, misbruikt is, wordt al van de aarde 
teruggetrokken.  
Zo snel als Gods Geest wordt weggenomen, zal satan zijn wrede werk doen op land en ter zee.” – 
Ellen G.White Manuscript 134, 1898 
 “De goddelozen hebben de grens van hun genadetijd overschreden; Gods Geest, 
waartegen ze zich hardnekkig hebben verzet, heeft Zich tenslotte teruggetrokken. Onbeschermd 
door de Goddelijke genade, hebben ze geen bescherming meer tegen de goddelozen.” – GC 614 
(1911) De Grote Strijd blz. 568  

[192] 
Af en toe oefenen heilige engelen hun vernietigende kracht uit. 
(De zondaar draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid van de straf die hem toegemeten 
wordt. Ellen White verklaart: “God vernietigd niemand. De zondaar vernietigd zichzelf door zijn 
eigen onboetvaardigheid.” – 5T 120 Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 101; zie ook De 
Grote Strijd hoofdstuk 1) 
 
 “Gods oordelen werden over Jericho afgeroepen. Het was een sterke vesting. Maar de 
Aanvoerder  van het leger van de Heere kwam Zelf neer om de hemelse strijdkrachten te leiden in 
een aanval op de stad. Gods engelen legden beslag op de massieve muren en haalden ze neer.” – 
3Testimonies 264 (1873) 
 “Onder Gods gezag zijn de engelen almachtig. Op een keer doodden zij in één nacht, in 
gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, 185.000 mannen van het Assyrische leger.” – DA 
700 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 582 
 “Dezelfde engel die vanuit de koninklijke hoven was neergekomen om Petrus te 
bevrijden, was voor Herodus de boodschapper van toorn en oordeel. De engel raakte Petrus aan 
om hem uit zijn slaap te wekken. Het was een andere aanraking waarmee hij de goddeloze koning 
aanraakte, het was om zijn trots neer te halen en op hem de straf van de Almachtige te leggen. 
Herodus stierf onder grote geestelijke en lichamelijke pijnen, onder het vergeldend oordeel van 
God. (Handelingen 12: 20-23).” – AA 152 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 115 
 “Eén enkele engel doodde alle eerstgeborenen van de Egyptenaren en vulde het land met 
rouw. Toen David God ergerde door het volk te tellen, veroorzaakte één engel de verschrikkelijke 
vernietiging waardoor zijn zonde werd gestraft. Dezelfde vernietigende macht, uitgevoerd door 
heilige engelen op Gods bevel, zal worden gebruikt door boze engelen wanneer Hij dat toelaat. Er 
staan machten klaar en wachten alleen op Goddelijke toestemming om overal verwoesting te 
verspreiden.” – GC 614 (1911) De Grote Strijd blz. 568 
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De eerste twee plagen 
 “Wanneer Christus Zijn middelaarschap beëindigd in het hemelse Heiligdom, zal de 
onvermengde toorn uitgestort worden over hen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn 
merkteken ontvangen hebben. (Openbaring 14: 9-10). De plagen die over Egypte kwamen toen 
God  

[193]  
Israël zou verlossen, zijn van dezelfde aard als de nog verschrikkelijkere en algemenere oordelen 
die de wereld zullen treffen vòòr de uiteindelijke verlossing van Gods volk. De ziener Johannes 
beschrijft deze vreselijke plagen: “en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het 
merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden” en de zee “werd bloed als van een 
dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.” (Openbaring 16: 2, 3).” – GC 627-628 (1911) 
De Grote Strijd blz. 580 
 “De plagen vielen op de bewoners van de aarde. Sommigen lasterden God en vervloekten 
Hem. Anderen snelden op Gods volk toe en smeekten dat zij ook mochten leren hoe zij konden 
ontsnappen aan deze oordelen. Maar de heiligen hadden niets voor hen. De laatste traan voor de 
zondaren was vergoten, het laatste hartgrondige gebed was opgezonden, de laatste last was 
gedragen, de laatste waarschuwing gegeven.” – EW 281 (1858) Eerste Geschriften blz. 336 
 
De derde plaag 
 “Ik zag dat de vier engelen de vier winden zouden houden totdat Jezus Zijn werk in het 
Heiligdom volbracht had en dan zullen de laatste zeven plagen komen. Deze plagen maakten de 
goddelozen woedend tegen de rechtvaardigen; zij dachten dat wij het oordeel van God over hen 
gebracht hadden en als zij de aarde van ons konden ontdoen zouden de plagen ophouden. Een 
bevel werd uitgevaardigd om de heiligen te doden, wat hen dag en nacht tot God deed roepen om 
verlossing.” – EW 36-37 (1851) Eerste Geschriften blz. 31 
 “En “de rivieren en fonteinen der wateren … werden bloed” Hoe verschrikkelijk deze 
plagen ook zijn, Gods vonnis is rechtvaardig. De engel van God verklaart: “Gij zijt rechtvaardig, 
Heere … dat Gij dit geoordeeld hebt; Dewijl zij het het bloed der heiligen en der profeten 
vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig” 
(Openbaring 16: 5-6). Door Gods volk ter dood te veroordelen, hebben zij terecht de schuld van 
hun bloed op zich geladen, alsof ze het met eigen handen vergoten hadden.” – GC 628 (1911) De 
Grote Strijd blz. 580 

[194] 
De vierde plaag 
 “Bij de plaag die volgt, wordt macht gegeven aan de zon “en haar is macht gegeven de 
mensen te verhitten door vuur; en de mensen werden verhit met grote hitte” (Openbaring 16: 8-
9). De profeten beschrijven de toestand van de aarde in die verschrikkelijke tijd: “het land treurt; 
… want de oogst des veld is vergaan. … alle bomen des veld zijn verdord; ja, de vrolijkheid is 
verdord van de mensenkinderen.” 
 “De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, … O, hoe zucht 
het vee! De runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben geen weide; … want de waterstromen 
zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd.” (Joël 1: 10-12; 17-20). 
“Maar de gezangen des tempels zullen te dien dage huilen, spreekt de Heere HEERE; vele doden 
lichamen zullen er zijn, in alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen.” (Amos 8:3). 
 Deze plagen zijn niet wereldwijd, anders zouden alle bewoners van de aarde volledig 
worden uitgeroeid. Toch zijn het de meest vreselijkste plagen die de mensheid ooit heeft 
meegemaakt.” – GC 628-629 (1911) De Grote Strijd blz. 580 
 
De vijfde plaag 
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 “Met kreten van triomf, hoongelach en gevloek staan drommen boze mensen op het punt 
zich op hun prooi te werpen, wanneer, zie, een dichte duisternis, dieper dan de duisternis van de 
nacht, de aarde bedekt. Dan verschijnt er een regenboog, stralend met de heerlijkheid van Gods 
troon, die de hemel omspant en lijkt elk biddend gezelschap te omringen. De woedende menigte 
wordt  plotseling tegengehouden. Hun spottende kreten sterven weg. Het doel van hun 
moorddadige woede zijn ze vergeten. Met angstige voorgevoelens staren ze naar het symbool van 
Gods verbond en verlangen ernaar te worden beschermd tegen de overweldigende helderheid. … 
 Het is middernacht dat God Zijn macht openbaart voor de verlossing van Zijn volk. De 
zon verschijnt, en schijnt met al haar kracht. Tekenen en wonderen volgen elkaar snel op.  De 
goddelozen kijken met angst en ontzetting naar deze tonelen, terwijl de rechtvaardigen met 
plechtige vreugde kijken naar de tekenen van hun verlossing.” – GC 635,636 (1911) De Grote 
Strijd blz. 586, 587  

[195] 
Gods geboden verschijnen aan de hemel 
 “Dan verschijnt er aan de hemel een hand die twee samengevouwen stenen tafelen 
vasthoudt. De profeet zegt hierover: “En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God 
Zelf is Rechter.” (Psalm 50:6). De heilige wet, Gods gerechtigheid, dat temidden van donder en 
vuur verkondigd werd op de Sinaï, als een levensgids, wordt nu aan de mensen geopenbaard als 
een voorschrift van het oordeel. De hand opent de tafelen en daar verschijnen de geboden van de 
Decaloog, geschreven als met een pen van vuur. De woorden zijn zo duidelijk dat iedereen het 
kan lezen. Het geheugen wordt geprikkeld, de duisternis van bijgeloof en ketterij worden uit 
ieders gedachten weggevaagd en Gods tien woorden, kort, allesomvattend en gezaghebbend, 
worden aan alle bewoners van de aarde voorgehouden.” – GC 639 (1911) De Grote Strijd blz. 
589 
 
De verlorenen veroordelen hun valse herders 
 “Gemeenteleden die het licht hebben gezien en overtuigd waren, maar die hun zaligheid 
aan een predikant hebben toevertrouwd, zullen in deze dag van God leren dat er geen andere ziel 
het losgeld voor hun overtreding kon betalen. Een vreselijke kreet wordt gehoord “Ik ben 
verloren, voor eeuwig verloren”. De mensen zullen het gevoel hebben dat ze de predikanten, die 
hun leugens hebben gepredikt en de waarheid hebben veroordeeld, in stukken kunnen scheuren.” 
4BC 1157 (1900) ZDA Bijbelcommentaar blz. 252 
 “... Allen overladen de predikanten met de bitterste verwijten. Ontrouwe 
predikanten/herders hebben aangename dingen geprofeteerd (Jesaja 30:10); zij hebben hun 
toehoorders ertoe geleidt de wet van God met voeten te treden en hen, die deze wel heilig hielden, 
veroordeeld. Maar nu, in hun wanhoop, bekennen deze leraren, voor de hele wereld, hun 
misleidende werk. De menigte is vervuld met woede. “Wij zijn verloren!” roepen ze, “en jullie 
zijn de schuld van onze ondergang”; en zij keren zich tegen de valse herders. Juist degenen die 
hen ooit het meest bewonderden, spreken nu de vreselijkste vloeken uit over hen. Dezelfde 
handen die hen eens met lauweren gekroond hebben, worden opgeheven om hen te vernietigen. 
De zwaarden waarmee zij Gods volk wilden doden, worden nu gebruikt om hun vijanden te 
vermoorden.” – GC 655-656 (1911) De Grote Strijd blz. 604  

[196] 
 “Hier zien wij dat de gemeente – Gods heiligdom – de eersten zijn die de slag van Gods 
toorn zullen voelen. De oudsten (Ezechiël 9:6), degenen die God groot licht had gegeven en die 
als wachters moesten zijn voor de geestelijke belangen van het volk, hebben hun vertrouwen 
beschaamd.” 5Testimonies 211 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 173 
 “Gods Woord wordt door de valse herder teniet gedaan. … Hun werk zal spoedig op hen 
zelf neerkomen. Dan zullen wij getuige zijn van de scènes die beschreven staan in Openbaring 18, 
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als de oordelen van God  op het symbolische Babylon zullen vallen.” – Ellen G.White Manuscript 
60, 1900 
 
De zesde plaag 
 “De geesten van duivelen zullen uitgaan naar “de koningen der aarde” en naar de gehele 
wereld om hen te misleiden en hen over te  halen zich achter satan te scharen in zijn laatste strijd 
tegen Gods heerschappij.” – GC 624 (1911) De Grote Strijd blz. 575 
 “Gods Geest trekt Zich geleidelijk uit de wereld terug. Ook satan monstert zijn machten 
van het kwaad,  terwijl hij uitgaat “tot de koningen der aarde en der gehele wereld” om hen 
onder zijn banier te verzamelen en hen te trainen “tot den krijg van dien grote dag des almachtige 
Gods” (Openbaring 16:14).” – 7BC 983 (1890) ZDA Bijbelcommentaar blz. 681 
 “Na de beschrijving van Johannes in Openbaring 16 van de wonderwerkende macht die de 
gehele wereld zal vergaderen voor de laatste grote strijd, stopt de symbolische taal en de bazuin 
geeft nog één keer een duidelijk signaal: “Zie, Ik kon 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). Na de val van Adam en Eva waren zij naakt, want het kleed van licht en zekerheid was 
van hen geweken. 
 De wereld heeft Gods vermaningen en waarschuwingen vergeten, zoals de bewoners van 
de wereld van vòòr de zondvloed, zoals ook de bewoners in Sodom. Zij ontwaakten met al hun 
plannen en uitvindingen van ongerechtigheid,  

[197]   
maar plotseling kwam een regen van vuur uit de hemel en verteerde de goddeloze bewoners. 
“Evenzo zal het zijn in den dag, opwelken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Lukas 
17:30).” 14Manuscript Releases 96-97 (1896) 
 
De laatste grote strijd tussen goed en kwaad  
 “Twee grote tegengestelde machten worden geopenbaard in de laatste grote strijd. Aan de 
ene zijde staat de Schepper van hemel en aarde. Allen die aan Zijn zijde staan dragen Zijn zegel. 
Zij zijn gehoorzaam aan Zijn geboden. Aan de andere zijde staan de vorsten van de duisternis, 
met degenen die gekozen hebben voor afval en rebellie.” – 7BC 982-983 (1901) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 681 
 “Een verschrikkelijke strijd staat ons te wachten. Wij naderen de slag van de grote dag 
van de Almachtige God. Dat wat in bedwang gehouden werd, wordt losgelaten. De engel van 
genade vouwt haar vleugels, en bereidt zich voor om de troon te verlaten en de wereld over te 
laten aan het gezag van satan. De overheden en machten van de aarde zijn in bittere opstand tegen 
de God van de hemel. Ze zijn met haat vervuld tegen hen die Hem dienen, en spoedig, heel 
spoedig, zal de laatste grote slag tussen goed en kwaad gestreden worden. De aarde is het 
slagveld – het toneel van de eindstrijd en de uiteindelijke overwinning. Hier, waar satan zolang 
mensen tegen God opzette, zal rebellie voor altijd zijn verdwenen.” – Review and Herald, 13 mei 
1902 
 “De strijd tussen de beide legers zijn net zo echt als de veldslagen die gevochten worden 
in deze wereld en van deze geestelijke strijd hangt onze eeuwige bestemming af.” – PK 176 
(1914) Profeten en Koningen blz. 109 
 
De hele wereld zal zich scharen of aan de ene of aan de andere zijde 
 “De hele wereld zal n.a.v. deze kwestie zich of aan de ene of aan de andere zijde scharen. 
De slag van Armageddon zal uitgevochten worden. En op die dag mag niemand van ons slapend 
gevonden worden. Wij moeten klaar wakker zijn, als wijze maagden die olie in hun lampen 
hebben. De kracht van de Heilige Geest moet in ons zijn en de Aanvoerder van het leger van de 
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Heere zal aan het hoofd staan van de engelen in de hemel om de slag te leiden.” – 3Selected 
Messages 426 (1890)  

