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Meer licht op Gods onfeilbaar Woord voor de eindtijd.
Voorwoord:
Als kinderen van onze geliefde God en Vader en Zijn Zoon, onze HEERE Jezus Christus,
mogen wij de HEERE Jezus ontzettend dankbaar zijn, als we het Verlossingsplan kunnen
begrijpen. En doordat we het Verlossingsplan steeds beter gaan verstaan, omdat we
kwaliteitstijd voor onze God apart hebben gezet en zielsveel van Hem houden, zullen we
zoveel meer in de Bijbel kunnen ontdekken, dat het lijkt of er steeds meer in de Bijbel staat
terwijl we dit eerst niet konden lezen en of begrijpen. Als u deze ervaringen ook hebt zult u
ook heel goed begrijpen en verstaan dat, als we in de nieuwe hemel en aarde leven, we
oneindig veel meer kunnen begrijpen en zien staan in dezelfde Bijbel dan we nu (in)zien.
Als we dit goed tot ons doorlaten dringen en we lezen daarbij “De Geest der Profetie” van
E.G. White (de boodschapster en profetes des HEEREN) kunnen we allemaal persoonlijk
bevestigd krijgen, dat na het lezen van deze “Geest der Profetie” boeken, we een veel beter
inzicht op de Bijbel hebben met daarbij het algehele Verlossingsplan.
Dit bovenstaande geeft al het volgende bewijs dat in de eindtijd ook Nieuw Licht zal
moeten komen, en dit wordt nog veel meer bevestigd door een drievoudige profetie met
de nodige citaten vanuit de “Geest der Profetie”.
Eerste profetie:
In de dagen van (het letterlijk) Israël, toen alleen het Oude Testament nog maar aanwezig
was, kwam Jezus Christus Nieuw Licht brengen. Werd dit Nieuwe Licht door de leiders
aangenomen? Nee! Op enkele uitzonderingen na (het overblijfsel) denk aan een Nicodemus
en de 500 op de berg.
Tweede profetie:
In de dagen van de Adventpioniers, (Geestelijk Israël) ook wel Millerieten genoemd van voor
22 oktober 1844 (einde 2300 avonden en morgens Daniel 8:14), heeft onze geliefde HEERE
Jezus ons weer Nieuw Licht gegeven om de gebeurtenissen in het hemelse Heiligdom aan
deze wereld bekend te maken. Jezus Christus ging hier van het Heilige deel van het hemelse
Heiligdom naar het Heilige der heilige deel (ook wel Allerheiligste deel genoemd Eng.) van
het hemelse Heiligdom. Werd dit Nieuwe Licht door de mensen (Geestelijk Israël)
aangenomen? Nee! Op enkele uitzonderingen na (het overblijfsel) denk aan de 50 Millerieten
in de schuur van Hiram Edson.
Derde profetie:

In de dagen van het Moderne Israël (Zevende-dags Adventisten vanaf 1863, zie voor
de naam Modern Israël, Bijbel Commentaar blz. 248), zal onze geliefde HEERE Jezus
ons dus weer in Zijn genade Nieuw Licht schenken. Zoals onze HEERE aan Johannes
van Patmos heeft bekend gemaakt, dat Gods volk wederom (tweede keer) moet
profeteren (Opb. 10:11) en dat dit in de tijd van de zevende Bazuin (de laatste
Bazuin), met daarbij de speciale verborgenheden (Opb. 10:7) zal zijn, weten we zeker
dat we in onze eindtijd geschiedenis onherroepelijk Nieuw Licht moeten krijgen. Zal
dit Nieuwe Licht door het Moderne Israël worden aangenomen? Nee! Op een
overblijfsel na, 144.000 om precies te zijn, voor de gehele mensheid. (Opb. 7+14)
De bevestiging van de profetes des HEEREN:
Als we nu de “Geest der Profetie” lezen gaan we pas begrijpen waardoor de
schudding in onze eindtijd op gang komt, want alle taferelen en gebeurtenissen die
zich in de 5e en 6e Hervorming Perioden hebben afgespeeld worden herhaald in onze
tijd; de 7e Hervorming Periode. We weten ook dat de “Geest der Profetie” juist door
God voor de 7e Hervorming Periode is gegeven en pas na de 2300 avonden en
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morgens van Daniel 8:14 (E.G. White kreeg haar eerste visioen in december 1844 dit
was na 22 oktober 1844), als de gouden kruik met manna dat in het Heilige der
heiligen (Allerheiligste) bewaard werd.
Al deze feiten en nog veel meer zouden ons moeten aanzetten dit beter te
onderzoeken, dan het Nieuw Licht alleen maar te willen bestrijden. Juist als we dit
laatste doen, maken we ons schuldig omdat we het Nieuw licht verwerpen en dus de
Heilige Geest tegenstaan (zondige tegen de Heilige Geest), die ons tot al de waarheid
wil leiden die wij nodig hebben om staande te blijven, en we weten wat daar de
uitkomst van zal zijn.
Hoe velen lezen en bestuderen niet meer voldoende de “Geest der Profetie” want juist
hierin vinden we de huidige situatie, niet alleen voor Babylon, maar juist binnen de
huidige ZDA kerken. We willen hier twee voorbeelden van geven en vervolgens kunt
u zelf alle onderstaande “Geest der Profetie” citaten zelfstandig lezen en voor u zelf
de juist interpretatie maken. Advies: lees ook de complete hoofdstukken daarbij door,
om er zeker van te zijn wat er bedoeld wordt.
Voorbeeld 1: Het wel of niet krijgen van Nieuw Licht
Eerste Geschriften Hoofdstuk “Valse Herders” blz. 143 advies: lees dit hoofdstuk echt
helemaal door met de andere hoofdstukken “De zonden van Babylon” en hierna de
“Luide kreet” (roep) enz…. Deze hoofdstukken staan allemaal in de juist volgorde.
“De verschillende partijen van belijdende Advent gelovigen hebben alle een
weinig van de waarheid, maar God heeft al deze waarheden gegeven aan Zijn
kinderen, die voorbereid worden op de dag des Heeren. Hij heeft hun ook waarheden
gegeven, welke geen van deze partijen kennen, en ook niet zullen verstaan. De dingen,
welke voor hen verzegeld zijn, heeft de Heer geopenbaard aan degene, die zien willen,
en die klaar zijn om te verstaan.
Indien God enig Nieuw Licht heeft mede te delen, zal Hij het Zijn uitverkorenen en
geliefden doen verstaan, zonder dat zij hun verstand laten verlichten door te luisteren
naar degenen, die in duisternis en dwaling verkeren. Mij werd noodzakelijkheid
getoond, dat degenen, die geloven dat wij de laatste boodschap van genade hebben,
afgezonderd zouden staan van degenen, die dagelijks nieuwe dwalingen indrinken….”
Voorbeeld 2:Waardoor komt de schudding in de ZDA kerken opgang?
Eerste Geschriften Hoofdstuk “De schudding” blz. 325 advies: lees dit hoofdstuk
helemaal door.
“Terwijl de biddende hun ernstige kreten bleven uiten, viel er nu en dan een
straal van licht, (Nieuw Licht uit de hemel) van Jezus uitgaande, op hen. Om hun
harten te bemoedigen en hun aangezichten te verlichten. Sommigen, zag ik, namen
geen deel aan dit werk van worstelen en pleiten. Zij schenen onverschillig en
zorgeloos te zijn. Zij verzetten zich niet tegen de duisternis rondom hen, en deze
overdekte hen als een zware wolk. De engelen Gods verlieten dezen, en gingen de
ernstige, biddende mensen helpen. Ik zag engelen Gods zich spoeden tot hulp van al
degenen, die met al hun macht worstelden om de boze engelen te weerstaan, en die
zichzelven trachten te helpen door volhardend tot God te roepen. Maar Zijn engelen
verlieten degenen, die geen poging deden om zichzelven te helpen, en ik verloor hen
uit het oog.
Ik vroeg de betekenis van de schudding, die ik gezien had, en mij werd getoond, dat
die veroorzaakt zou worden door het rondborstige getuigenis, dat uitgelokt wordt
door de raad van de Waarachtige Getuige, aan de Laodicenzen gegeven. Dit zal zijn
uitwerking hebben op het hart van degene, die het aanneemt, en zal er hem toe
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brengen om de standaard omhoog te heffen, en de naakte waarheid te spreken.
(Nieuw Licht) Sommigen zullen dit directe getuigenis niet kunnen verdragen. Zij
zullen er zich tegen verzetten, en dit zal een schudding onder Gods volk veroorzaken.
Ik zag dat er niet half genoeg aandacht geschonken was aan het getuigenis van de
Waarachtige Getuige. Het plechtige getuigenis, waar het lot van de kerk van afhangt,
is licht geacht geworden, indien niet geheel veronachtzaamd. Dit getuigenis moet diep
berouw bewerken; allen, die het werkelijk aannemen, zullen er gehoorzaam aan zijn,
en gelouterd worden….. Ik zag dat er maatregelen genomen werden tegen het
gezelschap, dat het licht (Nieuw Licht) en de kracht van God had. De duisternis werd
dichter rondom hen heen; toch bleven zij standvastig, Gode welbehaaglijk, en op Hem
vertrouwende…..”
Uitleg bovenstaande twee voorbeelden;
We lezen heel duidelijk dat het “Rondborstig Getuigenis” pas kan starten als er
Nieuw Licht is gekomen. Juist hierdoor wordt pas het “echte koren” van het kaf
gescheiden en als dit is gebeurd, dan pas, en niet eerder, kan de Luide Roep (kreet)
gebracht worden en treedt daarbij Opb. 18:4, dit is de vierde engel, in werking.