[198] 
 “De vijandschap van satan tegen het goede zal meer en meer openbaar worden, naarmate 
hij zijn krachten activeert in zijn laatste werk van rebellie en elke ziel die zich niet volledig aan de 
Heere heeft overgegeven en beschermt wordt door Goddelijke macht, zullen een verbond met 
satan tegen de hemel sluiten en zich verenigen in de slag tegen de Heerser van het universum.” – 
Testimonies to Ministers 465 (1892) Schetsen uit het leven van E.G.White blz. 294 
 “Binnenkort zullen alle bewoners van de aarde hun standpunt hebben ingenomen, hetzij 
vòòr of tegen het hemelse bestuur.” – 7Testimonies 141 (1902) Schatkamer, deel 3 blz. 144 
 
De zevende plaag 
 “Wij moeten het uitstorten van de zevende fiool bestuderen (Openbaring 16: 17-21). De 
machten van het kwaad zullen het conflict niet zonder strijd opgeven. Maar de Voorzienigheid 
speelt een rol in de slag van Armageddon. Wanneer de aarde verlicht wordt met de heerlijkheid 
van de engel van Openbaring 18, zullen de godsdienstige elementen, goed en kwaad, ontwaken 
uit hun slaap en de legers van de levende God zullen de leiding nemen.” 7BC 982 (1899) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 681 
 “De hele aarde deint op en neer als de golven van de zee. Haar aardkorst scheurt open. 
Zijn fundamenten lijken te bezwijken. Bergketens zinken weg. Bewoonde eilanden verdwijnen. 
De zeehavens, die door hun goddeloosheid als Sodom zijn geworden, worden door de woeste 
wateren verzwolgen. … De imposante/trotse steden worden met de grond gelijk gemaakt. De 
voorname paleizen, waaraan de groten van deze wereld kwistig hun rijkdom aan gegeven hebben 
ter verheerlijking van zichzelf, storten voor hun ogen ineen. Gevangenismuren scheuren en Gods 
volk, die om hun geloof gevangen zaten, worden bevrijd.” – GC 637 (1911) De Grote Strijd blz. 
587 
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[199] 
Hoofdstuk 18 

De zeven laatste plagen en de rechtvaardigen 
(De grote tijd van benauwdheid, deel 2) 

 
De grote tijd van benauwdheid begint nadat de genadetijd is afgesloten 
 “Wanneer Christus Zijn werk als Middelaar voor de mens zal beëindigen, dan zal deze tijd 
van benauwdheid beginnen. Dan zal het lot van elke ziel beslist zijn en er zal geen verzoenend 
bloed meer zijn om van zonde te reinigen. Wanneer Jezus Zijn positie als Voorspreker voor God 
zal verlaten, dan wordt de plechtige aankondiging gedaan: “Die onrecht doet, dat hij nog onrecht 
doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog rechtvaardig worde; 
en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.” (Openbaring 22:11). (He that is unjust, let him be 
unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be 
righteous still: and he that is holy, let him be holy still. KJV). Dan wordt de weerhoudende Gest 
van God van de aarde teruggetrokken.” – PP 201 (1890) Patriarchen en Profeten blz. 170 
 
Gods volk wordt voorbereidt voor de beproeving die hen wacht 
 “Wanneer de derde Engelenboodschap wordt beëindigd, zal Gods barmhartigheid niet 
langer pleiten voor de schuldige bewoners van de aarde.  

[200]  
Gods volk heeft zijn taak volbracht. Zij hebben de “late/spade regen” “de verkoeling voor het 
aangezicht des Heeren” (Handelingen 3: 19) ontvangen en zijn voorbereidt op de beproeving die 
hen wacht. 
 Engelen haasten zich heen en weer in de hemel. Een engel, die terugkeert van de aarde, 
maakt bekend dat zijn werk af is; de laatste toets is over de wereld gegaan en allen die bewezen 
hebben trouw te zijn aan Gods  voorschriften hebben het “zegel van de levende God” ontvangen. 
Dan beëindigd Jezus Zijn voorspraak in het Heiligdom in de hemel. … Christus heeft verzoening 
gedaan voor Zijn volk en heeft hun zonden uitgewist. Het getal van Zijn onderdanen wordt 
vastgesteld; “het Rijk en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen 
hemel, zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen” (Daniël 7:27)  en Jezus 
zal regeren als Koning der koningen en Heere der heren.”. – GC 613,614 (1911) De Grote Strijd 
blz. 567 
 
Erger dan iemand kan voorstellen 
 “De tijd van benauwdheid en angst die vòòr ons ligt, vereist een geloof dat bestand is 
tegen vermoeidheid, uitstel en honger – een geloof dat niet zal bezwijken, ook al wordt het nog zo 
zwaar op de proef gesteld. … 
 “een tijd der benauwdheid …, als er niet geweest is” (Daniël 12:1) zal binnenkort 
aanbreken; dan hebben wij een ervaring nodig die wij nu nog niet bezitten en waar velen te traag 
voor zijn om deze te bemachtigen. Vaak is de verwachting van angst groter dan ze in werkelijk is; 
maar dit is niet zo met de crisis die voor ons ligt. De meest levendigste voorstelling kan niet de 
omvang van het godsgericht omschrijven.” – GC 621,622 (1911) De Grote Strijd blz. 573, 574-
575 
 “Wanneer Jezus het Heilige der heiligen verlaat, wordt Zijn weerhoudende Geest 
teruggetrokken van heersers en volk. Zij worden overgelaten aan de macht van boze engelen. Dan 
zullen er zulke wetten worden ingevoerd onder de raad en leiding van satan dat, tenzij de tijd 
verkort wordt, geen vlees gered zou kunnen worden.” – 1Testimonies 204 (1859) Schatkamer, 
deel 1 blz. 75  

[201] 
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Velen zullen ter ruste worden gelegd vòòr de tijd van benauwdheid 
 “Het is niet altijd veilig om te vragen om onvoorwaardelijke genezing. … Hij weet of 
degenen waarvoor gebeden wordt, al dan niet in staat zijn de toets en beproeving te doorstaan als 
ze zouden blijven leven. Hij weet het einde vanaf het begin. (Jesaja 46:10). Velen worden ter 
ruste gelegd vòòrdat de felle tijd van benauwdheid over de wereld zal gaan.” – Counsels on 
Health 375 (1897) 
 “De Heere heeft mij vaak getoond dat vele kleine kinderen ter ruste worden gelegd 
vòòrdat de tijd van benauwdheid komt. Wij zullen onze kinderen weer zien. Wij zullen hen in de 
hemelse hoven tegenkomen en herkennen.” – 2Selected Messages 259 (1899) Het geloof 
waardoor ik leef blz. 172 
 
Satans doel: allen die de sabbat houden te vernietigen 
 “De grote misleider zegt: … “Onze belangrijkste aangelegenheid is deze sekte van 
Sabbatvierders het zwijgen op te leggen. … Wij zullen uiteindelijk een wet uitvaardigen om allen 
uit te roeien die zich niet aan ons gezag onderwerpen.” – Testimonies to Ministers 472, 473 
(1884)  
 “Het is het doel van satan dat ze van de aarde weggevaagd worden, zodat zijn 
heerschappij over de wereld niet betwist kan worden.” – Testimonies to Ministers 37 (1893)  
 “De gemeente van het overblijfsel zal in grote beproeving en verdrukking worden 
gebracht. Degenen die de geboden van God doen en het geloof van Jezus hebben zullen de toorn 
van de draak en zijn legermachten ondervinden. Satan rekent de wereld tot zijn onderdanen. Hij 
heeft het gezag over de afvallige kerken; maar hier is een klein gezelschap dat zijn oppermacht 
weerstaat. Als hij ze van de aarde kon uitroeien, zou zijn triomf volkomen zijn. Zoals hij de 
heidense volken beïnvloede om Israël te vernietigen, zo zal hij in de nabij toekomst de goddeloze 
machten van de aarde aanzetten om Gods volk te vernietigen.” – 9Testimonies 231 (1909) 
Getuigenisssen voor de Gemeente, deel 9 blz. 224 
 
Argumenten die tegen Gods volk gebruikt worden 
 “Ik zag dat de vier engelen de vier winden zouden houden totdat Jezus' werk volbracht 
was in het Heiligdom en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen maakten de 
goddelozen woedend tegen de rechtvaardigen; zij dachten dat wij de  

[202]  
oordelen van God over hen gebracht hadden en wanneer zij ons van de aarde konden uitroeien, de 
plagen zouden stoppen.” – EW 36 (1851)  Eerste Geschriften blz. 31 
 “Wanneer de engel van genade haar vleugels vouwt zal satan de slechte daden doen die hij 
al lang heeft willen doen. In stormen en orkanen, oorlog en bloedvergieten – schept hij behagen 
en zo verzameld hij zijn oogst. Ze zullen zo door hem misleidt worden dat zij verklaren dat dit 
onheil het gevolg is van het overtreden van de eerste dag van de week. Vanaf de kansels van de 
populaire kerken horen ze dat de wereld gestraft wordt omdat de zondag niet zo wordt geëerd als 
het zou moeten.” – Review and Herald, 17 september 1901 
 “Men zal beweren dat de weinigen die zich verzetten tegen een instelling van de kerk en 
een wet van de staat, niet getolereerd mogen worden; dat het beter is voor hen te lijden dan dat de 
hele natie in verwarring en wetteloosheid vervalt. Hetzelfde argument werd ook 2000 jaren 
geleden aangevoerd tegen Christus door de leiders van het volk. (Johannes 11:50). Dit argument 
zal de doorslag geven.” – GC 615 (1911) De Grote Strijd blz. 569 
  
De dood voor iedereen die niet de zondag eert 
 “Een bevel werd uitgevaardigd om de heiligen te doden, dat maakte dat zij dag en nacht 
om verlossing riepen.” – EW 36-37 (1851) Eerste Geschriften blz. 31 



 
“De gebeurtenissen in de laatste dagen” – “The Last Day Events”- E.G.White 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -  www.zijnboodschap.nl 

123 

 

 “Zoals Nebukadnezar, de koning van Babylon, een bevel uitvaardigde om iedereen, die 
niet voor het beeld neerknielde en het aanbaden, te doden, zo zal er ook een afkondiging worden 
gemaakt dat iedereen die niet de zondag instelling zal eerbiedigen, gestraft zal worden met 
gevangenisstraf en met de dood. … Laat iedereen zorgvuldig het 13e hoofdstuk van Openbaring 
lezen, want het gaat iedereen aan, klein en groot.” – 14 Manuscript Releases 91 (1896) 
 “De tijd van benauwdheid staat op het punt om over het volk van God te komen. Dan zal 
het bevel worden gegeven om diegenen die de Sabbat van de Heere houden, te verbieden te kopen 
of te verkopen en men zal hen dreigen met straf, zelfs met de doodstraf, wanneer zij niet de eerste 
dag van de week als de sabbat eerbiedigen.” – Heavenly Places 344 (1908)  

[203] 
 “De machten van de aarde, verenigd tot een oorlog tegen de geboden van God, zullen een 
gebod uitvaardigen dat “allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en 
dienstknechten” (Openbaring 13: 16) moeten voldoen aan de gebruiken van de kerk, door de 
valse sabbat na te leven. Allen die weigeren zich daaraan te onderwerpen, zullen civielrechtelijke 
sancties worden opgelegd en uiteindelijk zal worden bekendgemaakt dat ze de dood verdienen.” – 
GC 604 (1911) De Grote Strijd blz. 559 
 “Met name zal de toorn van de mensen worden opgewekt tegen degenen die de Sabbat 
van het 4e gebod heiligen en ten slotte zal een wereldwijd bevel worden uitgevaardigd dat ze de 
dood verdienen.” – PK 512 (1914) Profeten en Koningen blz. 312 
  
Het doodsdecreet is vergelijkbaar met dat van Ahasvéros 
 “Het decreet dat uiteindelijk zal worden uitgevaardigd tegen het overblijfsel van Gods 
volk zal vergelijkbaar zijn met het bevel dat door Ahasvéros werd uitgevaardigd tegen de joden. 
Tegenwoordig zien de vijanden van de ware gemeente in het kleine gezelschap die de Sabbat van 
het 4e gebod houden, een Mordechai aan de poort. De eerbied van Gods volk voor Zijn wet is een 
voortdurende afkeuring voor degenen die de vreze des Heeren hebben losgelaten en Zijn Sabbat 
met voeten treden.” – PK 605 (1914) Profeten en Koningen blz. 370 
 “Ik zag de vooraanstaande mannen van de aarde tezamen raad houden en satan en zijn 
engelen druk bezig om hen heen. Ik zag een document, waarvan kopieën door het hele land 
verspreidt werden en waarin het bevel gegeven werd dat, tenzij de heiligen hun eigenaardige 
geloof zouden opgeven t.a.v. de Sabbat, en de eerste dag van de week zouden eerbiedigen, de 
mensen de vrijheid hadden, na een bepaalde tijd, hen ten dood te brengen.” – EW 282-283 (1858) 
Eerste Geschriften blz. 338 
 “Wanneer Gods volk hun vertrouwen in Hem stellen en door geloof vertrouwen op Zijn 
macht, dan zullen de middelen van satan in onze tijd net zo worden verslagen als in de dagen van 
Mordechai.” – Signs of the Times, 22 februari 1910 
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Het overblijfsel maken God tot hun verdediging/bescherming 
 “En te dien tijd zal Michael opstaan, Die grote Vorst, Die voor de kinderen uws volks 
staat, als het [zulk] een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk 
geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw  

[204]  
volk verlost worden, al wie gevonden wordt  geschreven te zijn in het boek.” (Daniël 12:1). 
Wanneer deze tijd van benauwdheid komt, is over ieders lot beslist; er is geen genadetijd meer, 
geen genade voor de onboetvaardigen. Het zegel van de levende God is aan Zijn volk gegeven.  
 Het kleine overblijfsel, onmachtig zichzelf te verdedigen in het dodelijke conflict met de 
aardse machten die worden aangevoerd door de legerscharen van de draak, maken God tot hun 
verdediging. Het bevel is uitgevaardigd door het hoogste aardse gezag, dat zij het beest moeten 
aanbidden en zijn merkteken zullen ontvangen op straffe van vervolging en de dood. Moge God 
Zijn volk nu helpen, want wat kunnen zij in zo'n vreselijke strijd doen zonder Zijn bijstand!” – 
5Testimonies 212-213 (1882) Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5 blz. 174-175 
Gods volk ontvluchten de steden; velen worden gevangen genomen 
 “Wanneer het bevel door de verschillende christelijke landen wordt uitgevaardigd tegen 
het geboden houdende volk, wordt de bescherming van de overheid ingetrokken en worden ze 
overgeleverd aan hen die hun willen doden. Het volk van God zal dan uit de steden en dorpen 
vluchten en in groepen samenkomen en wonen in de meest woeste en eenzame plaatsen. Velen 
zullen hun toevlucht vinden in de bergen. … Maar velen uit alle volken en klassen, hoog en laag, 
rijk en arm, zwart en blank, zullen aan de meest onrechtvaardige en wreedste slavernij 
onderworpen worden. Gods geliefde kinderen zullen zware tijden beleven, gebonden in ketens, 
opgesloten in gevangenissen, veroordeeld tot de dood, sommigen worden in de donkere en 
walgelijke kerkers ogenschijnlijk aan de hongerdood achtergelaten.” – GC 626 (1911) De Grote 
Strijd blz. 578 
 “Hoewel een algemeen bevel de tijd heeft bepaald wanneer het geboden houdend volk ter 
dood mag worden gebracht, zullen hun vijanden in sommige gevallen op het bevel vooruit lopen 
en vòòr de aangegeven tijd trachten hun leven te nemen. Maar niemand kan de machtige wachters 
passeren die rondom elke gelovige ziel gelegerd zijn. Sommigen worden aangevallen als ze uit de 
steden en dorpen vluchten; maar de zwaarden die tegen hen worden opgeheven breken af en 
vallen als een machteloze rietjes op de grond. Anderen worden beschermd door engelen die de 
gedaante van soldaten hebben aangenomen.” – GC 631 (1911) De Grote Strijd blz. 582  

[205] 
 “Gods volk bevindt zich in die tijd niet allemaal op één plaats. Ze bevinden zich in 
verschillende groepen en in alle delen van de wereld; en zij zullen afzonderlijk beproefd worden, 
niet in groepen. Iedereen moet de toets voor zichzelf doorstaan.” – 4BC 1143 (1908) ZDA Bij 
blz. 229 
 “Het geloof van individuele leden van de gemeente zal op de proef worden gesteld alsof er 
niemand anders in de wereld was.” – 7BC 983 (1890) ZDA Bijbelcommentaar blz. 681 
 
Huizen en land zijn waardeloos 
 “Huizen en land zullen in de tijd van benauwdheid voor de heiligen nutteloos zijn, want 
zij moeten dan vluchten voor de woedende menigte en in die tijd zullen hun bezittingen niet 
verkocht kunnen worden om de tegenwoordige waarheid voort te helpen. … 
 Ik zag dat, als iemand zich vast hield aan zijn eigendommen en niet onderzocht wat de 
Heere van hem verlangde, Hij zijn plicht niet bekend maakte en hen werd toegestaan hun 
bezittingen te houden, maar in de tijd van benauwdheid zou dit als een berg voor hen oprijzen en 
hen verpletteren en zij zouden proberen het te verkopen, maar dat zal niet meer lukken. … Maar 
wanneer zij zich door Hem willen laten onderwijzen, zal Hij hen in een tijd van nood, leren 
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wanneer zij kunnen verkopen en hoeveel zij kunnen verkopen.” – EW 56,57 (1851) Eerste 
Geschriften blz. 57, 58 
 “ Het is nu te laat om ons vast te klampen aan wereldse schatten. Binnenkort zullen 
overbodige huizen en land voor niemand enig nut hebben, want de vloek van God zal steeds 
zwaarder op de aarde rusten. De oproep komt “verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes” 
(Lukas 12:33). Deze boodschap moet getrouw worden gehoorzaamd – doorgedrongen tot het hart 
van de mensen – dat Gods eigendom aan Hem teruggegeven mag worden d.m.v. gaven om Zijn 
werk in de wereld voort te zetten.” – 16 Manuscript Releases 348 (1901) 
 
Net als de tijd van Jacobs benauwdheid 
 “Er zal uiteindelijk een bevel worden uitgevaardigd tegen degenen die de Sabbat van het 
4e gebod heiligen, ze worden aangeklaagd als mensen die de zwaarste straf hebben verdient en ze 
geven de mensen de vrijheid om ze na een bepaalde tijd te mogen doden. Het katholicisme van 
vroeger en het afvallige protestantisme nu, volgen een vergelijkbare koers  

[206]  
m.b.t. diegenen die alle goddelijke geboden naleven. Gods volk zal dan worden ondergedompeld 
in tijden van ellende en verdrukking die door de profeet (Jeremia 30:7) als “een tijd van 
benauwdheid voor Jacob” wordt beschreven.” – GC 615-616 (1911) De Grote Strijd blz. 569 
 “Voor het oog van de mensen lijkt het dat Gods volk spoedig hun getuigenis moeten 
bezegelen met hun bloed, zoals de martelaren vòòr hen. Zijzelf beginnen te vrezen dat de Heere 
hen heeft verlaten om in de handen van hun vijanden te vallen. Het is een tijd van vreselijke 
zielenstrijd. Dag en nacht roepen ze God aan om verlossing. … Zoals Jacob, worstelen ze met 
God. Hun gezichten drukt hun innerlijke strijd uit. Ze zien er bleek uit. Maar toch blijven ze 
ernstig bidden om uitkomst.” – GC 630 (1911) De Grote Strijd blz. 582 
 “Jacobs ervaring tijdens die nacht van worstelen en angst is een beeld van de 
beproevingen die Gods volk moet doorstaan kort vòòr de wederkomst van Christus. De profeet 
Jeremia zei, toen hij in een heilig visioen deze tijd zag: “Wij horen een stem der verschrikking; er 
is vrees en geen vrede. … en alle aangezichten veranderd in bleekheid. O wee; want die dag is zo 
groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob; nog zal hij 
daaruit verlost worden.” (Jeremia 30: 5-7).” PP 201 (1890) Patriarchen en Profeten blz. 170 
 
De rechtvaardigen hebben geen verborgen zonden te belijden 
 “Wanneer Gods volk in de tijd van benauwdheid nog onbeleden zonden te bekennen 
zouden hebben, terwijl ze gekweld worden door vrees en angst, ze zouden overweldigd worden; 
de wanhoop zou hun geloof ondermijnen en ze zouden niet in vertrouwen kunnen pleiten met 
God om verlossing. Maar hoewel ze zich ten volle bewust zijn van hun onwaardigheid, hebben ze 
geen verborgen zonden te belijden. Hun zonden zijn hun voorgegaan in het oordeel en zijn 
uitgewist; en zij kunnen ze niet meer herinneren.” – GC 620 (1911) De Grote Strijd blz. 572 
 “Gods volk … zullen zich diep bewust zijn van hun tekortkomingen en wanneer zij hun 
leven overzien ontzinkt hen de hoop. Maar bij de gedachte aan de grootheid van Gods genade en 
hun eigen oprecht berouw, pleiten  

 



 
“De gebeurtenissen in de laatste dagen” – “The Last Day Events”- E.G.White 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -  www.zijnboodschap.nl 

126 

 

[207]  
ze op Zijn beloften, die Hij door Christus gemaakt heeft aan de hulpeloze, berouwvolle zondaren. 
Hun geloof zal niet bezwijken omdat hun gebeden niet direct beantwoord worden. Zij leggen 
beslag op de kracht van God, zoals Jacob de engel vasthield en het gebed van hun ziel zal zijn “Ik 
zal u niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent” (Genesis 32: 26).” – PP 202 (1890) Patriarchen en 
Profeten blz. 171 
 
De heiligen zullen hun leven niet verliezen 
 “God zal niet toestaan dat de goddelozen degenen die verwachten dat ze levend 
opgenomen worden en die zich niet gebogen hebben voor het bevel van het beest of zijn 
merkteken ontvangen hebben, te doden. Ik zag, dat wanneer de goddelozen toegestaan zouden 
worden de heiligen te doden, satan en al zijn kwade legermachten en allen die God haten, voldaan 
zouden zijn. En o, wat een triomf zou dat zijn voor zijn satanische majesteit, om deze macht te 
hebben in deze laatste strijd, over diegenen die zo lang gewacht hebben om Hem te zien, Die zij 
liefhebben! Degenen die gespot hebben bij het idee dat de heiligen opgenomen zouden worden, 
zijn getuige van de zorg van God voor Zijn volk en zien hun glorieuze verlossing.” – EW 284 
(1858) Eerste Geschriften blz. 339-340 
 “Gods volk zal niet vrij zijn van lijden; maar terwijl vervolgingen en leed, terwijl ze 
ontberingen doorstaan en honger lijden, zullen ze niet omkomen.” – GC 629 (1911) De Grote 
Strijd blz. 581 
 “Als het bloed van Christus' getrouwe getuigen op dit moment zou worden vergoten, zou 
het niet, zoals bij de martelaren, als zaad zijn dat uitgestrooid wordt om een oogst voor God op te 
leveren.” – GC 634 (1911) De Grote Strijd blz. 585 
 
God zal voorzien  
 “De Heer heeft mij herhaaldelijk laten zien dat het in tegenstrijd is met de Bijbel om, in de 
tijd van benauwdheid voorzieningen te treffen voor onze tijdelijke behoeften. Ik zag dat wanneer 
de heiligen voedselvoorraden aanlegden, in de tijd van benauwdheid, als het zwaard, hongersnood 
en pestilentie in het land heersen, het van hen afgenomen zal worden door gewelddadige handen 
en vreemden zullen hun land oogsten.  

[208] 
 Dan is voor ons de tijd aangebroken om volledig op God te vertrouwen en Hij zal ons 
ondersteunen. Ik zag dat wij in die tijd verzekerd zijn van ons brood en water en dat wij geen 
honger zullen lijden, want God is in staat om een tafel voor ons te bereiden in de woestijn. Als het 
noodzakelijk is zal hij raven sturen om ons te voeden, zoals Hij gedaan heeft bij Elia, of manna 
uit de hemel laten regenen, zoals Hij gedaan heeft bij de Israëlieten.” – EW 56 (1851) Eerste 
Geschriften blz. 57 
 “Ik zag dat een tijd van benauwdheid ons te wachten staat, wanneer bittere noodzaak Gods 
volk dwingt te leven op water en brood. … In de tijd van benauwdheid zal niemand met zijn 
handen werken. Hun lijden is geestelijk en God zal hen voorzien van voedsel.” – Ellen White 
Manuscript 2, 1858 
 “Er staat ons een tijd van benauwdheid te wachten en dan is het bittere noodzaak dat Gods 
volk zijn eigen ik verloochend en slechts zoveel eet om in leven te blijven, maar God zal ons op 
die tijd voorbereiden. In die vreselijke tijd zal onze nood Gods kans zijn om Zijn versterkende 
macht te verlenen en Zijn volk te ondersteunen.” – 1Testimonies 206 (1859)  
 “In de tijd van benauwdheid is voor het overblijfsel brood en water verzekerd.” – The 
Story of Redemption 129 (1870) 
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 “In de tijd van benauwdheid, vlak voor de komst van Christus, zullen de rechtvaardigen 
worden bewaard door de dienst van hemelse engelen.” – PP 256 (1890) Patriarchen en Profeten 
blz. 224 
 
Geen Middelaar, maar een voortdurende gemeenschap met Christus 
 “Christus heeft verzoening gedaan voor Zijn volk en hun zonden uitgewist. Het getal van 
Zijn onderdanen is opgemaakt. …  
 Wanneer Hij het Heiligdom verlaat, bedekt duisternis de bewoners van de aarde. In die 
vreselijke tijd leven de rechtvaardigen voor het aangezicht van een heilig God, zonder een 
Middelaar.” – GC 613,614 (1911) De Grote Strijd blz. 567 
 “Zal de Heere Zijn volk vergeten in deze moeilijke uren? … Hoewel vijanden hen in de 
gevangenis zetten, kunnen de muren van de kerkers niet  

[209]  
de verbinding tussen Christus en hun ziel afsnijden. Iemand ziet elke zwakheid, Hij is bekend met 
elke beproeving, Hij is boven elke aardse macht en engelen zullen in hun eenzame cellen komen 
en hen licht en vrede van de hemel brengen. De gevangenis zal als een paleis zijn, want de rijken 
in geloof wonen daar en de mistroostige muren zullen verlicht worden met hemels licht, zoals 
toen Paulus en Silas om middernacht baden en zongen in de kerker te Filippi. (Handelingen 16: 
25).” – GC 626,627 (1911) De Grote Strijd blz. 278, 279 
 “Wanneer mensen met hemelse visie konden zien, zouden ze hele groepen engelen 
waarnemen die in kracht uitblinken en om degenen gestationeerd zijn die het Woord van Christus 
met lijdzaamheid/geduld hebben gedragen. Met meelevende tederheid hebben engelen hun nood 
gezien en hun gebeden gehoord. Ze wachten op het woord van hun Bevelhebber om hen uit het 
gevaar te weg te rukken. …  
 Onze dierbare Verlosser zal ons hulp sturen wanneer wij het nodig hebben.” – GC 
630,633 (1911) De Grote Strijd blz. 582, 584 
 “Het is onmogelijk een beeld te schetsen van de ervaringen van Gods volk, die op aarde 
zullen leven wanneer hemelse heerlijkheid vermengd zal zijn met een herhaling van de 
vervolgingen uit het verleden. Zij zullen wandelen in het licht dat afstraalt van de troon van God. 
D.m.v. de engelen zal er een voortdurende verbinding zijn tussen hemel en aarde. … 
 Maar te midden van de tijd van benauwdheid die komt – een tijd van benauwdheid zoals 
niet geweest is sinds er een volk bestaan heeft – zal Gods uitverkoren volk onbewogen staande 
blijven. Satan en zijn legermachten kan hen niet vernietigen, want engelen die uitblinken in 
kracht zullen hen beschermen.” – 9Testimonies 16,17 (1909) Getuigenissen voor de Gemeente, 
deel 9 blz. 21, 22 
 