Door de “Geest der Profetie” grondig te bestuderen en ons leven naar Gods Voorbeeld
te willen leven, zien we dat velen, die dit niet doen, de Spade regen (de verkoeling
voor het aangezicht des HEEREN) niet meer zullen, maar ook niet kunnen ontvangen.
Twee belangrijke citaten uit de “Geest der Profetie”
Een belangrijk voorbeeld vinden we in het volgende citaat vanuit de “Geest der
Profetie” uit het boek Last Day Events blz. 164 en 165 Nederlands uitgave.
Veel Adventisten verzetten zich tegen het licht (Nieuw Licht)
“In de gemeente [van Zevende-dags Adventisten] zal een geweldige
manifestatie komen van Gods macht. Maar die komt niet over de mensen, die zich niet
voor de HEER hebben verootmoedigd en de deur van hun hart hebben geopend door
belijdenis van hun zonden en door berouw. Zij zullen in hun blindheid in die
manifestatie van macht, die de aarde verlicht (Nieuw Licht) met Gods heerlijkheid,
alleen maar iets gevaarlijks zien, iets waar ze bang van worden. Ze zullen zich sterk
maken en zich ertegen verzetten. Omdat de HEER niet volgens hun verwachtingen en
ideeën werkt, gaan ze het werk tegen. Ze zeggen: “ waarom zouden wij de Geest van
God niet herkennen, terwijl we al zoveel jaren in het werk staan?” – RH Extra, 23
december 1890
“De boodschap van de Derde Engel zal niet worden begrepen. Het licht
(Nieuw Licht) dat de hele wereld met zijn heerlijkheid verlicht, zal een vals licht
genoemd worden – en wel door die mensen die niet naar de boodschap van dat licht
(Nieuw Licht) willen wandelen.” – RH, 27 mei 1890
Bracht de HEERE Jezus een Nieuwe Leer of Nieuw Licht?
Hoeveel verwarring was er in Jezus' tijd over de nieuwe Leraar?
Ze beschuldigden Hem allemaal een valse Leraar te zijn, met in het bijzonder de
Rabbi’s, de leiders van de synagoge, en zo is het ook nu. Zij die het laatste Nieuwe
Licht zien en verstaan en kwaliteitstijd voor Jezus Christus hebben vrijgemaakt zullen
op dezelfde manier worden behandeld als Jezus Christus in Zijn tijd.
Twee citaten uit Bijbel Commentaren van E.G. White;
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Eerste citaat: “Jezus wist dat Hij bij de Schriftgeleerden en Farizeeën geen goed kon
doen, tenzij zij zich ontledigden van hun eigenbelang. Hij koos nieuwe vaten voor
nieuwe wijn (wijn is leer/licht) van Zijn leer en maakte vissers en ongeletterde
gelovigen tot herauten van Zijn waarheid aan de wereld. En hoewel Zijn leer voor
mensen zo nieuw leek, was het toch in feite geen nieuwe leer, maar de openbaring van
de veelzeggendheid van hetgeen van de beginne af onderwezen was. Het was Zijn
bedoeling dat Zijn discipelen de eenvoudige, onvervalste waarheid als gids voor hun
leven zouden nemen.” Bijbel Commentaar blz. 320
Tweede citaat: “Gered van dwaling.—Jezus antwoordde hun en zeide: “Mijn leer is
niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.”Mijn woorden zijn volledig in
overeenstemming met de Oud-Testamentische geschriften en met de wet, die van de
Sinaï verkondigd is. Ik predik geen nieuwe leer. Ik breng oude waarheden naar voren,
bevrijd uit het raamwerk van dwaling en in een nieuwe zetting (Nieuw Licht)
geplaatst.” Bijbel Commentaar blz. 399 Lees zelf verder; Priesters (Predikant nu) en
Oversten (Leiders van de Kerk nu) misleid….
Wat leren we allemaal uit bovenstaande feiten?
Dat, wanneer we niet alles willen doen (1e t/m 3e toets) om Jezus Christus beter te
willen leren kennen, we ook geen nieuwe inzichten (Nieuw Licht) in de Bijbel zullen
ontdekken. Maar ook dat, als we ons eigen ik niet volledig op het offerblok hebben
gelegd we geen deelgenoot aan de Luide Roep zullen/kunnen gaan hebben. Maar nog
veel erger is als we ons tegen het Nieuwe Licht gaan verzetten, we ons niet alleen
tegen de dienstknechten van God verzetten, maar tegen Christus Jezus Persoonlijk,
met alle gevolgen vandien.
Vanuit ZIJN Boodschap kunnen wij alleen maar waarschuwen, dat er een dag komt
dat u het Nieuwe Licht niet meer kunt en zult krijgen, omdat u zich zo verhard en u er
tegen verzet hebt dat er vrijwel geen weg terug is.
Maar we leren ook dat naar hen, die het Nieuwe Licht met een dankbaar hart willen
onderzoeken, aannemen en er naar willen gaan leven, heilige engelen vanuit de troon
van Jezus Christus worden gestuurd, om ons te ondersteunen teneinde het werk samen
te mogen afronden en Jezus Christus op de wolken des hemels levend mogen
ontmoeten.
Een belangrijk gegeven en een waarschuwing voor de eindtijd;
Als u Gods Onfeilbaar Woord oprecht wilt bestuderen en niet door dwalingen van
mensen of wie dan ook, misleid wilt worden, vertrouw dan alleen op De Bijbel (het
Oude en Nieuwe Testament SV) met de “Geest der Profetie” De drie getuigen! Vele
pioniers en Bijbelonderzoekers zijn gevallen door zich niet aan deze drie getuigen
vast te houden.
In de vervolg studies (de 1843 en 1850 Charts) zult u er verstelt van staan wie er
allemaal van de waarheid zijn afgedwaald, terwijl ze zich eerst volmondig aan de
pioniers standpunten hebben gecommitteerd en later zich er tegen hebben verzet. Een
heel pijnlijk voorbeeld hiervan zijn James White door de 3e Persoon in de Godheid te
verwerpen. (hetgeen zijn eigen vrouw als profetes volledig onderbouwd heeft) En ook
de 1843 en 1850 Charts waarin de basis voor de 2300 dagen is gegeven en de 2520
jaar. (zie 1863 Chart) Ook Uriah Smith viel af van de waarheid door niet meer de
“Geest der Profetie” aan te nemen en daarbij de onderbouwing van de 2300 dagen
(Dan.8:14) met in het bijzonder de 2520. Deze personen zijn bakens op zee waar we
veel van kunnen leren, willen we zelf niet verongelukken in de zee van de eindtijd
geschiedenis. Zelfs nu is er veel fanatisme als het om Nieuw Licht gaat. Men wijkt
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alweer af van de “Geest der Profetie” Door buiten de ZDA te treden in splinter
groeperingen met alle gevolgen vandien. Wij willen u graag nog opmerkzaam maken
op de volgende twee Bijbelteksten, die voor zich zelf spreken.
Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees
tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 6 Want hij zal zijn als de
heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in
dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. 7 Gezegend daarentegen is
de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!
Jeremia 17:5
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade
van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er
geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus
willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een
Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een
Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 10 Want
predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog
mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. 11 Maar ik maak u
bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den
mens. 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar
door de openbaring van Jezus Christus.
Galaten 1:6-12
Wij hopen dat u verstaat vanuit de Bijbel en vanuit de “Geest der Profetie” (zie
aanhangsel) dat iedereen voor zichzelf de juiste keuze moet maken voor het Nieuwe
Licht. Wij hopen en bidden voor u dat u de enige juiste keuze zult maken en niet
luistert naar hetgeen leiders of leden van uw eigen kerk, of afvallige pioniers u
vertellen, maar wat Gods Onfeilbaar Woord in het Verlossingsplan u door Gods
Heilige Geest bekend wil maken door de Drie Getuigen.

Zie aanhangsel voor enkele van de vele citaten uit de “Geest der Profetie”.
Gods onmisbare zegen
De medewerkers van ZIJN Boodschap
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Aanhangsel citaten uit de “Geest der Profetie” van E.G.White
“Petrus vermaant zijn broeders „op te wassen in de genade en kennis van onze
Heere en Zaligmaker Jezus Christus”. 2 Petrus 3:18. Wanneer dan het volk Gods
opwast in de genade, zullen zij aanhoudend een klaarder/duidelijker begrip van Zijn
Woord krijgen. Ze zullen in Zijn geheiligde waarheden nieuw licht en schoonheid
ontdekken. Dit is waar geweest in de geschiedenis van de Gemeente door alle
eeuwen heen en dat zal ook voortduren tot het einde. Maar wanneer werkelijk
geestelijk leven gaat verslappen, dan heeft het de neiging om tot een stilstand te
komen in de kennis der waarheid. De mensen zijn tevreden met het licht dat zij reeds
uit Gods Woord ontvangen hebben, en wijzen elk verder onderzoek van de Schriften
af. Ze worden conservatief en proberen verdere gedachtenwisseling uit de weg te
gaan. - USG2 329
“Wanneer de komende beproeving komt, wanneer zij meer licht ontvangen,
zullen niet weinigen van hen zich aansluiten bij Gods overblijfsel.” - USG2 507.2
“Een iegelijk heeft zijn eigen licht dat moet blijven branden; en wanneer de
hemelse olie door de gouden pijpen is overgestort in deze lampen; wanneer de vaten
ontdaan zijn van het eigen-ik, gereed om de heilige olie in zich op te nemen, zal voor
een of ander doel het licht uitstralen op het pad van de zondaar. Meer licht zal
geworpen worden op het pad van de dolende door één zo’n lamp, dan door een
hele optocht van fakkels die enkel dienen voor uiterlijk vertoon. Persoonlijke
toewijding en heiligmaking tot God zal betere resultaten afwerpen dan het meest
imposante vertoon.