Gods volk koesteren geen zondige verlangens 
 “Wij moeten nu, terwijl onze grote Hogepriester verzoening voor ons doet, ernaar streven 
volmaakt te worden in Christus. Zelfs in gedachten kon onze Heiland er niet toe worden gebracht 
toe te geven aan de kracht van de verleiding. Satan vindt in het menselijk hart bepaalde punten 
waar hij voet aan de grond kan krijgen; enkele zondige verlangens worden gekoesterd, waardoor 
hij met zijn verleidingen zijn macht laat gelden. Maar Christus zei van Zichzelf: “de overste 
dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.” (Johannes 14:30). Satan kon niets vinden in de Zoon 
des mensen dat hem in staat stelde de overwinning te verkrijgen. Hij had de geboden van Zijn 
Vader gehouden en er was geen zonde in Hem dat satan kon gebruiken in zijn voordeel. Dit is de 
toestand waarin diegenen, die  de tijd van benauwdheid moeten doormaken, moeten verkeren.” – 
GC 623 (1911) De Grote Strijd blz. 575  

[210] 
De strijd tegen ons eigen ik gaat door  
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 “Zolang satan regeert, moeten wij ons eigen ik onderwerpen en elke hardnekkige zonde 
overwinnen; zo lang wij leven zal er geen rustpauze, geen moment zijn waarop wij kunnen 
zeggen: “Ik heb het volledig bereikt. Heiligmaking is het gevolg van een levenslange 
gehoorzaamheid.” – AA 560-561 (1911) Van Jeruzalem tot Rome blz. 408 
 “Er moet een voortdurende strijd gevoerd worden tegen onze zinnelijke/wereldse 
neigingen; wij moeten daarbij geholpen worden door de zuiverende invloed van Gods genade, die 
de geest opwaarts zal trekken en ons eraan wennen om zuivere en heilige dingen te overdenken.” 
– 2Testimonies 479 (1870) 
 “Wij kunnen een onwerkelijke wereld creëren in ons denken of een beeld hebben van een 
ideale gemeente, waar de verleidingen van satan niet oproept tot kwaad; maar volmaaktheid 
bestaat alleen in onze verbeelding.” – Review and Herald, 8 augustus 1893 
 “Wanneer mensen “heilig vlees” ontvangen, zullen ze niet op aarde blijven, maar worden 
opgenomen in de hemel. Hoewel onze zonden worden vergeven in dit leven, worden de gevolgen 
niet geheel verwijderd. Het is bij Zijn komst dat Christus “ons vernederd lichaam veranderen zal, 
opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam” (Filippenzen 3:21).” – 2Selected 
Messages 33 (1901) 
 
De 144.000  (Lees ook Zefanja 3:9-20) 
 “Zij zingen een “nieuw gezang” voor de troon, een gezang dat niemand leren kan dan de 
144.000 (Openbaring 14:3). Het is het gezang van Mozes en van het Lam (Openbaring 15: 3) – 
een gezang van verlossing. Niemand dan de 144.000 kunnen dat gezang leren, want het is het 
gezang van hun ervaringen – een ervaring die geen ander gezelschap ooit gehad heeft. “Dezen 
zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat” (Openbaring 14:4). “Dezen zijn gekocht uit 
de mensen”, uit de levenden, “tot eerstelingen Gode en het Lam”.  (Openbaring 14:4). “Dezen 
zijn het, die uit de grote verdrukking komen” (Openbaring 7:14); zij zijn de tijd van benauwdheid 
doorgekomen, zoals er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is top op dienzelven tijd toe” 
(Daniël 12:1); zij hebben  

[211] 
de angst van de tijd van Jacobs benauwdheid doorstaan; ze zijn zonder Middelaar geweest tijdens 
de laatste uitstorting van Gods oordelen.” – GC 648-649 (1911) De Grote Strijd blz. 598 
 “Het is niet Zijn wil dat zij onenigheid krijgen over vragen die hen geestelijk niet zullen 
helpen, zoals “Wie vormen de 144.000?” Dit zullen degenen die Gods uitverkorenen zijn, 
ongetwijfeld binnen korte tijd weten.” – 1Selected Messages 174 (1901) ZDA Bijbelcommentaar 
blz. 673 
 
Gods volk verlost 
 “Satans leger en goddelozen mensen zullen hen omringen en juichen, omdat er schijnbaar 
geen uitweg voor hen is. Maar temidden van hun feestvreugde en triomf worden er harde 
donderslag na harde donderslag gehoord. De hemelen zijn inktzwart geworden en worden alleen 
verlicht door de brandende lichten en ontzagwekkende heerlijkheid uit de hemel, als God Zijn 
stem verheft vanuit Zijn heilige woonplaats. 
 De fundamenten van de aarde schudden, gebouwen wankelen en vallen met een vreselijke 
klap. De zee kookt als een pot en de hele aarde is in vreselijke beroering. Er komt een keer in de 
gevangenschap van de rechtvaardigen en met zacht, plechtig gefluister zeggen ze tegen elkaar: 
“Wij zijn verlost. Het is de stem van God.”” –  1Testimonies 353-354 (1862) Schatkamer, deel 1 
blz. 133 
 “Wanneer de bescherming van menselijke wetten wordt teruggetrokken van degenen die 
de wet van God eren, zullen er in de verschillende landen gelijktijdig acties ondernomen worden 
voor hun vernietiging. Wanneer de tijd, die in het bevel genoemd wordt, nadert, zullen de mensen 
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samenspannen om de gehate sekte uit te roeien. Er zal worden besloten om in één nacht de 
beslissende slag toe te brengen die volkomen de stem tot zwijgen zal brengen die de doctrine van 
de staatskerk weigeren te aanvaarden en afkeuren. 
 Gods volk - sommigen in gevangenissen, sommigen verborgen in eenzame 
toevluchtsoorden in de bossen en bergen – smeken nog steeds om Goddelijke bescherming, 
terwijl overal troepen gewapende mannen, aangespoord door legers boze engelen, zich 
voorbereiden voor het dodelijke werk. … Met kreten van triomf, hoongelach en vloeken, staan 
menigten boze  

[212]  
mensen op het punt  zich op hun prooi te werpen, zie, een dichte duisternis, dieper dan de 
duisternis van de nacht, bedekt de aarde. … 
 Het is te middernacht dat God Zijn macht openbaart voor de verlossing van Zijn volk. … 
In het midden van de dreigende hemel is een heldere ruimte van onbeschrijflijke heerlijkheid, 
vanwaar de stem van God komt, “als een stem van vele wateren”, zeggende: “Het is geschied” 
(Openbaring 16:17). Die stem schudt de hemelen en de aarde. … De imposante steden van de 
aarde worden met de grond gelijk gemaakt. De vorstelijke paleizen, waaraan de grote mannen van 
de wereld hun rijkdom hebben verkwist om zichzelf te verheerlijken, brokkelen voor hun ogen af. 
Gevangenismuren scheuren en Gods volk, die in gevangenschap werden gehouden, worden vrij 
gelaten.” – GC 635-637 (1911) De Grote Strijd blz. 586-587 
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[213] 
Hoofdstuk 19 

CHRISTUS' WEDERKOMST 
 
De zevende plaag en de bijzonder opstanding 
 “En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanig niet is geschied van dat de mensen op 
de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving, en zo groot” (Openbaring 16:18).  Het 
firmament lijkt zich te openen en te sluiten. De heerlijkheid van de troon van God lijkt erdoor 
heen te schitteren. De bergen beven als een riet in de wind en rotsblokken verspreiden zich naar 
alle kanten. … De hele aarde gaat op en neer als de golven van de zee. De aardkorst scheurt open. 
Het is alsof de aarde op instorten staat. Bergketens zinken weg. Bewoonde eilanden verdwijnen. 
De zeehavens die als Sodom geworden zijn, door hun goddeloosheid, worden verzwolgen door de 
woedende wateren. … Grote hagelstenen, “elk als een talentpond zwaar” (Openbaring 16:20-21) 
doen hun verwoestende werk. … 
 De graven worden geopend, en “velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen 
ontwaken, dezen ten eeuwige leven, en genen tot versmaadheid en tot eeuwig afgrijzing.” (Daniël 
12:2). Allen die gestorven zijn in het geloof van de derde engelboodschap komen verheerlijkt uit 
het graf om Gods vredesverbond te horen met degenen die Zijn geboden hebben gehouden. “Ook 
degenen die Hem doorstoken hebben” (Openbaring 1:7), degenen die Christus' in Zijn doodstrijd  

[214]  
bespot en gehoond hebben en de meest gewelddadige tegenstanders waren van Zijn waarheid en 
Zijn volk, worden opgewekt om Hem te aanschouwen in Zijn heerlijkheid en zien dat de 
getrouwen en gehoorzamen de heerlijkheid ontvangen.” – GC 636-636 (1911) De Grote Strijd 
blz. 587-588 
 
God kondigt de tijd aan van Christus wederkomst 
 “Donkere, zware wolken kwamen op en botsten tegen elkaar. De dampkring deelde zich 
en rolde terug. Toen konden wij omhoog kijken door de open ruimte in de Orion, vanwaar de 
stem van God kwam.” – EW 41 (1851) Eerste Geschriften blz. 37 
 “Spoedig hoorden wij de stem van God (De stem van God werd vaak gehoord tijdens de 
periode vlak voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Zie GC pp 632,633,636,638,640,641) 
gelijk vele wateren, Die ons de dag en het uur van Christus' wederkomst aankondigde. De levende 
heiligen, de 144.000 in getal, kenden en begrepen de stem, terwijl de goddelozen dachten dat het 
onweer en een aardbeving was.” – EW 15 (1851) Eerste Geschriften blz. 6 
 “Toen God de dag en het uur van Christus' wederkomst uitsprak en het eeuwige verbond 
aan Zijn volk gaf, sprak Hij één zin en wachtte, terwijl de woorden over de aarde rolden. Het 
Israël Gods stond met de ogen opwaarts gericht, luisterend naar de woorden die uit de mond van 
Jehova kwamen en over de aarde rolden als luide donderslagen. Het was ontzettend plechtig. Aan 
het einde van elke zin riepen de heiligen “Glorie, halleluja!”. Hun gezichten waren verlicht met 
de heerlijkheid van God en zij straalden van heerlijkheid, zoals het gezicht van Mozes, toen hij 
van de Sinaï kwam. De goddelozen konden door de heerlijkheid hen niet aanzien. En toen de 
eeuwigdurende zegen werd uitgesproken over degenen die God geëerd hadden door de Sabbat 
heilig te houden, klonk er een machtige kreet van overwinning over het beest en over zijn beeld.” 
– EW 285-286 (1858) Eerste Geschriften blz. 341 
 “Ik heb niet de geringste kennis over de tijd waarover de stem van God sprak. Ik hoorde 
het uur afkondigen, maar, nadat ik uit het visioen kwam, kon ik mij het uur niet herinneren.  

[215]  
Geen taal is toereikend om de tonelen van dergelijk aangrijpend en ernstig belang, die aan mij 
voorbij gingen, te beschrijven. Het was alles een levende realiteit voor mij, want direct na deze 
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scène verscheen een grote witte wolk, waarop de Zoon des mensen zat.” – 1Selected Messages 76 
(1888) 
 
De verschrikking/angst van de verlorenen 
 “Wanneer de aarde heen en weer wankelt, als een dronkaard, wanneer de hemelen 
schudden en de grote dag des Heeren gekomen is, wie zal bestaan? Eén ding aanschouwen ze met 
bevende doodsangst, waaraan ze tevergeefs proberen te ontsnappen. “Zie, Hij komt met de 
wolken, en alle oog zal Hem zien” (Openbaring 1:7). De ongelovigen uiten wilde verwensingen 
naar de stomme natuur – hun god. “En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en 
verbergt ons van het aangezicht Desgenen Die op den troon zit,” (Openbaring 6:16).” – That I 
may know Him 356 (1896) 
 “Wanneer Gods stem de gevangenschap van Zijn volk keert, worden de mensen die alles 
verloren hebben in de grote strijd van het leven, op een verschrikkelijk manier wakker. … De 
winst van hun leven wordt in één ogenblik weggevaagd. De rijken betreuren de verwoesting van 
hun grote huizen, het verlies van hun goud en zilver. …  
 De goddelozen zijn vervuld met spijt, niet vanwege hun zondige nalatigheid tegenover 
God en hun medemensen, maar omdat God overwonnen heeft. Ze betreuren de afloop, zoals die 
gegaan is, maar ze hebben geen berouw over hun verdorvenheid.” – GC 654 (1911) De Grote 
Strijd blz. 602-603 
 
Jezus daalt neer met macht en heerlijkheid 
 “Weldra verschijnt er in het oosten een kleine zwarte wolk, ongeveer half zo groot als een 
mensenhand. Het is de wolk die de Verlosser omringt en die in de verte gehuld lijkt in duisternis. 
Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen. In plechtige stilte turen ze ernaar 
terwijl het dichter bij de aarde komt en steeds lichter en  stralender wordt, totdat het een grote 
witte wolk is, de onderkant gloeit als een verterend vuur en daarboven de regenboog van het 
verbond. Jezus komt te voorschijn als een machtige Overwinnaar. …  

[216]  
Heilige engelen, een  enorme, ontelbare menigte, begeleiden Hem met lofzangen van hemelse 
melodieën op Zijn weg. Het firmament lijkt gevuld met stralende wezens – “tienduizendmaal 
tienduizenden en duizendmaal duizenden”. Geen menselijke pen kan deze scène beschrijven, 
geen aardse geest is geschikt om deze pracht onder woorden te brengen. … 
 De Koning der koningen daalt neer op een wolk, gehuld in vlammend vuur. “En de hemel 
is weggeweken, als een boek dat opgerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun 
plaatsen” (Openbaring 6:14).“ – GC 640-642 (1911) De Grote Strijd blz. 590-591 
 
De reactie van hen die Hem doorstoken hebben 
 “Degenen die de meest prominente rol hebben gespeeld in de verwerping en kruisiging 
van Christus, komen uit hun graven te voorschijn om Hem te zien zoals Hij is, en degenen die 
Christus verworpen hebben komen naderbij en zien de verheerlijkte heiligen en dan zullen de 
heiligen in een ogenblik veranderd worden, in een oogwenk en worden opgenomen om hun Heere 
in de lucht te ontmoeten. Juist diegenen die Hem het purperen kleed om gedaan hebben en de 
doornenkroon op Zijn voorhoofd gezet hebben en degenen die de spijkers door Zijn handen en 
voeten hebben geslagen, zien Hem en jammeren/weeklagen.” – 9Manuscript Releases 252 (1886) 
 “Ze herinneren zich hoe Zijn liefde werd geminacht en Zijn medeleven misbruikt werd. 
Zij denken eraan hoe Barabbas, een moordenaar en rover, in Zijn plaats werd gekozen, hoe Jezus 
werd gekroond met doornen en gegeseld en gekruisigd, hoe, in de uren van Zijn lijden aan het 
kruis, de priesters en oversten Hem beschimpten, zeggende: “dat Hij nu afkome van het kruis, en 
wij zullen Hem geloven.” (Mattheüs 27:42) “Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet 
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verlossen.” (Markus 15:31). Alle beledigingen en minachting Christus' aangedaan, al het lijden 
aan Zijn discipelen toegebracht, zullen zo vers in hun herinnering staan, als toen ze de satanische 
daden uitvoerden. 
 De stem die zij zo vaak hoorden met smeking en overtuigingskracht, zal weer in hun oren 
klinken. Elke genadige uitnodiging/aansporing zal zo duidelijk in hun oren trillen, als toen de 
Zaligmaker ze in de synagogen en op straat sprak. Dan zullen degenen die Hem doorstoken 
hebben tegen de bergen en steenrotsen zeggen:  

 [217]  
“Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen Die op den troon zit, en van den toorn 
des Lams.” (Openbaring 6: 16).” – Letter 131 (1900) 
 
“Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op!” 
 “De wolken beginnen terug te rollen als een boekrol en daar verschijnt het heldere en 
duidelijk teken van de Zoon des mensen. De kinderen van God weten wat deze wolk betekent. 
Het geluid van muziek wordt gehoord en wanneer het nadert, gaan de graven open en de doden 
worden opgewekt.” – 9Manuscript Releases 251-252 (1886) 
 “Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, Zijn 
stem zullen horen, En 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). Deze 
stem zal binnenkort door alle landen van de doden weerklinken en elke heilige die ontslapen is in 
Christus zullen ontwaken en hun gevangenis verlaten.” – Ellen White Manuscript 137 (1897) 
 “De dierbare doden, vanaf Adam tot de laatste heilige die gestorven is, zullen de stem van 
de Zoon van God horen en zullen uit hun graven komen tot het eeuwige leven.” – DA 606 (1898) 
Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 501 
 “Temidden van het waggelen van de aarde, de bliksemflitsen en het gebrul van de donder, 
roept de stem van God de slapende heiligen. Hij kijkt naar de graven van de rechtvaardigen en 
dan heft Hij Zijn handen op naar de hemel en roept: “Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt, gij die slaapt 
in het stof en sta op!” Over de hele breedte en lengte van de aarde horen de doden die stem en zij 
die het horen zullen leven. En de ganse aarde zal weergalmen van de stappen van het zeer grote 
leger uit elke natie, geslacht, taal en volk. Ze komen uit de gevangenis van de dood , bekleed met 
onsterfelijke heerlijkheid, roepende “Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?” 
(1 Korinthe 15:55). En de levende rechtvaardigen en de opgestane heiligen verenigen hun 
stemmen in een lange, blijde kreet van overwinning.” – GC 644 (1911) De Grote Strijd blz. 594 
 
Uit grotten, holen en kerkers 
 “In de uitgestrektheid van de bergen, in de grotten en holen van de aarde, openbaart de 
Heiland Zijn aanwezigheid en Zijn heerlijkheid. 
 Nog een korte tijd en Hij Die zal komen,  
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[218]  
zal komen en zal niet vertoeven. Zijn ogen als een vlammend vuur dringen door in de gesloten 
kerkers en zoekt diegenen die verborgen zijn, want hun namen staan geschreven in het boek des 
levens van het Lam. De ogen van de Verlosser zijn boven ons, om ons heen, en ziet elke 
moeilijkheid, onderscheidt elk gevaar en er is geen plek waar Zijn ogen niet kunnen doordringen, 
geen verdriet en lijden van Zijn volk, waar het medelijden van Christus niet wordt bereikt. … 
 Het kind van God zal door schrik bevangen worden bij de eerste aanblik van de majesteit 
van Jezus Christus. Hij voelt dat hij niet kan leven in Zijn heilige aanwezigheid. Maar het Woord 
komt tot hem, zoals bij Johannes “Vreest niet!” (Openbaring 1:17). Jezus legde Zijn rechterhand 
op Johannes; Hij richtte hem op uit zijn liggende positie. Zo zal Hij ook doen aan degenen die 
Hem trouw zijn en vertrouwen.” – That I May Know Him 360-361 (1886) 
 “De erfgenamen van God komen van zolderkamertjes, uit krotten, uit kerkers, van 
schavotten, uit de bergen en woestijnen, uit de grotten van de aarde en uit de diepten van de zee.” 
– GC 650 (1911) De Grote Strijd blz. 599 
 
Uit de diepten van de zee en mijnen en bergen 
 “Wanneer Christus komt om allen tot Zich te verzamelen die getrouw geweest zijn, zal de 
laatste bazuin klinken en de hele aarde, van de toppen van de hoogste bergen tot de laagste 
diepten van de diepste mijnen, zullen het horen. De rechtvaardige doden zullen het geluid van de 
laatste bazuin horen en zullen uit hun graven opstaan, om gekleed te worden met onsterfelijkheid 
om hun Heer te ontmoeten.” – 7BC 909 (1904) ZDA Bijbelcommentaar blz. 557 
 “Ik sta graag stil bij de opstanding van de rechtvaardigen, die te voorschijn komen uit alle 
delen van de aarde, uit rotsachtige spelonken, uit kerkers, uit grotten van de aarde, uit de diepe 
wateren. Niet één wordt over het hoofd gezien. Iedereen zal Zijn stem horen. Zij komen 
triomferend en zegevierend te voorschijn.” – Letter 113, 1886 
 “Wat een scène zullen deze bergen en heuvels opleveren, wanneer Christus, de 
Levengever, de doden zal roepen! Zij komen uit spelonken, uit kerkers, uit diepe putten, waar hun 
lichamen zijn begraven.” – Letter 97, 1886 
 
De goddelozen worden gedood 
 “In de waanzinnige strijd van hun eigen woeste hartstochten en door de vreselijke 
uitstorting  

[219]  
van Gods onvermengde toorn, vallen de goddeloze bewoners van de aarde – priesters, heersers en 
de mensen, arm en rijk, 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) 
 Bij de wederkomst van Christus zullen de goddelozen volledig van de aarde worden 
uitgeroeid – verteerd met de adem van Zijn mond en vernietigd door de licht van Zijn 
heerlijkheid. Christus neemt Zijn volk mee naar de stad van God en de aarde is ontdaan van haar 
bewoners.” – GC 657 (1911) De Grote Strijd blz. 606-607 
 “Voor de zonde, waar ook gevonden, is God een verterend vuur (Hebreeën 12:29). In 
ieder die zich onderwerpt aan Zijn macht zal de Geest van God de zonde verteren. Maar wanneer 
de mensen zich aan de zonde vastklampen, worden ze ermee gelijkgesteld. Dan moet de 
heerlijkheid van God, Die de zonde vernietigd, hen ook vernietigen.” – DA 107 (1898) Jezus, de 
Wens der Eeuwen blz. 78 
 “De heerlijkheid van Zijn aangezicht, dat voor de rechtvaardigen leven betekent, is voor 
de goddelozen een verterend vuur.” – DA 600 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 495 
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 De vernietiging van de goddelozen is een daad van genade  
 “Zouden zij, wiens hart vol haat is tegen God, de waarheid en heiligheid, zich kunnen 
mengen onder de hemelse scharen en zich verenigen met hun lofliederen? Zouden zij de 
heerlijkheid van God en het Lam kunnen verdragen? Neen, neen; hen waren jaren van genade 
toegekend, zodat ze hun karakter voor de hemel konden vormen; maar zij hebben nooit hun geest 
getraind om reinheid lief te hebben; zij hebben nooit de taal van de hemel geleerd en nu is het te 
laat. Een leven van rebellie tegen God hebben hen ongeschikt gemaakt voor de hemel. Zijn 
reinheid, heiligheid en vrede zou een kwelling voor hen zijn; de heerlijkheid van God zou een 
verterend vuur zijn. Ze zouden graag willen wegvluchten van die heilige plaats. Zij zouden 
vernietiging verwelkomen, zodat ze verborgen zouden zijn voor het aangezicht van Hem Die 
stierf om hen te verlossen. Het lot van de goddelozen is bepaald door hun eigen keuze. Hun 
uitsluiting uit de hemel is hun eigen vrijwillige keuze en rechtvaardig en barmhartig van de kant 
van God.” – GC 542-543 (1911) De Grote Strijd blz. 497-498  

[220] 
Op de thuisreis 
 “De levende rechtvaardigen worden “in een punt des tijds, in een ogenblik” veranderd. 
Bij de stem van God worden ze verheerlijkt; nu zijn ze onsterfelijk en met de opgestane heiligen 
worden ze opgenomen om hun Heere in de lucht te ontmoeten. “En Hij zal Zijn engelen uitzenden 
met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier 
winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.” (Mattheüs 24:31). 
Kleine kinderen worden door heilige engelen gedragen en in de armen van de moeders gelegd. 
Vrienden die lang gescheiden zijn geweest door de dood, worden herenigd om nooit meer 
gescheiden te worden en onder het zingen van liederen van vreugde stijgen ze samen op naar de 
stad van God.” – GC 645 (1911) De Grote Strijd blz. 595 
 “Wij stapten allen samen in de wolk en stegen 7 dagen op naar de glazen zee.” – EW 16 
(1851) Eerste Geschriften blz. 8 
 “En toen de wagen omhoog reed, riepen de wielen “Heilig” en de vleugels, toen zij zich 
bewogen, riepen “Heilig” en de stoet van heilige engelen rond de wolk, riepen “Heilige, heilig, 
heilig, Heere God Almachtig!”. En de heiligen in de wolk, riepen “Glorie! Halleluja!”” – EW 35 
(1851) Eerste Geschriften blz. 29 
 “Oh, hoe heerlijk zal het zijn Hem te zien en te worden verwelkomd als Zijn verlosten! 
Lang hebben wij gewacht, maar onze hoop is niet verzwakt. Wanneer wij de Koning maar kunnen 
zien in Zijn schoonheid, zullen wij voor eeuwig gezegend zijn. Ik heb het gevoel alsof ik hardop 
moet uitroepen “Op de thuisreis!”” – 8Testimonies 253 (1904) Schatkamer, deel 3 blz. 264 
 
De engelen zingen, Christus heeft overwonnen! 
 “Op die dag zullen de verlosten stralen van de heerlijkheid van de Vader en de Zoon. De 
engelen raakten hun gouden harpen aan en verwelkomden de Koning en Zijn overwinningstekens 
– zij die gewassen zijn en wit gemaakt in het bloed van het Lam. Een lied van overwinning zal 
weergalmen en de hele hemel vullen. Christus heeft overwonnen. Hij treedt de hemelse hoven 
binnen, vergezeld door de verlosten, de getuigen dat Zijn zending van lijden en opoffering niet 
tevergeefs is geweest.” – 9Testimonies, 285-286 (1909) Getuigenissen voor de Gemeenste, deel 9 
blz. 274 [221] 
 “Met onuitsprekelijke liefde, onthaalt Jezus Zijn getrouwen om te delen in de vreugde des 
Heeren. De vreugde van de Heiland is om de zielen, die gered zijn door Zijn doodsstrijd en 
vernedering, in Zijn Koninkrijk te zien.” – GC 647 (1911) De Grote Strijd blz. 596 
 “In het resultaat van  Zijn werk zal Christus Zijn beloning zien. In die grote schare die 
niemand tellen kan, “onstraffelijk voor Zijn heerlijkheid in (buitengewone KJV) vreugde” (Judas 
24) zal Hij, Wiens bloed ons heeft verlost en Wiens leven ons ten voorbeeld was “den arbeid 
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Zijner ziel” zien “en verzadigd worden”. (Jesaja 53:11).” – Education 309 (1903) 
Karaktervorming blz. 304 
 
Aan de heiligen worden kronen en harpen gegeven 
 “Ik zag een groot aantal engelen glorieuze kronen uit de stad brengen – een kroon voor 
elke heilige, met zijn naam erop geschreven. Toen Jezus om de kronen riep, boden engelen ze 
Hem aan en met Zijn rechterhand, plaatste de lieflijke Jezus de kronen op de hoofden van de 
heiligen.” – EW 288 (1858) Eerste Geschriften blz. 343 
 “Op de glazen zee stonden de 144.000 in een volmaakt vierkant. Sommigen van hen 
hadden zeer stralende/glanzende kronen, anderen niet zo stralend/glanzend. Sommigen kronen 
leken zwaar van de sterren, terwijl anderen minder hadden. Iedereen was volmaakt tevreden met 
hun kroon.” – EW 16-17 (1851) Eerste Geschriften blz. 8 
 “De kroon des levens zal helder of zwak zijn, zal schitteren met veel sterren of worden 
verlicht door enkele parels, alles in overeenstemming met onze eigen manier van handelen.” – 
6BC 1105 (1895) ZDA Bijbelcommentaar blz. 519 
 “Er wordt niemand in de hemel opgenomen met een kroon zonder sterren. Wanneer u 
wordt opgenomen, zullen er enkele zielen zijn in de hof van heerlijkheid die door uw toedoen 
binnen gekomen zijn.” – Signs of the Times, 6 juni 1892 
 “ Alvorens de stad van God binnen te gaan, schenkt de Heiland aan Zijn volgelingen het 
symbool van overwinning en het onderscheidingsteken van hun koninklijke staat. De fonkelende 
gelederen worden opgesteld in de vorm van een volmaakt vierkant rond hun  

[222]   
Koning. … Jezus plaatst met Zijn rechterhand de kroon van heerlijkheid op de hoofden van de 
overwinnaars. … In elke hand wordt een overwinningspalm en een blinkende citer geplaatst. Dan, 
wanneer de leidinggevende engelen de toon aangeven, glijdt elke hand met vaardigheid over de 
snaren van de harp, en mooie muziek met volle, melodieuze tonen wordt ten gehore gebracht. …  
 Voor de vrijgekochte schare ligt de heilige Stad. Jezus opent wijd de paarlen 
poorten/hemelpoort en de volken die de waarheid bewaart hebben worden binnengeleidt.” – GC 
645-646 (1911) De Grote Strijd blz. 595-596 
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[223] 
Hoofdstuk 20 