Leer onze zusters dat elke dag hun vraag moet luiden: „Heere, wat wilt Gij dat
ik vandaag doe?” Elk toegewijd vat zal elke dag de heilige olie in zich opnemen om
die weer over te storten in andere vaten.” - USG2 423
“Die nu de waarheid aannemen, hebben elk voordeel, vooral wat betreft meer
licht en kennis, die te vinden is in onze geschriften. De ervaringen uit het verleden,
rijk en gevarieerd, kan men zich nu ten nutte maken in hun ware betekenis. We weten
hoe moeilijk het werk in het begin vooruitging, hoe veel hinderpalen het in de weg
werd gelegd, hoe weinig tegemoetkomingen ter beschikking stonden van onze
pioniers, om daarvan gebruik te maken; maar nu is alles veranderd en een helder licht
is te zien. Wanneer het primitieve Christendom beslag kon leggen op de harten van
allen die beweren de waarheid te geloven, zou nieuw leven en kracht hen gaan
bezielen.” - USG2 237
“Wij belijden meer licht te hebben dan andere kerken; maar indien dit ons
niet leidt tot groter toewijding, tot reiner, heiliger levens, (1e t/m 3e toets) wat voor nut
heeft dat dan voor ons? Het zou beter voor ons zijn, het licht der waarheid nooit
gezien te hebben dan te belijden dat we het aangenomen hebben zonder er door
geheiligd te worden.” - USG2 278
“Ik droomde dat de Geest des Heeren op mij kwam en ik opstond te midden
van kreten en gebeden, en zei: De Geest des Heeren is over mij gekomen. Ik voel me
gedrongen u te zeggen dat u, en een ieder persoonlijk, voor uzelf aan de arbeid moet
gaan. U ziet op God en verlangt van Hem het werk voor u te doen dat Hij u
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gegeven heeft om te doen. Wanneer u voor uzelf het werk wilt gaan doen, dat u, naar
u weet, behoort te doen, zal God u helpen wanneer u hulp nodig hebt. U hebt juist
datgene wat God u heeft opgedragen, ongedaan gelaten. U hebt op God een beroep
gedaan om uw werk te doen. Had u het licht gevolgd dat Hij u gegeven heeft, dan
zou Hij op u meer licht laten vallen; maar terwijl u de u gegeven raadgevingen,
waarschuwingen en berispingen negeert, hoe kunt u dan verwachten dat God u meer
licht en zegen zal geven om te verzaken en te verachten? God is geen mens; Hij zal
Zich niet laten bespotten.” - USG2 295
“Ik zei verder: Zoals het Woord van God ommuurd is met deze boeken en
geschriften, zo heeft God u ommuurd met berispingen, raadgevingen,
waarschuwingen en bemoedigingen. Hier ligt u, met de angst in uw zielen, roepende
voor God om meer licht. Ik ben door God gemachtigd om u te zeggen dat geen
andere lichtstraal door de Getuigenissen op uw pad zal schijnen of u moet eerst
een wezenlijk gebruik maken van het reeds gegeven licht. De Heere heeft u
ommuurd met licht, maar u hebt dat licht niet op prijs gesteld; u hebt daarop uw voet
gezet. Terwijl sommigen het licht hebben veracht, hebben anderen het verwaarloosd
of slechts onverschillig gevolgd. Enkelen slechts hebben zich in hun hart
voorgenomen het licht dat God hun wel heeft willen geven, te gehoorzamen.” - USG2
297
“Hoe groot iemands verstandelijke groei ook moge zijn, laat hij toch voor
geen moment denken dat het dan niet langer nodig is om aanhoudend en nauwgezet
de Schriften te doorvorsen naar meer licht. Als volk zijn wij persoonlijk geroepen om
de profetie te bestuderen. We moeten terdege waakzaam zijn opdat we elke
lichtstraal die God ons wil geven, kunnen onderscheiden. Wij moeten de eerste
glimpen der waarheid opvangen; en door studie onder gebed kan groter licht
verkregen worden om aan anderen door te geven.” - USG2 331
“We staan vlak voor de eindworsteling in de grote strijd, wanneer satan „in
alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der
onrechtvaardigheid” werkt om van Gods karakter een verkeerde voorstelling te geven,
opdat hij „indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zou verleiden”. Als er ooit
een volk is geweest dat aanhoudend meer licht van de hemel nodig had, is het wel het
volk hetwelk, in deze tijd van gevaar, God geroepen heeft als bewaarders van Zijn
heilige wet, en dat tevens Zijn karakter voor de wereld zal verdedigen. (1e t/m 3e
toets) Zij aan wie zo’n heilig pand is toevertrouwd, moeten door de waarheden die ze
belijden te geloven, geestelijk opwassen en gesterkt worden.” - USG2 362
“GEEF ACHT OP UZELF
Onze barmhartige Verlosser, de gevaren voorziende die Zijn navolgers te dien tijde
zouden omgeven, heeft hun een bijzondere waarschuwing doen toekomen: „Wacht
uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en
dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens
overkomt. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse
aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig
geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de
Zoon des mensen.”Lukas 21 : 34—36. Wanneer de Gemeente een gelijke weg
bewandelt als die van de wereld, zal zij hetzelfde lot ondergaan. Nog sterker, gezien
zij meer licht hebben ontvangen, zal hun straf groter zijn dan die van de
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onboetvaardigen.” - USG2 8
“Hier schuilt uw gevaar, in het falen om te jagen „naar het wit tot de prijs der
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.” Filippenzen 3:14. Heeft de Heere u
licht gegeven? Dan bent u verantwoordelijk voor dat licht; niet enkel gedurende de
tijd dat zijn stralen op u vallen maar voor alles wat het u heeft geopenbaard in het
verleden. Dagelijks moet u uw wil aan God onderwerpen; u moet in het licht
wandelen, en nog meer licht verwachten; want het licht van de dierbare Heiland
moet schijnen in helderder, glanzender stralen te midden der morele duisternis, en
steeds toenemen in helderheid tot de dag der vervolmaking.” - USG2 197
“Ik zag, dat, wanneer we hemelwaarts opblikken, we licht en vrede zullen
zien, maar, op de wereld ziende, zullen we ervaren dat elke toevlucht spoedig zal
falen en elk bezit spoedig zal voorbij gaan. Er is geen hulp voor ons dan alleen in
God; in deze staat van aardse verwarring kunnen we sterk en veilig gesteld worden
enkel en alleen in de kracht van een levend geloof; noch kunnen we vrede hebben dan
wanneer we blijven in God en wachten op Zijn zaligmaking. Groter licht schijnt op
ons dan op onze vaders scheen. We kunnen door God niet aangenomen of geëerd
worden, wanneer we dezelfde prestaties verrichten, of dezelfde werken doen, die onze
vaders deden. Om door God aangenomen en gezegend te worden, zoals zij dat ervaren
hebben, moeten we hun trouw en hun ijver navolgen — ons licht gebruiken zoals zij
het hunne gebruikt hebben, — en doen zoals zij zouden gedaan hebben, wanneer ze in
onze tijd hadden geleefd.” - USG1 90
“Gods Woord, goed begrepen en toegepast, is een beveiliging tegen
spiritualisme. Een eeuwig brandende hel, van de kansel verkondigd en de mensen
voorgehouden, doet onrecht aan het goedertieren karakter Gods. Dat wijst Hem aan
als de tiran in het universum. Dit alom verspreide dogma heeft duizenden geleid tot
universalisme, tot ongeloof en atheïsme. Het Woord van God is duidelijk. Het is een
rechte ketting der waarheid, en zal als een anker zijn voor hen, die het willen
aannemen, zelfs als ze hun geliefkoosde fabels moeten opofferen. Het zal hen
bewaren voor de vreselijke misleidingen van deze gevaarvolle tijden. Satan heeft de
geesten van de predikanten van verschillende kerken er toe gebracht dat ze zich taai
vasthouden aan hun populaire dwalingen, zoals hij de Joden in hun verblindheid er toe
gebracht heeft zich vast te houden aan hun offers en Christus kruisigden. De
verwerping van licht en waarheid maakt de mensen tot slaven, onderworpen aan
satans misleiding. Hoe groter het licht is dat zij verwerpen, des te groter zal de macht
van misleiding en duisternis zijn, die over hen zal komen.” - USG1 121-122
“DE VERLOREN PENNING
De verloren penning stelt de dwalende, afgedoolde zondaar voor. De zorg, die de
vrouw besteedt om de verloren penning te vinden, dient om de volgelingen van
Christus een les te leren betreffende hun plicht ten aanzien van de dwalenden, die van
het rechte pad zijn afgedoold. De vrouw steekt de kaars aan om meer licht te krijgen,
en keert dan het huis met bezemen en zoekt ijverig tot ze hem gevonden heeft.” USG1 312
“EEN GROEIENDE ERVARING
Christenen zullen langs nieuwe wegen en door nieuwe beproevingen gaan, waar de
ervaring van het verleden geen voldoende leiding kan geven. We hebben veel meer
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nodig nu van onze goddelijke Leraar te leren dan in enige andere periode van ons
leven. En hoe meer ervaring wij opdoen, hoe dichter wij komen tot het zuivere licht
des hemels, des te meer zullen wij in ons persoonlijk ontdekken, dat hervorming
behoeft. Wij kunnen allen een goed werk doen door anderen tot zegen te zijn, indien
we raad willen inwinnen bij God en voortgaan in gehoorzaamheid en geloof. Het pad
van de rechtvaardige is opklimmend, van kracht tot kracht, van genade tot genade, en
van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het Goddelijke licht zal sterker en sterker
worden, corresponderend met ons voorwaarts gaan, en ons in staat stellend de
verantwoordelijkheden en moeilijkheden, die ons wachten, te aanvaarden.” - USG1
441
“De verschillende partijen van belijdende Advent gelovigen hebben allen een
weinig van de waarheid, maar God heeft al deze waarheden gegeven aan Zijn
kinderen, die voorbereid worden op de dag des Heeren. Hij heeft hun ook
waarheden gegeven, welke geen van deze partijen kennen, en ook niet zullen
verstaan. De dingen, welke voor hen verzegeld zijn, heeft de Heer geopenbaard
aan degenen, die zien willen, en die klaar zijn om te verstaan. Indien God enig
nieuw licht heeft mee te delen, zal Hij het Zijn uitverkorenen en geliefden doen
verstaan, zonder dat zij hun verstand laten verlichten door te luisteren naar
degenen, die in duisternis en dwaling verkeren.”