DE ERFENIS VAN DE HEILIGEN 
 
 (De verschillende hemelse visioenen en van de nieuwe aarde, die aan Ellen White werden 
getoond waren voorstellingen van de eeuwige werkelijkheid. Haar werden hemelse dingen 
getoond in vormen van het menselijk begrip. Vanwege de grenzen van ons menselijke 
bevattingsvermogen en taal kunnen wij niet volledig de daadwerkelijke inzichten van de 
afgebeelde taferelen begrijpen. “Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar 
alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ten dele, maar alsdan zal ik kennen gelijk ook 
ik gekend ben.” (1 Korinthe 13:12)) 
 
Een geschenk van de Heere 
 “Christus, alleen Christus en Zijn gerechtigheid kunnen een paspoort voor ons verkrijgen 
naar de hemel.” – Letter 6b, 1890 
 “Het trotse hart streeft ernaar om de verlossing te verdienen, maar zowel onze aanspraak 
op de hemel als onze geschiktheid daartoe kunnen wij alleen vinden in de gerechtigheid van 
Christus.” DA 300 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 242-243 
 “Om lid te worden van de hemelse familie, werd Hij lid van de aardse familie.” – DA 638 
(1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 531  

[224] 
 “Beter dan een aanspraak op het edelste paleis op aarde is de aanspraak op een woning die 
onze Heere is gaan voorbereiden. En beter dan alle woorden van aardse lof, zijn de woorden van 
de Heiland aan Zijn trouwe dienaren “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk 
hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.” (Mattheüs 25:34).” COL 374 (1900) Lessen 
uit het Leven van alledag blz. 231 
 
Waarom wij de toekomstige wereld moeten overdenken 
 “Jezus bood ons de hemel aan en liet aan ons haar heerlijkheid zien, zodat wij de 
eeuwigheid niet buiten beschouwing zouden laten.” – Signs of the Times, 4 april 1895 
 “Met de eeuwige werkelijkheid voor ogen zullen doorgaans onze gedachten door de 
aanwezigheid van God veredelt worden. Dit zal dan een schild zijn tegen de binnenkomende 
vijand; het zal kracht en zekerheid geven en heft de ziel uit boven angst. Wanneer wij de sfeer 
van de hemel inademen, zullen wij niet de ellende van de wereld inademen. … 
 Jezus komt om de voordelen en de prachtige beelden van de hemel te laten zien, zodat de 
aantrekkelijkheid van de hemel vertrouwd wordt in onze gedachten en het geheugen wordt gevuld 
met beelden van hemelse en eeuwige schoonheid. … 
 De grote Leraar geeft de mensen een uitzicht op de toekomstige wereld. Hij brengt het 
met zijn aantrekkelijkheden binnen het bereik van ons gezichtsveld. … Wanneer Hij het 
toekomstige leven en zaligheid in onze geest kan ankeren, in vergelijking met de tijdelijke zorgen 
van deze wereld, wordt het opvallende contrast diep in onze geest ingeprent en het hart, de ziel en 
ons hele wezen wordt daardoor in beslag genomen.” – Our High Calling 285-286 (1890) 
 
De motieven van een christen 
 “Sterkere motieven en krachtiger middelen konden niet worden aangewend; de 
buitengewone beloningen voor het goed-doen, de vreugde van de hemel, het gezelschap van de 
engelen, de gemeenschap en de liefde van God en Zijn Zoon, de verheffing en ontwikkeling van 
al onze  

[225]  
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krachten in alle eeuwigheid – vormt dit niet een enorme stimulans en aanmoediging om ons aan 
te sporen ons hart in liefdevolle dienst te stellen van onze Schepper en Verlosser?” – SC 21-22 
(1892) Schreden naar Christus blz. 20 
 “Wanneer wij Christus in vrede kunnen ontmoeten en gered worden, voor altijd gered, 
zullen wij de gelukkigste schepselen zijn. Oh, om eindelijk thuis te zijn, waar aan goddeloosheid 
een einde gekomen is en de vermoeiden rust vinden!” – Letter 113 (1886) 
 “Ik hou van alles wat mooi is in de natuur in deze wereld. Ik denk dat ik volkomen 
tevreden zou zijn met deze aarde, omringd met de goede dingen van God, als het niet aangetast 
was met de vloek van de zonde. Maar wij zullen nieuwe hemelen krijgen en een nieuwe aarde. 
Johannes zag dit in een visioen en zei “Ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Zie, de 
tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal hij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen en hun God zijn.” (Openbaring 21:3). Oh, wat een gezegende hoop, wat een 
heerlijk vooruitzicht!” – Letter 62, 1886 
 
Een reële en tastbare plaats 
 “Wat een bron van vreugde voor de discipelen om te weten dat zij zo'n Vriend in de hemel 
hebben om voor hen te pleiten! Door de zichtbare hemelvaart van Christus waren al hun 
meningen en overdenkingen van de hemel veranderd. Eerder dachten ze dat het een plaats was 
van onbeperkte ruimte, bewoond door geesten zonder lichaam. Nu was de hemel verbonden met 
de gedachten aan Jezus, Die zij boven alles hadden liefgehad en geëerbiedigd, met Wie ze hadden 
gesproken en gereisd, Die zij hadden aangeraakt, zelfs in Zijn verrezen lichaam. … 
 De hemel was niet langer voor hen een onbepaalde, onbegrijpelijke ruimte, gevuld met 
ontastbare geesten. Zij keken er nu naar als hun toekomstige huis, waar woningen voor hen 
werden voorbereidt door hun liefdevolle Verlosser.” – 3Spirit of Prophecy 262 (1878) ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 433-434 
 “De angst om de toekomstige erfenis te materialistisch voor te stellen heeft er toe geleid 
dat velen de waarheid, die ons geleidt hebben om het te zien als ons thuis, weg te vergeestelijken.  

[226]  
Christus verzekerde Zijn discipelen dat Hij ging om de woningen voor hen te bereiden in het huis 
van Zijn Vader. (Johannes 14:2).” – GC 674-675 (1911) De Grote Strijd blz. 621 
 “Op de nieuw gemaakte aarde, zullen de verlosten zich bezighouden met de 
werkzaamheden en genoegens die Adam en Eva in het begin geluk gebracht hadden. Het Edense 
leven zal worden geleefd, een leven in de tuin en op het veld.” – PK 731-731 (1914) Profeten en 
Koningen blz. 448 
 
Onbeschrijflijke heerlijkheid 
 “Ik zag de uitnemende lieflijkheid en heerlijkheid van Jezus. Zijn aangezicht was 
stralender dan de zon in de middag. Zijn kleed was witter dat het witste wit. Hoe kan ik … de 
heerlijkheid van de hemel aan u beschrijven en de geliefde engelen zingend en spelend op hun 
tiensnarige citers!” – Letter 3, 1851 
 “De prachtige dingen die ik daar zag kan ik niet beschrijven. Oh, dat ik de taal van 
Kanaän kon spreken, dan kon ik een beetje vertellen van de heerlijkheid van die betere wereld.” – 
EW 19 (1851) Eerste Geschriften blz. 11 
 “Onze taal is in alle opzichten ontoereikend om te proberen een beschrijving van de hemel 
te geven. De scènes die aan mij voorbijgingen maakte mij stom van verwondering. Meegesleept 
door de overtreffende pracht en hoogwaardige heerlijkheid, legde ik mijn pen neer en riep uit: 
“Oh, wat een liefde! Wat een wonderbaarlijke liefde!”  De meest verheven taal schiet te kort om 
de heerlijkheid van de hemel te beschrijven of de onvergelijkelijke diepten van de liefde van de 
Heiland.” – EW 289 (1858) Eerste Geschriften blz. 344 
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 “Menselijke taal is ontoereikend om de beloning te beschrijven van de rechtvaardigen. Het 
zal alleen bekend zijn bij diegenen die het ontvangen. Ons begrensde verstand kan de heerlijkheid 
van Gods paradijs niet bevatten.” – GC 675 (1911) De Grote Strijd blz. 621 
 “Wanneer wij maar één blik kon werpen op de hemelse stad, zouden wij wensen nooit 
meer op deze aarde te wonen.” – Signs of the Times, 8 april 1889 

[227] 
Rivieren, heuvels en bomen 
 “Hier zagen wij de boom des levens en de troon van God. Uit de troon kwam een zuivere 
rivier en aan beide zijden van de rivier was de boom des levens. Aan de ene zijde van de rivier 
was een boomstam en een stam aan de andere zijde van de rivier, beide van zuiver, transparant 
goud. Eerst dacht ik dat ik twee bomen zag. Ik keek opnieuw en zag dat ze in de top 
samengegroeid waren tot één boom. Dus was het de boom des levens aan beide zijden van de 
rivier des levens. (Openbaring 22:1-2) Zijn takken bogen naar de plaats waar wij stonden en het 
fruit was heerlijk; het zag eruit als goud vermengd met zilver.” – EW 17 (1851) Eerste 
Geschriften blz. 8-9 
 “Er zijn eeuwig stromende rivieren, helder als kristal en daarnaast staan wuivende bomen 
die hun schaduw op de paden werpen, die aangelegd zijn voor de verlosten van de Heere. De 
uitgestrekte vlakten gaan over in prachtige heuvels en de bergen van God verheffen hun hoge 
toppen. Op deze vredige vlakten, naast de levende stromen, vindt Gods volk, die zo lang pelgrims 
en zwervers zijn geweest, hun thuis.” – GC 675 (1911) De Grote Strijd blz. 621 
 
Bloemen, vruchten en dieren 
 “Ik zag een ander veld vol met allerlei soorten bloemen en toen ik ze plukte, riep ik uit: 
“Zij zullen nooit verwelken”. Daarna zag ik een veld met hoog gras, schitterend om te zien; het 
was een levend groen en had een weerkaatsing van zilver en goud toen het trots heen en weer 
golfde in de heerlijkheid van Koning Jezus. Toen liepen wij door een veld vol met allerlei soorten 
dieren – een leeuw, een lam, een luipaard en een wolf, samen in volmaakte harmonie. Wij gingen 
tussen hen door en zij volgden ons vreedzaam na.  
 Daarna gingen wij een bos binnen, niet zoals de donkere bossen die wij hier hebben; nee, 
oh nee; maar licht en heel aangenaam; de takken van de bomen bewogen heen en weer en wij 
riepen allemaal uit: “Wij zullen veilig in de wildernis wonen en in de bossen slapen.” Wij gingen 
door de bossen want wij waren op weg naar de berg Sion. …. 
 Op de berg stond een prachtige tempel. … Er groeiden allerlei soorten bomen rond de 
tempel om de plaats te verfraaien: de buxus, de pijnbomen/den, de spar, de jeneverbes, de mirte, 
de ananas en de vijgenboom boog diep door, door het gewicht  

[228]  
van de jonge vijgen – dit maakte de plaats meer dan prachtig. … 
 Ik zag een tafel van zuiver zilver; hij was vele mijlen lang, toch konden onze ogen het 
overzien. Ik zag de vruchten van de boom des levens, de manna, amandelen, vijgen, ananassen, 
druiven en vele andere soorten vruchten. Ik vroeg Jezus of ik van het fruit mocht eten.” – EW 18-
19 (1851) Eerste Geschriften blz. 10-12 
 
De kracht van de eeuwige jeugd 
 “Allen kwamen uit hun graven met dezelfde gestalte als toen ze werden begraven. Adam, 
die bij de verrezen menigte stond, had een imposante lange en majestueuze gestalte, in postuur 
maar weinig minder dan de Zoon van God. Hij vormt een schril contrast met de mensen van 
latere generaties; hieruit blijkt duidelijk de grote degeneratie van het menselijk ras. Maar allen 
staan op met de frisheid en kracht van de eeuwige jeugd. … Nu ze weer toegang hebben tot het 
lang-verloren Eden, zullen de verlosten “toenemen” (Maleachi 4:2) tot het volmaakte postuur van 
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het menselijk ras in zijn oorspronkelijke heerlijkheid.” – GC 644-645 (1911) De Grote Strijd blz. 
595 
 “Wanneer Adam, bij zijn schepping, niet was begiftigd met twintig maal zoveel vitale 
kracht als de mannen nu hebben, was het menselijk geslacht, met hun huidige levensgewoonten, 
die in strijd zijn met de natuurwetten, al lang uitgestorven.” – 3Testimonies 138 (1872) 
 “Niemand heeft rust nodig of ernaar verlangen. Niemand wordt moe de wil van God te 
doen en Zijn Naam te loven. Wij zullen altijd de frisheid van de morgen voelen en zullen steeds 
ver weg van zijn einde zijn. …  
 Het verwerven van kennis zal de geest niet vermoeien of de energie uitputten.” – GC 676-
677 (1911) De Grote Strijd blz. 622,623 
 “De hemel is één en al gezondheid.” – 3Testimonies 172 (1872) 
 
Geluk gewaarborgd 
 “Jezus lichtte de sluier van het toekomstige leven op. “Want in de opstanding nemen zij 
niet ten huwelijk noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den 
hemel”  

 [229]  
(Mattheüs 22: 30) zei Hij.” – DA 605 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 500 
 “Er zijn vandaag de dag mensen die geloven dat er huwelijken en geboorten op de nieuwe 
aarde zullen zijn, maar degenen die de Bijbel geloven kunnen zulke leerstellingen niet aannemen. 
De leerstelling dat er kinderen worden geboren op de nieuwe aarde komt niet overeen met “het 
profetische Woord, dat zeer vast is,” (2 Petrus 1:19). … 
  Het is aanmatigend om tegemoet te komen aan veronderstellingen en theorieën m.b.t. 
zaken die God niet aan ons bekend gemaakt heeft door Zijn Woord. Wij moeten ons niet inlaten 
met speculaties over onze toekomstige staat.” – 1Selected Messages 172-173 (1904) Het geloof 
waardoor ik leef blz. 366 
 “Dienaren van God moeten geen tijd besteden aan speculaties welke omstandigheden er 
op de nieuwe aarde zal heersen. Het is een aanmatiging om aan veronderstellingen en theorieën 
toe te geven, die de Heere niet geopenbaard heeft. Hij heeft iedere voorziening toebereid voor ons 
geluk in het toekomstige leven en we moeten niet speculeren over Zijn plannen voor ons. Noch 
moeten  wij de omstandigheden van het toekomstig leven niet afmeten naar de omstandigheden in 
dit leven.” – Gospel Workers 314 (1904) Evangeliewerkers hoofdstuk 67 
 
 De identiteit van de verlosten blijft bewaard 
 “De opstanding van Jezus was een zinnebeeld van de laatste opstanding van allen die in 
Hem ontslapen zijn. Het gelaat van de opgestane Heiland, Zijn manieren, Zijn spreken, waren 
bekend bij Zijn discipelen. Zoals Jezus uit de dood opstond, zo zullen degenen die in Hem 
ontslapen zijn opnieuw opstaan. Wij zullen onze vrienden kennen, zoals de discipelen Jezus 
kenden. Zij kunnen in dit leven misschien misvormd, ziek of verminkt zijn geweest, maar zij 
staan op in volmaakte gezondheid en symmetrie, toch zal in hun verheerlijkt lichaam hun 
identiteit volkomen zijn bewaard.” – DA 804 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 668 
 “Dezelfde gestalte komt tevoorschijn, maar vrij van ziekte en alle gebreken. Het leeft weer 
met dezelfde individuele karaktertrekken, zodat vrienden elkaar herkennen.” – 6BC 1093 (1900) 
ZDA, Bijbelcommentaar blz. 500 

[230] 
 “Daar zullen wij kennen zoals ook wij gekend zijn. Daar zullen de liefde en sympathieën 
die God in de ziel geplant heeft hun zuiverste en heerlijkste toepassing vinden.” – Education 306 
(1903)  Karaktervorming blz. 302 
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Een blozende teint en een mantel van licht 
 “Toen Adam in de handen van de Schepper werd geformeerd, had hij een adellijke lengte 
en een mooie symmetrie. Hij was meer dan twee keer zo groot als de mensen die nu op aarde 
leven en was goed geproportioneerd. Zijn gelaatstrekken waren volmaakt en mooi. Eva was niet 
zo lang als Adam. Haar hoofd kwam net boven zijn schouder uit. Ook zij was nobel – volmaakt in 
symmetrie en erg mooi.” – 3Spritual Gifts 34 (1864)  
 “Het zondeloze paar droeg geen kunstmatige kledingstukken; zij waren bekleed met een 
gewaad van licht en heerlijkheid, zoals de engelen dragen. Zolang zij in gehoorzaamheid aan God 
leefden, zou dit gewaad van licht hen blijven omhullen.” – PP 45 (1890) Patriarchen en Profeten 
blz. 20 
 
De vreugde onze familie te zien in de hemel   
 “Wij zien een stoet engelen aan weerszijden van de poort en wanneer wij binnengaan zegt 
Jezus “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de 
grondlegging der wereld.” (Mattheüs 25:34). Hier zegt Hij u om deelgenoot te worden van Zijn 
vreugde en wat is dat? Vaders, het is de vreugde de arbeid van uw ziel te zien. Moeders, het is de 
vreugde te zien dat uw inspanning beloond is. Hier zijn uw kinderen; met de kroon des leven op 
hun hoofden.” – Child Guidance 567-568 (1895) 
 “Gods grootste geschenk is Christus, Wiens leven de onze is, voor ons gegeven. Hij stierf 
voor ons en is voor ons opgestaan, zodat wij uit de graven mogen komen om heerlijke omgang te 
hebben met de hemelse engelen, om onze geliefden te ontmoeten en om hun gezichten te 
herkennen, want de gelijkenis met Christus heeft hun beeld niet vernietigd, maar veranderd in 
Zijn luisterrijke beeld. Elke heilige die hier verbonden is met familie, zullen elkaar daar 
herkennen.” – 3Selected Messages 316 (1898) 

[231] 
De redding/verlossing van jonge kinderen en geestelijk gehandicapten 
 “Wanneer de kleine kinderen onsterfelijk uit hun stoffige bedden komen, vliegen ze 
onmiddellijk in hun moeders armen. Ze ontmoeten elkaar opnieuw om nooit meer uit elkaar te 
gaan. Maar veel van die kleintjes hebben daar geen moeder. Wij luisteren tevergeefs naar het 
hartstochtelijke overwinningslied van de moeder. De engelen ontvangen de moederloze kinderen 
en leiden hen naar de boom des levens.” – 2Selected Messages 260 (1858) 
 “Sommigen vragen zich af of kleine kinderen van zelfs gelovige ouders gered worden, 
omdat ze geen karaktertoets hebben gehad en iedereen getoetst moet worden en hun karakter 
wordt vastgesteld door beproevingen. De vraag wordt gesteld “Hoe ondergaan kleine kinderen 
deze toets en beproevingen?” Ik antwoord, dat het geloof van de gelovige ouders de kinderen 
omvat, zoals toen God Zijn oordeel zond over de eerstgeborenen van de Egyptenaren. … 
 Of alle kinderen van ongelovige ouders gered worden kunnen wij niet zeggen, omdat God 
Zijn voornemen m.b.t. deze zaak niet bekend gemaakt heeft en wij kunnen dit beter bij God laten 
rusten en ons bezig houden met de onderwerpen die Hij duidelijk bekend gemaakt heeft in Zijn 
Woord.” –  3Selected Messages 313-315 (1885) 
 “Met betrekking van het geval van A, u ziet hem zoals hij nu is en betreuren zijn 
onnozelheid/simpelheid. Hij is zonder zonden besef. Gods genade zal alle erfelijke, overgedragen 
zwakzinnigheid verwijderen en hij zal een erfdeel onder de heiligen in het licht hebben. De Heere 
heeft u verstand gegeven. A is een kind zover het verstandsvermogen betreft, maar hij heeft de 
onderwerping en gehoorzaamheid van een kind.” – 8Manuscript Releases 210 (1893) 
 
Eerbetoon aan gelovige moeders 
 “Wanneer het gericht gaat zitten en de boeken geopend worden, wanneer het “goed 
gedaan” van de grote Rechter wordt uitgesproken en de kroon van eeuwige heerlijkheid op het 
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voorhoofd wordt geplaatst van de overwinnaar, zullen velen hun kroon voor het verzamelde 
universum afnemen en naar hun moeder wijzen en zeggen “Zij heeft mij gemaakt tot wat ik ben 
door de genade van God. Haar aanwijzingen, haar gebeden zijn gezegend voor mijn eeuwige 
redding”.” – Messages to Young People 330 (1881) Boodschappen aan jonge mensen blz. 311 

[232] 
 “Gods engelen vereeuwigen de namen van de moeders, wiens inspanningen hun kinderen 
voor Jezus Christus gewonnen hebben.” – Child Guidance 568 (1895) 
 
De beloning voor de winner van zielen  
 “Wanneer de verlosten voor God staan, zullen kostbare zielen op hun naam reageren, die 
daar zijn omdat er trouwe, geduldige pogingen ten behoeve van hen gedaan zijn; smeekbeden en 
ernstige overreding om naar de Burcht te vluchten. Degenen die in deze wereld samengewerkt 
hebben met God zullen hun beloning ontvangen.” – 8Testimonies 196-197 (1904) 
 “Wanneer de poorten van deze prachtige stad openzwaaien op hun schitterende 
scharnieren en de naties, die zich aan de waarheid hebben gehouden, daar binnen zullen gaan, 
worden er kronen  van heerlijkheid op hun hoofden geplaatst, zullen zij de eer en heerlijkheid en 
majesteit aan God toeschrijven. Dan zullen sommigen naar u toekomen en zeggen: “Als u geen 
vriendelijk woorden tot mij had gesproken, als u geen tranen en smekingen en oprecht 
inspanningen gedaan had, dan zou ik nooit de Koning in Zijn heerlijkheid gezien hebben”. Wat 
een beloning is dit! Hoe onbelangrijk is de lof van mensen in dit aardse, voorbijgaande leven, in 
vergelijking met de oneindige beloning die de gelovigen in het toekomende, eeuwige leven te 
wachten staan!” – Words of Encouragement to Self-supporting Workers (Ph 113) 16 (1909) 
 
Onze neigingen blijven onveranderd  
 “Wanneer u een heilige wilt zijn in de hemel, moet u eerst een heilige zijn op aarde. De 
karaktertrekken die u nu koestert zullen door de dood niet veranderen, noch bij de opstanding. U 
zult opstaan uit het graf met dezelfde neigingen die u nu thuis of in de samenleving vertoont. 
Jezus veranderd het karakter niet bij Zijn komst. Het transformerende werk moet nu gedaan 
worden. Ons dagelijkse leven bepaalt ons lot. Karaktergebreken moeten bekeerd en door de 
genade van Christus overwonnen worden, er moet een evenwichtig karakter gevormd worden 
tijdens deze proeftijd, zodat u geschikt mag zijn voor de woningen hierboven.” – 13Manuscript 
Releases 82 (1891) 

[233] 
De rustige en liefelijke atmosfeer van de hemel  
 “De rust en harmonie in de hemelse hoven zal niet worden verstoord door de 
aanwezigheid van iemand die ruw of onvriendelijk is.” – 8Testimonies 140 (1904) 
 “Alles in de hemel is edel en verheven. Iedereen zoekt het belang en het geluk van 
anderen. Niemand wijdt zich aan zichzelf door alleen maar voor zichzelf te zorgen. Het is de 
hoogste vreugde van alle heilige wezens om de vreugde en geluk te zien van de mensen om hen 
heen.” – 2Testimonies 239 (1869) 
 “Het leek of ik daar was, daar waar alles vrede was, waar heftige conflicten van de aarde 
nooit zouden komen – de hemel, een Koninkrijk van gerechtigheid, waar alle heiligen en 
gezegenden verzameld zijn, tienduizend maal tienduizenden en duizendmaal duizenden wonen en 
wandelen in gelukkige, zuivere verbondenheid, om God en het Lam, Die op de troon zit, te loven. 
 Hun stemmen waren in volmaakte harmonie. Zij deden elkaar nooit kwaad. De 
hemelvorsten, de machthebbers van dit machtige rijk, zijn alleen rivalen in het goede, op zoek 
naar het geluk en de vreugde van elkaar. De meeste daar is de minste in eigendunk en de minste is 
het meeste in zijn dankbaarheid en overvloedige liefde. 
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 Daar zijn geen duistere dwalingen die het verstand vertroebelen. Waarheid en kennis, 
helder, sterk en volmaakt, hebben alle twijfel verdreven en geen nevel van twijfel werpt zijn 
onheilspellende schaduw op zijn blijde inwoners. Geen twistende stemmen verstoren de zoete en 
volmaakte rust van de hemel. De bewoners kennen geen verdriet, geen rouw, geen tranen. Alles is 
in volmaakte harmonie, in volmaakte staat en volmaakte gelukzaligheid. … 
 De hemel is een thuis waar medeleven leeft in elk hart, uitgedrukt in elke blik. Daar zijn 
geen schokkende elementen, geen tweedracht of twist of woordenstrijd.” – 9Manuscript Releases 
104-105 (1882) 
 
Geen verleidingen en geen zonde 
 “Er zal daar geen boom van kennis van goed en kwaad zijn, die de kans biedt tot 
zondigen. Daar is geen verleider, geen mogelijkheid meer om kwaad te doen.” – Education 302 
(1903) Karaktervorming blz. 297 

[234] 
 “Ik hoorde de overwinningskreten van de engelen en van de verloste heiligen, die klonken 
als tienduizend muziek instrumenten, omdat ze niet meer bestookt en verleidt werden door satan 
en omdat de inwoners van de andere werelden verlost waren van zijn aanwezigheid en zijn 
verleidingen.” – The Story of Redemption 416 (1858) Eerste Geschriften blz. 346 
 
Gemeenschap met de Vader en De Zoon 
 “Gods volk heeft het voorrecht om een open gemeenschap te hebben met de Vader en de 
Zoon. … Wij zullen Hem van aangezicht tot aangezicht zien, zonder een verduisterende sluier 
ertussen.” – GC 676-677 (1911) De Grote Strijd blz. 622-623 
 “Wij zullen altijd bij Hem wonen en ons verheugen in het licht van Zijn dierbare gelaat. 
Mijn hart springt op van vreugde bij dit bemoedigde vooruitzicht!” – Heavenly Places 352 (1856) 
Maranatha blz. 304 
 “De hemel is waar Christus is. Wanneer Hij daar niet zou zijn, zou de hemel niet de hemel 
zijn voor degenen die Christus liefhebben.” – Ellen White Manuscript 41, 1897 
 “Er zal een nauwe en tedere relatie zijn tussen God en de opgestane heiligen.” – DA 606 
(1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 501 
 “De kronen, die Hij op onze hoofden geplaatst heeft, werpen wij aan de voeten van de 
Verlosser en met het aanraken van onze gouden harpen, wordt de hele hemel gevuld met lof aan 
Hem Die op de troon zit.” – 8Testimonies 254 (1904) Maranatha blz. 311 
 “Wanneer ze in dit leven trouw zijn aan God, zullen ze uiteindelijk “Zijn aangezicht zien, 
en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn” (Openbaring 22:4). En bestaat het geluk van de hemel 
niet daarin dat wij God zien? Wat groter vreugde kan er over de zondaar komen, die gered is door 
de genade van Christus, dan het aangezicht te zien en Hem te kennen als Vader!” – 8Testimonies 
268 (1904) Schatkamer deel 3 blz. 272-273 
 
Gemeenschap met engelen en met alle gelovigen door alle eeuwen heen 
 “Elke verloste zal de dienst van de engelen, in zijn eigen leven, begrijpen. De engel die 
vanaf het begin hem beschermde,  

[235] 
de engel die zijn stappen gadesloeg en zijn hoofd beschermde tijdens dagen van gevaar, de engel 
die met hem ging in het dal van de schaduw des doods, die zijn laatste rustplaats markeerde, die 
hem het eerste begroet op de opstandingsmorgen – wat bijzonder zal dat zijn om met hem 
omgang te hebben en om de geschiedenis van de Goddelijke tussenkomst te  mogen leren, van de 
hemelse samenwerking in elk werk voor de mensheid.” – Education 305 (1903) Karaktervorming 
blz. 301 
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 “Van welke gevaren, zichtbare en onzichtbare, wij bewaard zijn gebleven door de 
tussenkomst van de engelen, zullen wij nooit weten, totdat wij in het licht van de eeuwigheid de 
voorzienigheid van God zien.” – DA 240 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 191 
 “De liefde en genegenheid die God Zelf in onze harten geplant heeft zullen daar de ware 
en heerlijkste toepassing krijgen. De zuivere gemeenschap met heilige wezens, het harmonieuze 
sociale leven met de gezegende engelen en met de gelovigen van alle eeuwen, die hun gewaden 
gewassen hebben en wit gemaakt in het bloed van het Lam, de heiligen banden die “al het 
geslacht in de hemelen en op de aarde” (Efeze 3:15) samenbinden – dit alles vormt het geluk van 
de verlosten.” – GC 677 (1911) De Grote Strijd blz. 623 
 