Mij werd de noodzakelijkheid getoond, dat zij, die geloven dat wij de laatste
boodschap van genade hebben, afgezonderd zouden staan van hen, die dagelijks
nieuwe dwalingen indrinken. Ik zag, dat noch de jongeren, noch de ouderen hun
bijeenkomsten moeten bijwonen, want het is verkeerd hen op die wijze aan te
moedigen, terwijl zij dwalingen leren, die een dodelijk gif zijn voor de ziel, leringen
leren, die geboden van mensen zijn. De invloed van zulke bijeenkomsten is niet goed.
Indien God ons uit zulke duisternis en dwaling getrokken heeft, behoren wij te staan
in de vrijheid, waarmee Hij ons vrijgemaakt heeft en ons te verheugen in de waarheid.
God neemt het ons kwalijk als wij naar dwaling gaan luisteren, zonder dat wij
verplicht zijn te gaan, want tenzij Hij ons zendt naar die bijeenkomsten, waar dwaling
moedwillig aan de mensen wordt opgedrongen, zal Hij ons er niet voor bewaren. De
engelen geven hun waakzame zorg voor ons op en wij worden overgelaten om door
de vijand met vuisten geslagen en door hem en de macht van zijn boze engelen in
duisternis gedompeld en verzwakt te worden; en het licht dat rondom ons schijnt,
wordt met duisternis besmet.” - Eerste Geschriften 143-144
“Mozes was groter dan iemand, die voor hem geleefd had. God had hem zeer
hoog geëerd door hem te vergunnen om van aangezicht tot aangezicht met de Heer te
spreken, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Hem was toegestaan om het heldere
licht en de uitnemende heerlijkheid te aanschouwen, waarin de Vader gehuld is. De
Heer bevrijdde door Mozes de kinderen Israëls uit het Egyptische knechtschap. Mozes
was een middelaar voor zijn volk, en stond menigmaal tussen hen en de toorn van
God. Toen de toorn Gods zeer ontstoken was tegen Israël wegens hun ongeloof, hun
murmureren, en hun grote zonden, werd Mozes' liefde voor hen op de proef gesteld.
God stelde voor om hen uit te roeien, en Mozes tot een groot volk te maken. Mozes
toonde zijn liefde voor Israël door ernstig voor hen te pleiten. In zijn nood bad hij
tot God om Zijn grote toorn af te wenden, en Israël vergiffenis te schenken, of zijn
naam uit Zijn boek uit te delgen.” - Eerste Geschriften 189
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“Deze afgezanten, die zichzelf uitzenden, zijn een vloek voor de zaak.
Oprechte zielen stellen vertrouwen in hen, denkende dat zij handelen volgens de raad
Gods, en dat zij één zijn met de kerk, en daarom laten zij hen toe het avondmaal te
bedienen; ook, wanneer de plicht hun duidelijk voorgesteld wordt, dat zij hun eerste
werken moeten doen, laten zij zich door hen dopen. Maar wanneer het licht komt,
gelijk het voorzeker komen zal, en zij bemerken, dat deze mannen niet zijn, wat zij
meenden dat zij waren, Gods geroepen en uitverkoren afgezanten, geraken zij in
moeilijkheid en twijfel aangaande de waarheid, welke zij ontvangen hebben, en
gevoelen, dat zij die weer van het begin aan opnieuw moeten leren; zij worden
verontrust en door de vijand in verwarring gebracht over al hun bevindingen, of God
hen geleid heeft of niet, en zijn niet tevreden, voordat zij weer gedoopt zijn, en
opnieuw een begin maken. Het put de geest van Gods afgezanten veel meer uit, naar
plaatsen te gaan, waar degenen geweest zijn, die deze verkeerde invloed uitgeoefend
hebben, dan om op een nieuwe akker te beginnen. Gods dienstknechten moeten
eenvoudig handelen, openlijk te werk gaan, en geen verkeerde dingen bedekken; want
zij staan tussen de levenden en de doden, en moeten rekenschap geven van hun
getrouwheid, hun zending, en de invloed, welke zij uitoefenen over de kudde,
waarover de Heer hen opzieners gemaakt heeft.” - Eerste Geschriften 111.1
“Op grond van deze tekst beweert men, dat God, voortijds vele malen en op
velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, en in het begin van de
tijd van het evangelie door Jezus en Zijn apostelen, hiermede plechtig beloofd heeft,
nimmermeer iets aan de mens op die wijze mee te delen. Derhalve moet alle
profeteren na die datum vals zijn. Dit, wordt er gezegd, besluit de ingegeven boeken.
Indien dit zo is, waarom heeft Johannes dan zijn evangelie geschreven, nadat hij uit
Patmos naar Efeze teruggekeerd was? Heeft hij door dit te doen iets toegevoegd aan
de woorden van de profetie van dat boek, hetwelk op het eiland Patmos geschreven
was? Het is duidelijk uit de tekst, dat de waarschuwing tegen het toedoen, of afdoen,
geen betrekking heeft op het bijeen verzamelde Bijbelboek, zoals wij dat bezitten,
maar op het afzonderlijke boek van de Openbaring, gelijk dit van de hand van de
apostel kwam. Toch heeft niemand recht om iets toe te doen aan of af te doen van
enig ander boek, dat door ingeving van God geschreven is. Heeft Johannes door het
schrijven van het boek van de Openbaring iets toegevoegd aan het boek van de
profetie van Daniël?—In het geheel niet. Een profeet heeft geen recht om het woord
van God te veranderen. Maar de gezichten van Johannes bevestigen die van Daniël en
doen veel meer licht schijnen op de onderwerpen, die daarin behandeld zijn. Ik
besluit dus, dat de Heer zich niet verbonden heeft om te zwijgen, maar dat Hij nog de
vrijheid heeft om te spreken. Laat het altijd de taal van mijn hart zijn: Spreek, Heer,
door wie Gij wilt; Uw dienstknecht hoort.” - Eerste Geschriften 158
Uit: Gedachten van de Berg der Zaligspreking.....(GZ)
“Geen ziel wordt ooit uiteindelijk door God verlaten, wordt ooit overgegeven
aan zijn eigen wegen, zolang er enige hoop is voor zijn redding. „De mens wendt zich
af van God, niet God van hem.” Onze hemelse Vader volgt ons met smeekbeden en
waarschuwingen en verzekering van Zijn ontferming, totdat verdere kansen en
voorrechten geheel tevergeefs zouden zijn. De verantwoordelijkheid rust op de
zondaren. Door de Geest van God nu te weerstaan, bereidt hij
een weg voor om het licht voor een tweede maal te weerstaan wanneer het met
grotere kracht komt.
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Op deze wijze valt hij van de ene graad van weerspannigheid in de andere,
totdat op ‘t laatst het licht geen indruk meer maakt, en hij zal ophouden in enige mate
te reageren op de Geest van God. Dan wordt zelfs „het licht dat in u is” duisternis. De
waarheid die we kennen is zo verdraaid geworden, dat de verblindheid van de ziel
daardoor vermeerderd wordt.” - GZ 83
“Maar wanneer we ons keren naar de Zon der Gerechtigheid, wanneer we in
contact komen met Christus, straalt de gehele ziel van het licht, van de Goddelijke
tegenwoordigheid.
De volgelingen van Christus moeten meer zijn dan een licht te midden der
mensen. Zij zijn het licht der wereld. Jezus zegt tot allen die Zijn naam aangeroepen
hebben: Gij hebt u zelf aan Mij gegeven, en Ik heb u aan de wereld gegeven als Mijn
vertegenwoordigers. Zoals de Vader Hem in de wereld gezonden had, zo, verklaart
Hij „heb ook Ik hen gezonden in de wereld.” Joh. 17 : 18. Zoals Christus het kanaal
is voor de openbaring van de Vader, zo moeten wij het kanaal zijn voor de openbaring
van Christus. Vergeet niet, christen, dat, hoewel onze Heiland de grote lichtbron is,
Hij wordt geopenbaard door de mensen. Gods zegeningen worden door menselijke
werktuigen uitgestort. Christus zelf kwam naar de wereld als de Zoon des mensen. De
mensheid moet, verbonden met de Goddelijke natuur, met de mensheid in contact
komen.” - GZ 40-41
“Wanneer Jezus de mensen leerde, maakte Hij Zijn lessen belangwekkend, en
hield de aandacht van Zijn toehoorders gevangen door dikwijls illustraties te
gebruiken uit de natuur rondom hen. De mensen waren samen gekomen toen het nog
morgen was. De stralende zon, die steeds hoger aan de hemel klom, verjoeg de
schaduwen die toefden in de dalen en in de nauwe bergengten. De pracht van de
oostelijke hemel was nog niet vervaagd. Het zonlicht overgoot het land met zijn
schittering; de kalme oppervlakte van het meer weerkaatste het gouden licht, en
weerspiegelde de rozige morgenwolkjes. Iedere bloem en knop en blaadje glinsterden
door de dauwdruppels. De natuur glimlachte onder de weldaad van de nieuwe dag, en
de vogels in de bomen zongen lieflijk. De Heiland keek naar de schare die voor Hem
stond, en toen naar de rijzende zon, en zei tot Zijn discipelen: „Gij zijt het licht der
wereld.” Zoals de zon uitgaat met haar boodschap van liefde, en de schaduwen van de
nacht verjaagt, en de wereld opwekt tot leven, zo moeten de volgelingen van Christus
uitgaan met hun zending, en het licht des hemels doen stralen op hen die in de
duisternis van dwaling en zonde zijn.” - GZ 39.2
“Niet zij wiens harten zijn aangeraakt door de Geest, niet zij die zich nu en
dan aan de kracht daarvan overgeven, maar zij die door de Geest geleid worden, zijn
zonen Gods. Wilt u een volgeling van Christus worden, maar weet u niet hoe u moet
beginnen? Bent u in de duisternis en weet u niet hoe u het licht moet vinden? Volg
het licht dat u hebt. Stel uw hart erop om datgene te gehoorzamen wat u weet van het
Woord van God. Zijn kracht, Zijn leven woont in Zijn Woord.
Wanneer u het
Woord in het geloof aanneemt, zal het u kracht geven om te gehoorzamen. Wanneer u
acht wilt slaan op het licht dat u hebt, zal een groter licht komen. U bouwt dan op
Gods Woord, en uw karakter zal worden opgebouwd naar het beeld van het karakter
van Christus.” - GZ 132.
“Jezus toonde Zichzelf als iemand die dorst naar kennis van God. Zijn vragen
brachten diepe waarheden naar voren die reeds lang waren verdoezeld, maar die
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voor het behoud van zielen van levensbelang waren. Terwijl Hij aantoonde hoe
beperkt en oppervlakkig de wijsheid van die wijze mannen was, stelde iedere vraag
hen voor een Goddelijke les en plaatste de waarheid in een nieuw licht. De rabbi’s
spraken over de heerlijke verheffing die de komst van de Messias aan het Joodse volk
zou brengen, maar Jezus wees op de profetie van Jesaja en vroeg hun naar de
betekenis van die Schriftgedeelten die heen wijzen op het lijden en de dood van het
Lam Gods.” - Jezus, de Wens der Eeuwen 55
“Zo zal het ook zijn in het grote laatste conflict in de strijd tussen
gerechtigheid en zonde. Terwijl nieuw leven en licht en kracht neerdalen van omhoog
op de discipelen van Christus, schiet er nieuw leven op van beneden, en geeft kracht
aan de vertegenwoordigers van satan. Kracht neemt bezit van ieder aards element.
Met een geslepenheid die verkregen is door eeuwen van strijd, gaat de vorst des
kwaads te werk onder een vermomming. Hij verschijnt gekleed als een engel des
lichts, en grote scharen zullen “dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. (1
Timotheüs 4:1).” - JWE 204
“Simon begon zichzelf nu in een nieuw licht te zien. Hij zag nu, hoe Maria
beschouwd werd door Iemand Die meer was dan een profeet. Hij zag, dat Christus
met een scherpe, profetische blik in haar hart de liefde en toewijding had gezien. Hij
werd beschaamd, en besefte, dat hij in tegenwoordigheid was van Iemand Die hoger
stond dan hijzelf.” - JWE 466
“Toen bij de doop van Jezus, Johannes op Hem gewezen had als het Lam
Gods, was een nieuw licht geworpen op het werk van de Messias. De gedachten
van de profeet werden gericht op de woorden van Jesaja: “Als een lam dat ter
slachting geleid wordt”. In de weken die volgden bestudeerde Johannes met
vernieuwde belangstelling de profeten en de leer van de offerdienst. Hij zag geen
duidelijk onderscheid tussen de twee verschillende indelingen van Jezus’ dienstwerk
als het lijdende slachtoffer en als de overwinnende Koning maar hij zag dat Zijn
komst een diepere betekenis zou hebben dan de priesters of het volk vermoedden.
Toen hij Jezus onder de schare opmerkte, nadat Hij uit de woestijn was teruggekeerd,
zag hij vol vertrouwen uit naar het ogenblik waarop Hij het volk een teken zou geven
van Zijn ware karakter. Bijna ongeduldig verwachtte hij, dat de Heiland Zijn zending
openbaar zou maken; maar er werd geen woord gesproken, geen teken gegeven. Jezus
antwoordde niet op de aankondiging die de Doper van Hem gaf, maar Hij begaf zich
onder de discipelen van Johannes, zonder dat Hij uiterlijk blijk gaf van Zijn
bijzondere werk of maatregelen waardoor Hij Zelf zou opvallen.” - JWE 103
“Niet alleen wordt de groei van Christus' Koninkrijk geïllustreerd door de
gelijkenis van het mosterdzaadje, ook wordt in elke periode van zijn groei de
ervaring, die in de gelijkenis wordt voorgesteld, herhaald. God heeft voor Zijn
gemeente in alle tijden een bijzondere waarheid en een bijzonder werk. De
waarheid die voor de wereldwijze en voorzichtige is verborgen, is geopenbaard aan de
kinderlijke en eenvoudige. Deze waarheid eist zelfopoffering. Ze moet strijden om te
overwinnen. In het begin heeft ze slechts weinig voorstanders. Ze worden door de
groten der wereld en door een wereldsgezinde kerk weerstaan en veracht.
Zie Johannes de Doper als de voorloper van Christus daar alleen staan, terwijl
hij de trots en het formalisme van het Joodse volk bestraft. Zie hoe de eerste predikers
van het evangelie Europa betreden. Hoe obscuur en hopeloos scheen de zending van
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Paulus en Silas, de beide tentenmakers, toen zij met hun metgezellen scheep gingen in
Troas, op weg naar Filippi. Zie de bejaarde Paulus in ketenen, terwijl hij Christus
predikt aan het huishouden van de keizer. Zie de kleine groepen slaven en boeren in
strijd met het heidendom van het keizerlijk Rome.
Zie Maarten Luther, hoe hij weerstand biedt aan de machtige kerk die het
meesterwerk is van wereldse wijsheid. Zie hoe hij vasthoudt aan Gods Woord
tegenover de keizer en de paus, terwijl hij zegt: 'Hier sta ik; ik kan niet anders. God
helpe mij.'
Zie hoe John Wesley Christus en diens gerechtigheid predikt te midden van
formalisme, zinnelijkheid en ongeloof. Zie hoe iemand smeekt om het voorrecht de
boodschap van Christus' liefde aan de heidenen te mogen brengen, omdat hij het
gewicht voelt van de jammer van het heidendom. Hoor het antwoord van de
kerkelijke gezagsdragers: 'Ga zitten, jongeman. Als God de heidenen wil bekeren, zal
Hij dat doen zonder uw en mijn hulp.'
De grote leiders van het godsdienstig denken in deze generatie verkondigen de
lof en bouwen gedenktekenen voor hen die het zaad der waarheid eeuwen geleden
hebben gezaaid. Zijn er niet velen die zich nu afwenden van dit werk om de groei van
datzelfde zaad tegen te houden? De roep van vroeger wordt herhaald: “Wij weten dat
God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet vanwaar Hij komt.”
Hiermee bedoelen zij de boodschapper die namens Christus komt. Zoals in vroeger
tijden worden de bijzondere waarheden voor deze tijd niet gevonden bij de kerkelijke
gezagsdragers maar bij mannen en vrouwen die niet te geleerd of te verstandig zijn
om Gods Woord te geloven.” Uit: - Lessen uit het Leven van Alledag blz. 43-44
“Met betrekking tot de getuigenissen wordt er niets genegeerd, er wordt
niets opzij geworpen, maar er moet met tijd en plaats rekening worden gehouden.
Niets moet vroegtijdig gebeuren. Sommige zaken mogen niet worden geleverd
doordat sommige mensen onjuist gebruik van het gegeven licht zouden maken. Elke
jota en tittel is essentieel en moet op een geschikt moment verschijnen. In het
verleden waren de getuigenissen zorgvuldig voorbereid voordat ze werden
uitgezonden voor publicatie. En het materiaal wordt nog steeds zorgvuldig
bestudeerd na het eerste schrijven.” - Selected Messages, vol. 1, p. 57
“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.” - Getuigenissen 5
blz. 531
“Wij zijn verantwoordelijk voor het licht wat ons gegeven is!
“Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er,
die denzelven vinden.” Mattheüs 7: 14
De zachtaardige, geliefde discipel (Johannes) heeft gezegd: “Die daar zegt: Ik
ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de
waarheid niet;” (1 Johannes 2:4) Het Woord van God is duidelijk en scherp. Het is
een gevaarlijke zaak om zich voor te doen als een navolger van Jezus en in de werken
Hem verloochenen door onverschillig te staan voor ook maar één van Zijn eisen.