Getuigen tegenover ongevallen wezens 
 “Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” 
(Mattheüs 20:28). Christus werk hier op aarde is Zijn werk in de hemel en onze beloning met 
Hem samen te werken in deze wereld zal nog grotere kracht en bredere voorrecht ervaren door 
met Hem samen te werken in de toekomende wereld. “gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, 
dat Ik God ben” (Jesaja 43:12). Dat zullen wij ook in de eeuwigheid zijn. 
 Waarom was het toegestaan dat de grote strijd voortduurde door de eeuwen heen? 
Waarom werd het bestaan van satan niet beëindigd aan het begin van zijn opstand? – Het is opdat 
het universum overtuigt zou raken van Gods rechtvaardigheid in Zijn handelwijze met het kwaad; 
zodat de zonde voor eeuwig veroordeeld/verworpen zou worden. In het verlossingsplan zijn er 
hoogten en diepten die de eeuwigheid nooit kan bevatten, dingen in welke de engelen begerig zijn 
in te zien. (1 Petrus 1:12) 

[236] 
Alleen de verlosten kennen, van alle geschapen wezens, vanuit hun eigen ervaringen de 
werkelijke strijd met de zonde; zij hebben met Christus samengewerkt en hebben deelgehad aan 
Zijn lijden, waartoe zelfs de engelen niet in staat waren; zullen zij dan geen getuigenis geven over 
deze kennis van verlossing – van hetgeen waardevol is voor ongevallen wezens?” – Education 
308 (1903) Karaktervorming blz. 303-304 
 
God lof brengen met rijke, melodieuze muziek 
 “Daar zal muziek en gezang zijn, muziek en gezang zoals geen sterfelijk oor heeft 
gehoord en geen verstand kan bedenken, behalve in Gods visioenen. … 
 Het lied dat de verlosten eens zullen zingen – het lied van hun ervaringen – zal de 
heerlijkheid van God bekend maken: “Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij 
almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! Wie zou U 
niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig;” (Openbaring 
15:3-4).” – Education 307,309 (1903) Karaktervorming blz. 302, 304 
 “Er is één engel die altijd de leiding heeft, die als eerste een toon op de harp aangeeft, dan 
nemen allen deel aan de rijke, volmaakte muziek van de hemel. Het is niet te beschrijven. Het is 
melodieus, hemels, goddelijk.” – 1Testimonies 146 (1857) 
 “Niet als de Man van smarten, maar als de verheerlijkte en triomferende Koning zal Hij 
op de Olijfberg staan, terwijl de Hebreeuwse halleluja's zich vermengen met de heidense 
hosanna's en de stemmen van de verlosten als een machtig leger zal aanzwellen tot gejuich, kroon 
Hem Heere van allen!” – DA 830 (1898) Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 691-692 
 
De schatten van het universum ontdekken 
 “Wanneer daar de sluier, die onze blik verduisterd, weggenomen wordt en onze ogen de 
wereld van schoonheid zal aanschouwen waarvan wij nu een glimp opvangen via de microscoop, 
als wij de grootheid en de heerlijkheid van de hemelen zien, die wij nu door de telescoop van 



 
“De gebeurtenissen in de laatste dagen” – “The Last Day Events”- E.G.White 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -  www.zijnboodschap.nl 

144 

 

verre aftasten, wanneer de vloek van de zonde is weggenomen, zal de ganse aarde verschijnen “in 
de schoonheid van de Heere, onze God”, wat een gebied zal er dan open liggen voor onze studie! 
Daar zal de wetenschapper de verslagen van de schepping kunnen lezen  

[237] 
en geen overblijfsel van de wet van het kwaad  kunnen bespeuren. Hij kan luisteren naar de 
muziek van de stemmen van de natuur, maar hij zal geen gejammer ontdekken of ondertoon van 
verdriet. … 
 Alle schatten van het heelal staan open voor Gods kinderen om te bestuderen. Met 
onuitsprekelijke blijdschap zullen wij ingaan in de vreugde en de wijsheid van ongevallen 
wezens. Wij zullen delen in alle schatten die door de eeuwen heen bijeen vergaard zijn door het 
aanschouwen van Gods handwerk.” – Education 303,307 (1903) Karaktervorming blz. 299, 303 
 “Ongehinderd door sterfelijkheid, vliegen ze  onvermoeibaar naar verre werelden – 
werelden die met smart vervuld waren bij het schouwspel van de menselijke ellende en van 
blijdschap liederen zongen bij het bericht van een verloste ziel. … Met onverduisterde blik laten 
ze hun ogen rusten op de heerlijkheid van de schepping – zonnen en sterren en stelsels, alles in 
hun vastgestelde orde, rondom de troon van de Schepper. Op alles, van het kleinste tot het 
grootste, staat de Naam van de Schepper geschreven en in alles wordt de rijkdom van Zijn macht 
geopenbaard.” – GC 677-678 (1911) De Grote Strijd blz. 623 
 
De heilsgeschiedenis geopenbaard 
 “De verloste menigte zullen van de ene wereld naar de andere wereld zwerven en een 
groot deel van hun tijd zal worden besteed aan het onderzoeken van de geheimen van de 
verlossing.” – 7BC 990 (1886) ZDA Bijbelcommentaar blz. 693-694 
 “De onderwerpen van de verlossing zal de harten en het verstand en de tongen van de 
verlosten tot in eeuwigheid bezighouden. Zij zullen de waarheden begrijpen die Christus aan Zijn 
discipelen wilde openbaren, maar waarvoor zij geen geloof hadden om ze te bevatten. Voor altijd 
en eeuwig zullen nieuwe inzichten van de volmaaktheid en heerlijkheid van Christus zichtbaar 
worden.  Door de eindeloze eeuwen zal de getrouwe Heer des huizes “uit Zijn schat nieuwe en 
oude dingen voortbrengen.” (Mattheüs 13:52).” COL 134 (1900) Lessen uit het Leven van 
alledag blz. 78 
 “Dan zal voor hem het verloop van de grote strijd geopenbaard worden, dat zijn oorsprong 
had vòòr het begin van de tijd en pas zal eindigen wanneer er geen tijd meer is.  

[238] 
De geschiedenis van het begin van de zonde, van de dodelijke leugen in zijn gewetenloze werk, 
van de waarheid die zich niet liet afbuigen van haar rechte lijnen, die de dwaling tegemoet 
getreden is en overwonnen heeft – dat alles zal geopenbaard worden. De sluier die tussen de 
zichtbare en onzichtbare wereld hangt zal terzijde getrokken worden en wonderbaarlijke dingen 
zullen worden geopenbaard.” – Education 304 (1903) Karaktervorming blz. 300 
 “Hoewel het verdriet, de pijn en verleidingen van de aarde beëindigd zijn en de oorzaak is 
verwijderd, zal Gods volk altijd een duidelijke, verstandelijke kennis hebben wat hun redding 
heeft gekost. ... 
 Onze Verlosser zal altijd de tekenen van Zijn kruisiging dragen. Op Zijn gewonde hoofd, 
in Zijn zijde, Zijn handen en Zijn voeten, staan de enige sporen van het wrede werk dat de zonde 
heeft aangericht.” – GC 651, 674 (1911) De Grote Strijd blz. 600, 620 
De verwikkelingen van het leven verklaard 
 “Al de verwikkelingen van het leven zullen dan duidelijk worden uitgelegd. Waar wij 
alleen verwarring en teleurstelling, gebroken doelen en verijdelde plannen zagen, zal een groots, 
alles overheersende, overwinnend doel, een Goddelijke harmonie worden gezien.” – Education 
305 (1903) Karaktervorming blz. 301 
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 “Daar zal Jezus ons langs de levende rivier leiden, die uit de troon van God stroomt en zal 
Hij ons de duistere voorzienigheid uitleggen, waardoor Hij ons op deze aarde heen leidde om 
onze karakters te perfectioneren.” – 8Testimonies 254 (1904) 
 “Alles wat in de voorzienigheid van God verwarrend is geweest, zal in de toekomstige 
wereld duidelijk worden gemaakt. De dingen die moeilijk te begrijpen waren, worden dan 
uitgelegd. Het mysterie van genade zal voor ons worden ontvouwd. Waar ons beperkte verstand 
alleen maar verwarring en gebroken beloften ontdekten, zullen wij de meest volmaakte en 
schoonste harmonie zien. Wij zullen weten dat oneindige liefde de ervaringen die het zwaarst 
leken heeft geregeld.  

[239] 
Wanneer wij ons de tedere zorg van Hem realiseren, Die ervoor zorgde dat alles medewerkte ten 
goede, zullen wij ons verheugen met onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid.” – 
9Testimonies 286 (1909) Getuigenissen, deel 9 blz. 275 
 
De uitwerking van elke edele daad  
 “Allen die met een onzelfzuchtige geest hebben gewerkt zullen de vruchten van hun 
arbeid aanschouwen. De uitwerking van elke goed principe en edele daad zal gezien worden. Iets 
hiervan zien wij hier al. Maar hoe weinig van het resultaat van het edelste werk in de wereld 
wordt in dit leven geopenbaard aan degene die dit doet!  Hoevelen zwoegen onzelfzuchtig en 
onvermoeid voor degenen die buiten hun bereik en kennis raken! Ouders en leerkrachten liggen 
in hun laatste rustplaats, hun levenswerk lijkt tevergeefs te zijn geweest; zij weten niet dat hun 
trouw bronnen van zegeningen hebben geopend die nooit ophouden te stromen; alleen door het 
geloof zien zij de kinderen die zij hebben opgevoed, uitgegroeid tot een zegen en een inspiratie 
voor hun medemensen en die invloed herhaald zich duizendvoudig. 
 Menig arbeider stuurt boodschappen de wereld in van kracht en hoop en moed, woorden 
die in elk land zegeningen brengen aan elk hart, maar hij weet maar weinig van de vruchten van 
zijn zwoegen in eenzaamheid en duisternis. Zo worden gaven geschonken, lasten gedragen en 
werk gedaan. Mannen zaaien het zaad van waaruit anderen, boven hun graven, een gezegende 
oogst inzamelen. Zij planten bomen, terwijl anderen de vruchten ervan eten. Zij zijn hier tevreden 
in de wetenschap dat zij krachten ten goede in werking hebben gezet. In het hiernamaals zullen de 
vruchten van dit alles worden gezien.” – Education 305-306 (1903) Karaktervorming blz. 301-
302 
 
Onze vreugde zal voortdurend toenemen 
 “Er zijn verborgenheden in het verlossingsplan –  de vernedering van de Zoon van God, 
opdat Hij aan de mens gelijk kon worden, de wonderbaarlijke liefde en goedgunstigheid van de 
Vader in het geven van Zijn Zoon – waarover de engelen zich voortdurend blijven verbazen. … 
Deze dingen zullen voor de verlosten tot in eeuwigheid het onderwerp van studie zijn. Wanneer 
zij Gods scheppings- en verlossingswerk overdenken, zullen zich voortdurend nieuwe waarheden 

[240] 
ontvouwen aan het zich verwonderde en verrukte verstand. Wanneer zij steeds meer leren van de 
wijsheid, de liefde en de macht van God, zal hun verstand zich steeds meer uitbreiden en hun 
vreugde voortdurend toenemen.” –  5Testimonies 702-703 (1889) Getuigenissen, deel 5 blz. 572 
 “De jaren in de eeuwigheid zullen steeds rijkere en nog heerlijker openbaringen brengen 
van God en van Christus. Zoals de kennis toeneemt, zo zullen liefde, eerbied en geluk toenemen. 
Hoe beter de mens God leert kennen, hoe groter hun bewondering voor Zijn karakter zal zijn. 
Wanneer Jezus voor hen de rijkdom van verlossing opent en de verbazingwekkende voltooiing in 
de grote strijd met satan, zullen de harten van de verlosten beven van vurige toewijding en met 
nog meer hartstochtelijke vreugde bespelen ze de gouden harpen; en tien duizendmaal 
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tienduizend en duizenden van duizenden stemmen verenigen zich in een machtig koor van 
lofliederen.” – GC 678 (1911) De Grote Strijd blz. 623-624 
 
De oneindigheid en verder 
 “Elke kracht zal worden ontwikkeld, elk vermogen verhoogd. De grootste ondernemingen 
zullen worden uitgevoerd, de meest verheven idealen zullen worden bereikt, de hoogste ambities 
gerealiseerd. En nog steeds zullen er nieuwe hoogten te overwinnen zijn, nieuwe wonderen te 
bewonderen, nieuwe waarheden te begrijpen, nieuwe objecten die de krachten van lichaam en 
verstand en ziel oproepen.” – Education 307 (1903) Karaktervorming blz. 302-303 
 “Hoever wij ook in de kennis van Gods wijsheid en Zijn macht mogen toenemen, er is 
altijd oneindig veel meer.” – Review and Herald, 14 september 1886 
 “Al de vaderlijke liefde die van generatie op generatie via het menselijke hart is 
doorgegeven, alle bronnen van tederheid, die de zielen van mensen hebben geopend, zijn maar 
een klein beekje t.o.v. de grenzeloze oceaan, wanneer ze vergeleken worden met de oneindige, 
onuitputtelijke liefde van God. De tong kan het niet uitspreken; de pen kan het niet beschrijven. U 
kunt het overdenken, elke dag van u leven; u kunt de Schriften ijverig onderzoeken om het te 
begrijpen; u kunt elke kracht en vermogen die God u geeft aanroepen, in het streven om de liefde 
en mededogen van de hemelse Vader te begrijpen;  en toch is er een oneindigheid daarboven.  

[241] 
U kunt die liefde eeuwenlang bestuderen; en toch kunt u nooit volledig de lengte, de breedte en 
de hoogte begrijpen van de liefde van God, Die Zijn Zoon gaf om voor de wereld te sterven. Zelfs 
de eeuwigheid kan het nooit volledig openbaren.” – 5Testimonies 740 (1882-1889) 
Getuigenissen, deel 5 blz. 601-602 
 
Het hele universum verklaart dat God liefde is 
 “De grote strijd is ten einde. Zonde en zondaars zijn er niet meer. Het hele universum is 
gereinigd.  Door de grenzeloze schepping slaat één hart in harmonie en blijdschap. Van Hem Die 
alles geschapen heeft, stroomt leven, licht en vreugde door de gebieden van onbegrensde ruimte. 
Van het kleinste atoom tot de grootste wereld, alle dingen, levende en levenloze, in hun 
onverstoorde schoonheid, verklaren dat God liefde is.” GC 678 (1911) De Grote Strijd blz. 624 
 
 