De geschiedenis van de hervormers leert ons dat de gemeente van Christus
nooit tot stilstand komt en ophoudt zich te hervormen. God staat aan het hoofd, en
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zegt tegen hen, zoals Hij dat deed tegen Mozes “Ga voorwaarts”. “Zeg den kinderen
Israëls, dat zij voorttrekken” (Exodus 14:15) Gods werk is vooruitgang; stap voor stap
gaat Zijn volk verder vooruit d.m.v. conflicten en beproevingen tot de uiteindelijk
overwinning. De geschiedenis van de gemeente leert ons dat Gods volk geen
stereotype is in hun geloofstheorieën, maar voorbereid is op nieuw licht, door het
openen van de waarheid geopenbaard in Zijn Woord.
De geschiedenis in de vooruitgang van de waarheid te midden van dwaling en
duisternis laat ons zien dat de heilige waarheid door de meerderheid niet wordt
gekoesterd en gezocht. Degenen die vooruitgaan in de hervorming, die de stem van
God gehoorzaam zijn – “Ga voorwaarts” – worden onderworpen aan tegenstand,
marteling en dood; en met het oog op gevangenneming en dreigementen van
martelingen en dood, achten zij de waarheid voor hun tijd belangrijk genoeg om
hardnekkig aan vast te houden, liever hun leven ervoor opofferen dan hun geloof. Zij
hebben hun leven niet liefgehad boven het opofferen van de waarheid van God. De
waarheid in onze dagen is net zo belangrijk als in de dagen van de martelaren. …
Wat zou er gebeurt zijn wanneer de mensen in de dagen van Luther, hun
ongehoorzaamheid aan Gods eisen hadden bedekt met “God is te genadig dat Hij mij
veroordeeld omdat ik de onpopulaire waarheid niet aanneem. Onze geleerden en onze
religieuze leiders nemen het niet aan. Ik wil het risico nemen Gods geboden te
overtreden omdat de wereld ze afwijst. … Ik ben tevreden met mijn religie. … Ik
riskeer het met de menigte mee te gaan.”
Wanneer ik met de menigte meega, dan zegt de Bijbel dat ik mij op de brede
weg naar de dood begeef. De Majesteit van de hemel zegt “want wijd is de poort, en
breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;”
(Mattheüs 7: 14). Wij zijn verantwoordelijk voor het licht dat in onze dagen schijnt,
Christus weende van vertwijfeling over Jeruzalem, want zij kenden de tijd van hun
bezoeking niet. Dit was hun dag van vertrouwen, hun dag van mogelijkheden en
voorrechten. … De verdorven ondankbaarheid, het holle formalisme en de hypocriete
onoprechtheid van honderden jaren, riepen deze tranen van onbedwingbare kwelling
uit Zijn ogen.” - Brief 35a 1877 (Christ Triumphant 317.6)
“KLEINE GROEPEN RUSTELOZE ZIELEN
Voortdurend verschijnen van die kleine groepen, die geloven dat God enkel is met de
uitzonderlijk weinigen, de uitzonderlijk verstrooiden, en hun werk is datgene, dat
Gods dienstknechten hebben opgebouwd, neer te halen en te verbreken. Rusteloze
geesten, die gezien willen worden, en die aanhoudend aan iets nieuws geloven, komen
gestadig aan de oppervlakte, sommigen hier, anderen daar ter plaatse, maar allen een
bijzonder werk voor de vijand doende, terwijl ze nochtans driest verkondigen, dat ze
de waarheid hebben. Ze staan gescheiden van het volk, dat God uitleidt en doet
bloeien, en door wie Hij Zijn groot werk laat verrichten. Aanhoudend drukken ze
hun vrees uit dat het lichaam, de hoofdgroep der Sabbatvierders, de wereld
gelijkvormig zal worden, maar onder henzelf zijn er nauwelijks twee, die
dezelfde inzichten hebben. Ze zijn verstrooid en in verwarring, en toch misleiden ze
zichzelven waar ze denken dat God speciaal met hen is.
Sommigen van hen
belijden, dat de gaven onder hen aanwezig zijn; maar door de invloed en de leer van
die gaven worden ze geleid om vol twijfel te staan ten aanzien van hen, op wie God
de bijzondere last van Zijn werk heeft gelegd, en ze menen dat God uit de
hoofdgroep een kleine groep uitleidt.
De mensen, die overeenkomstig Gods Woord, alles in het werk stellen om
eensgezind te zijn, die geworteld zijn in de boodschap van de derde engel, worden
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met achterdocht aangezien omdat zij het werk doen groeien en zielen tot de waarheid
brengen. Zij worden als werelds aangezien omdat ze een invloed in de wereld
uitoefenen, en hun daden getuigen dat ze verwachten, dat God nochtans een groot
werk op aarde zal doen om een volk uit te leiden en bereid te maken op de
wederkomst van Christus.
De mensen van die kleine groepen weten niet wat ze werkelijk geloven, noch
de redenen van hun geloof. Ze leren aanhoudend, maar zijn nooit in staat om tot
de kennis der waarheid te komen. Er staat iemand op met vreemde, verkeerde
inzichten, en houdt vol dat God hem gezonden heeft met nieuw en heerlijk licht, en
allen moeten geloven wat hij brengt. Sommigen met een onvast geloof, die zich niet
willen stellen onder het eigenlijke lichaam, maar op drift geslagen zijn zonder een
anker, dat hen tegenhoudt, nemen die wind van leer aan. Zijn licht schijnt dusdanig,
dat de wereld zich in afkeer van hem afwendt en hem haat. Dan plaatst hij zich op
godslasterlijke wijze aan de kant van Christus en houdt vol dat de wereld hem om
dezelfde reden haat als zij Christus haatte.
Een ander staat op, bewerende door God gezonden te zijn, en verkondigt de
ketterse leer dat de goddelozen niet zullen opstaan, hetgeen een van de meesterlijke
leugens van satan is. Weer een ander koestert verkeerde inzichten aangaande de
toekomstige eeuw. Dan zijn er die krachtig ageren tegen de Amerikaanse kledij. Maar
zij allen staan op godsdienstvrijheid en een ieder beweert, zonder rekening te houden
met de anderen, dat God speciaal onder hen werkt.” - USG1 169-170
“AANMATIGENDE LEIDERS
Sommigen zijn blij en opgetogen dat zij in het bezit zijn van de gaven, die anderen
niet hebben. Moge God Zijn volk voor zulke gaven bewaren. Wat doen die gaven
voor hen? Zijn zij door de uitoefening van die gaven tot de eenheid des geloofs
gebracht? En overtuigden zij de ongelovigen dat God in waarheid met hen is?
Wanneer deze mensen met hun tegengestelde gedachten en hun verscheidenheid van
meningen bijeen komen, en er weer zo'n opwinding en spreken in vreemde tongen
plaats vindt, laten ze hun licht zó schijnen, dat ongelovigen zouden zeggen: Die
mensen zijn niet goed bij het hoofd; ze laten zich leiden door valse dweepzucht, en we
zijn er vast van overtuigd dat ze de waarheid niet hebben. Zo zijn ze een struikelblok
voor zondaren; door hun invloed weerhouden ze anderen om de Sabbat aan te nemen.
Zij zullen loon ontvangen naar hun werken. Geve God, dat ze een verandering ten
goede mogen ondergaan of dat ze anders de Sabbat maar zouden opgeven! Ze zouden
ongelovigen dan niet in de weg staan.
God heeft mannen uitgeleid, die jaren lang onder lasten gebukt gingen, die alle
mogelijke offers hebben willen brengen, zich van alles hebben ontzegd en
moeilijkheden doorstaan om de waarheid aan de wereld te brengen, en die door hun
bestendige handelwijze de blaam wegnemen, die fanatici op het werk Gods hebben
geworpen. Zij hebben op alle gebied tegenstand ondervonden. Ze hebben dag en nacht
gezwoegd om de zekerheden van ons geloof na te speuren, opdat ze de waarheid klaar
en duidelijk konden brengen, opdat ze alle tegenstand zouden kunnen weerstaan.
Aanhoudende ingespannen arbeid, zowel lichamelijk als geestelijk, in verband met dit
grote werk is de nekslag geweest voor meer dan één gestel/(gezondheids) toestand en
sommigen hebben vóór hun tijd gerimpelde gezichten en grijze haren gekregen. Ze
hebben dat leed niet voor niets geleden. God heeft hun vurige, tedere, innige gebeden
gehoord opdat zij licht en waarheid zouden hebben en opdat de waarheid in al haar
klaarheid voor anderen zou schijnen. Hij heeft op hun daden vol zelfverloochening
acht geslagen, en Hij zal hun loon geven naar hun werken.
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Anderzijds hebben zij, die niet zo gezwoegd hebben om deze kostbare
waarheden aan het licht te brengen, maar sommige punten, zoals de Sabbatwaarheid,
kant en klaar hebben ontvangen, zich opgemaakt, en al hun dankbaarheid, voor
hetgeen hun niets gekost heeft en anderen zoveel, bestaat daarin, dat ze zich verheffen
gelijk Korach, Dathan en Abiram, en degenen, op wie God de zware lasten van Zijn
werk heeft gelegd, met verwijten overladen. Zij zouden zeggen: „Het is te veel voor
u, want deze ganse vergadering, zij allen zijn heilig, en de Heere is in het midden van
hen.” Numeri 16:3. Dankbaarheid kennen ze helemaal niet. Ze hebben een harde
geest, die geen rede wil verstaan, en die hen tot hun eigen ondergang zal voeren.
God heeft Zijn volk gezegend, dat Zijn voorzienige wegen gevolgd heeft. Uit
alle klassen en standen heeft Hij een volk uitgeleid naar het grote gebied der
waarheid. Ongelovigen zijn overtuigd geworden dat God met Zijn volk was en
hebben hun harten verdeemoedigd om de waarheid te gehoorzamen. Het werk Gods
gaat gestaag verder. Niettegenstaande alle zekerheid dat God het lichaam uitleidt, zijn
er, en zullen er altijd zijn, diegenen, die de Sabbat vieren, maar los staan van het
lichaam, en geloven en doen naar eigen verkiezing. Hun inzichten zijn verward. Hun
onenigheid is een sprekend bewijs, dat God niet met hen is. De wereld scheert de
Sabbat en al hun dwalingen over één kam en verwerpt alles tezamen.
God is vergramd op hen, wier handelwijze maakt, dat de wereld hen haat.
Wanneer een Christen gehaat wordt uit hoofde van zijn goede werken en zijn
volgen van Christus, zal hij beloond worden; maar wanneer hij gehaat wordt
omdat hij niets doet om bemind te worden, gehaat vanwege zijn onbeschaafde
manieren, en omdat hij de waarheid tot een twistzaak met zijn naasten maakt, of
de Sabbat viert op een wijze, die de mensen vervreemdt, is hij een sta-in-de-weg voor
zondaars, een schande voor de heilige waarheid, en zo hij niet tot inkeer komt, zou het
beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en hij in de zee
geworpen werd. {
Men moet ongelovigen geen gelegenheid geven om ons geloof te smaden. We
worden beschouwd als vreemd en zonderling, en moeten geen weg volgen waardoor
ongelovigen meer van ons gaan denken dan ons geloof van ons vraagt.
In de menselijke natuur bestaat een neiging in uitersten te vervallen en van het
ene uiterste in het andere te gaan. Velen zijn fanatiek. Zij worden verteerd door een
vurige ijver, hetgeen voor godsdienst wordt aangezien, maar het karakter is de ware
toets van het discipelschap. Hebben ze de zachtmoedigheid van Christus? Hebben ze
Zijn ootmoed en goedertierenheid? Is de tempel van de ziel van hovaardij, arrogantie,
zelfzucht en vitzucht, ontdaan? Zo niet, dan weten ze niet van hoedanige geest ze zijn.
Ze zijn zich niet bewust, dat het Christen-zijn daarin bestaat, dat vele vruchten ter ere
Gods worden voortgebracht.
Anderen gaan tot een uiterste wat betreft hun gelijkvormigheid aan de wereld.
Er is geen duidelijke, scherp getrokken scheidingslijn tussen hen en de wereldling.
Worden bijvoorbeeld mensen van de waarheid afgestoten door een ruwe, vittende,
kritische geest, dan gaan ze denken dat de belijdende christen er geen beginsel op na
houdt en niets weet van een harte- of karakterverandering.
„Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen
zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken” (Mattheüs 6:16), zijn de
woorden van Christus.
De Heere verlangt van Zijn volk, dat ze hun verstand gebruiken, en zich niet
laten leiden door gevoelsargumenten. Zijn werk is begrijpelijk voor al Zijn kinderen.
Zijn onderwijs zal dusdanig zijn, dat elke intelligente geest dat kan opnemen. Het is
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erop berekend het verstand te verheffen. Gods kracht wordt niet gemanifesteerd bij
elke gelegenheid. De behoefte van de mens is de kans Gods.
Wanneer zij, die valse opwekkingen hebben meegemaakt en persoonlijk
beleefd, van hun fout overtuigd worden, slaat satan munt uit hun dwaling en houdt
hun die voortdurend voor ogen om ze bang te maken voor alle geestelijke oefening,
en aldus hun geloof in ware godsvrucht te vernietigen. Omdat ze eens misleid zijn,
zijn ze bevreesd om een poging te doen door ernstig, vurig gebed tot God om
bijzondere hulp en overwinning. Dezulken moeten satan zijn doel, om hen tot een
koude vormendienst en ongeloof te brengen, niet laten bereiken. Zij moeten bedenken
dat het fundament Gods vast staat. Neem God voor waar aan en elke mens voor een
leugenaar. Hun enige veiligheid ligt daarin, dat ze hun voeten planten op de Rots door
het zien en verstaan van de derde-engel-boodschap en door de waarheid te loven, lief
te hebben en te gehoorzamen.“ - USG1 170-174
“Onderzoek de Schriften om de waarheid te bevestigen
“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die
niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” 2 Timotheüs 2: 15
“De Heere zal nu geen gedachten/verstand/geest leiden om de waarheid
terzijde te stellen die de Heilige Geest Zijn dienstknechten in het verleden heeft
bewogen te verkondigen. Velen zullen ernstig het Woord onderzoeken naar licht
zoals zij in het verleden het gezocht hebben; en zij zien licht in het Woord. Maar zij
gingen in hun ervaringen niet over het terrein van hen die erbij waren toen deze
waarschuwingsboodschappen voor het eerst werden verkondigd. Omdat zij deze
ervaringen niet gemaakt hebben, waarderen sommigen de waarde van deze waarheden
niet, die voor ons als wegmarkeringen waren, en die ons tot een bijzonder volk
hebben gemaakt. Zij passen de Schriften niet op de juiste wijze toe, en zo omlijsten zij
theorieën die niet correct zijn. Het is waar dat zij een overvloed aan teksten citeren en
veel onderwijzen dat waar is, maar deze waarden zijn zo vermengt met dwaalleringen
dat zij leiden tot valse conclusies. …
Satan werkt op zo'n manier dat de geschiedenis van de Joodse natie herhaald
wordt in de ervaringen van diegenen die beweren te geloven in de tegenwoordige
waarheid. De Joden hadden het Oude Testament en meende ermee vertrouwd te zijn.
Maar zij maakten een jammerlijke vergissing. De profetieën die verwijzen naar de
heerlijke wederkomst van Christus in de wolken des hemels, beschouwen zij als een
verwijzing naar Zijn eerste komst. Omdat Hij niet kwam volgens hun verwachtingen,
keerden zij zich van Hem af. …
Op dezelfde wijze werkt satan om het geloof van Gods volk in deze tijd te
ondermijnen. Er staan mensen op die elk nieuw idee opnemen. De profetieën van
Daniël en de Openbaringen worden verkeerd geïnterpreteerd. … Deze boodschappen,
ontvangen en opgevolgd, doen hun werk om een volk voor te bereiden om stand te
houden op de grote dag van God. Wanneer wij de Schriften onderzoeken om de
waarheid te bevestigen die God aan Zijn dienstknechten gegeven heeft, dan worden
wij gevonden onder degenen die de eerste, tweede en derde engelenboodschap
verkondigen.
Het is waar dat er nog profetieën moeten worden vervuld. Maar er is steeds
opnieuw veel verkeerd werk gedaan, en zal gedaan worden door degenen die nieuw
licht zoeken in de profetieën, en zich beginnen af te keren van het licht dat God al
gegeven heeft. De boodschap van Openbaring 14 is de boodschap waaraan de wereld
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wordt getoetst, het is het eeuwig Evangelie en moet overal klinken.” - Manuscript 32,
1896 (Manuscript Release vol.17 p. 12-15) - CTr 342.5
“God heeft geen bevoegdheid gegeven om een tijd vast te stellen van Christus'
wederkomst.
“Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der
hemelen, dan Mijn Vader alleen.” Mattheüs 24: 36
Uw standpunten zijn bij sommigen gunstig ontvangen, maar dat komt omdat
deze mensen geen onderscheidingsvermogen hebben om de werkelijke positie te zien
van de argumenten die uw brengt. Zij hebben een beperkte ervaring van het werk van
God in deze tijd, en zij zien niet waar uw standpunten hen toe leidt. Ze zijn bereidt in
te stemmen met uw verklaringen; ze zien niets anders dan dat ze juist zijn. Maar zij
worden misleid, omdat u veel Bijbelteksten erin verweven hebt om uw theorie te
onderbouwen, uw argumenten lijken voor hen overtuigend.
Niet voor hen die een proefondervindelijke kennis hebben verkregen van de
waarheid die van toepassing is op de laatste periode van de aardse geschiedenis.
Omdat zij zien dat u kostbare waarheden achterhoud, zij zien ook dat u de Schriften
verkeerd uitlegt, dat u ze plaatst in een omlijsting van dwalingen, waar ze niet thuis
horen en u kracht geeft aan dat wat geen tegenwoordige waarheid is. …. Het licht dat
God mij gegeven heeft, is dat de Bijbelteksten die u samengevoegd hebt, zelf niet
volledig begrijpt. …
Ik moest duidelijk spreken m.b.t. diegenen die weggeleid werden van de
rechte weg. Met pen en stem heb ik de boodschap bevestigd “Ga hen niet achterna”
De moeilijkste opgave die ik ooit hebben moeten doen in deze branche, was omgaan
met iemand die, dat weet ik, de Heere wilde volgen. Al enige tijd dacht hij dat hij
nieuw licht verkregen had. Hij was erg ziek, en moest spoedig sterven. … Degenen
aan wie hij zijn standpunten doorgaf, luisterden gretig, en sommigen dachten dat hij
geïnspireerd was. Hij had een kaart gemaakt en motiveerde uit de Schriften dat de
Heere op een bepaalde datum zou komen, in 1894 denk ik. Voor velen was zijn
redenering zonder fouten. Zij vertelden van zijn krachtige vermaningen in zijn
ziekenkamer. De meest prachtige inzichten gingen aan hem voorbij. Maar wat was de
bron van zijn inspiratie? Het was de morfine die hem gegeven was om zijn pijn te
verzachten. ….
Niemand heeft de ware boodschap om de tijd van Christus' wederkomst vast te
stellen. Wees ervan verzekert dat God niemand het gezag gegeven heeft om te zeggen
dat Christus Zijn komst vijf jaren, tien jaren, of twintig jaren vertraagd heeft. “Gij
dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen
komen.” (Lukas 12: 40)
Iedereen die samen met God werkt moeten heel ernstig strijden voor het
geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd. Zij mogen zich niet van de
tegenwoordige boodschap afwenden, die de aarde verlicht met zijn heerlijkheid. Niets
is de moeite van het strijden waard dan voor de heerlijkheid van God. De enige rots
die zal blijven bestaan is de Rots der Eeuwen. De waarheid die in Jezus is, is de
toevlucht in deze dagen van dwaalleringen. – Brief 32, 1896. (CTr 343.6)
“Weest voorzichtig met het ontvangen van “Nieuw Licht”
“Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend
gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn
aanschouwers geweest van Zijn majesteit.” 2 Petrus 1: 16
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Wij moeten bidden voor Goddelijke verlichting en op hetzelfde moment
moeten wij voorzichtig zijn met wat genoemd wordt “nieuw licht”. … Mij werd
getoond dat het een list van de vijand is om de geest af te leiden naar onbekende en
onbelangrijke punten, iets wat nog niet volledig openbaar gemaakt is of niet
noodzakelijk voor de zaligheid. …
Wij moeten de principes van de derde engelenboodschap helder en duidelijk
onderscheiden. De grote zuilen van ons geloof zullen al het gewicht dragen wat erop
geplaatst wordt. – Manuscript 82, 1894 (Review and Herald 4 november 1965)
Onze predikanten moeten ophouden stil te staan bij hun eigenaardige ideeën,
met het gevoel “U moet dit punt zien zoals ik dat doe, anders kunt u niet behouden
worden” Weg met dit egoïsme! Het grote werk wat gedaan moet worden is, elke ziel
voor Christus winnen. …
Er komt een tijd van benauwdheid over Gods volk, maar wij moeten dat niet
voortdurend de mensen voor houden, het de vrije teugel laten zodat er een tijd van
benauwdheid komt voordat het zover is. Er komt een schudding onder Gods volk;
maar dat is niet de tegenwoordige waarheid om uit te dragen aan de gemeenten; het is
het gevolg van het afwijzen van de gepresenteerde waarheid.
De predikanten moeten niet het gevoel hebben dat ze voortschrijdende ideeën
hebben, tenzij iedereen ze ontvangen, worden ze uitgeschud en een volk zal opstaan
om voorwaarts en opwaarts te gaan in overwinning. Satans doel wordt net zo zeker
bereikt wanneer mensen op Christus vooruit lopen en het werk doen wat Hij niet aan
hun handen heeft toevertrouwd, als dat zij in de Laodicea gemeente blijven, lauw,
rijk voelend en in goederen vermeerderd, en niets nodig hebbend. Deze twee groepen
zijn dezelfde struikelblokken.
Sommige fanatiekelingen die gericht zijn op, en alle energie gebruiken voor,
originaliteit, hebben een ernstige fout gemaakt door hun poging om iets verrassends,
iets prachtigs, iets betoverends voor de mensen te brengen, iets waarvan ze denken dat
anderen dat niet zullen begrijpen. Maar vaak weten ze zelf niet waarover ze praten. …
Sommigen zijn van nature strijdbaar. … Zij willen graag overal tegenin gaan,
willen vechten voor hun bijzondere ideeën; maar zij moeten dat opzij zetten want het
ontwikkeld niet de christelijke genadegaven. Werk met al uw kracht om het gebed van
Christus te beantwoorden dat de discipelen één mogen zijn, zoals Hij één was met de
Vader. ( Manuscript 82, 1894 (Review and Herald 4 november 1965) CTr 363.4-8
“In Zijn onderricht hield Christus oude waarheden voor die Hij zelf had
gegeven, waarheden die Hij had gesproken door de aartsvaders en de profeten, maar
Hij liet er nu een nieuw licht op schijnen. Hoe heel anders was nu de betekenis ervan!
Een stroom van licht en geestelijk leven werd door Zijn verklaring daarop uitgegoten.
Hij beloofde dat de discipelen door de Heilige Geest verlicht zouden worden en dat
Gods Woord steeds duidelijker voor hen zou worden. Zij zouden de waarheden
daarvan in nieuwe schoonheid kunnen prediken aan anderen.” - LLA blz. 73
“Als wij het vlees van Christus eten en Zijn bloed drinken, zal het element van
eeuwig leven in ons werk gevonden worden. Er zullen geen oude, dikwijls herhaalde
gedachten naar voren komen. Het dorre, saaie preken zal ophouden. De oude
waarheden zullen gebracht worden, maar men zal ze in een nieuw licht zien. Er zal
een nieuw besef zijn van de waarheid, met een duidelijkheid en kracht die iedereen
zal ontdekken. Zij die het voorrecht genieten dat zij zulk een dienst meemaken,
zullen, als zij zich openstellen voor de invloed van de Heilige Geest, de bezielende
kracht van een nieuw leven voelen. Het vuur van Gods liefde zal in hen ontstoken
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worden. Hun vermogen om te onderscheiden zal verlevendigd worden, zodat zij de
schoonheid en majesteit van de waarheid ontdekken.” - LLA blz. 76
“Deze man aanvaardde de impopulaire leerstelling dat de zevende dag de
Sabbat van de Heer is om zijn godsdienstig leven de schijn van oprechtheid te
verschaffen. Onze standpunten zijn duidelijk uiteengezet in onze publikaties, maar
terwijl hij dit verborgen hield vermengde hij zijn eigen verontreinigende ketterijen
met waarheid en heeft geprobeerd om anderen te doen geloven dat God hem nieuw
licht op de Bijbel had gegeven. Door zo voor te geven groot licht te hebben over de
Sabbat van het vierde gebod en aanverwante waarheden, wekte hij bij
nietsvermoedende mensen de schijn werkelijk door God te worden geleid. Als hij
echter eenmaal het vertrouwen gewonnen heeft, begint hij zijn satanische werk van
het verdraaien van Bijbelse waarheden om aan te tonen dat overspel zoals dat in de
wet van God wordt veroordeeld niet de betekenis heeft die er gewoonlijk aan wordt
gegeven. In werkelijkheid probeert Hij om gevoelige vrouwen te laten geloven dat het
voor God niet aanstootgevend is als zij hun huwelijksbelofte ontrouw zijn. Hij zal
zelfs niet toegeven dat hiermee het zevende gebod wordt overtreden. Satan vindt het
heerlijk als hij zondaren de kerk kan laten binnengaan als belijdende Sabbatvierders,
terwijl zij hem toestaan hun verstand en gevoel te beheersen, om hen te gebruiken om
anderen te bedriegen en te verderven.” - Getuigenissen 5 Blz. 117
“Mannen die belijden nieuw licht te hebben, die beweren hervormers te zijn,
zullen grote invloed hebben op een bepaalde groep mensen die overtuigd zijn van de
ketterijen die in onze tijd bestaan, en die niet tevreden zijn met de geestelijke toestand
van de gemeenten. Met een oprecht en eerlijk hart verlangen zij naar een verandering
ten goede en het bereiken van een hogere maatstaf. Als de getrouwe dienaren van
Christus aan deze mensen de waarheid, zuiver en onbezoedeld zouden verkondigen,
zouden zij die aannemen en zichzelf reinigen door hieraan te gehoorzamen. Satan, die
altijd waakzaam is, volgt echter het spoor van deze zoekende zielen. Iemand die
beweert een hervormer te zijn, komt met hen in contact zoals satan bij Christus kwam,
vermomd als een engel des lichts, en brengt hen nog verder van de goede weg af. Het
ongeluk en de ontaarding als gevolg van losbandigheid is niet te overzien. De wereld
wordt door haar inwoners bezoedeld. Zij hebben de maat van hun ongerechtigheid
bijna vol gemaakt; wat echter de zwaarste straf zal brengen is de praktijk van
ongerechtigheid onder de dekmantel van godsvrucht. De Verlosser der wereld heeft
oprecht berouw nooit afgewezen, hoe groot de schuld ook was; Farizeeën en
huichelaars veroordeelt Hij echter openlijk. Er is meer hoop voor de openlijke
zondaar dan voor deze groep.” - Getuigenissen 5 blz. 120
Lees het hele hoofdstuk “De Bedrieglijkheid van de zonde” blz. 235 >
“Toen Jezus op aarde was, hielden de joden Zijn gangen voortdurend in de
gaten. Zij verzamelden iedere valse berichtgeving en beschuldigden Hem van de ene
misdaad na de andere. Zij probeerden voortdurend het volk van Hem af te wenden.
Was hun gedrag juist? Als dat zo was, dan heeft broeder D niet gezondigd, want hij
doet precies hetzelfde. Nu kan hij zich nog ontrukken aan de strik van de vijand; hij
kan deze geest, die hem ertoe brengt zichzelf boven zijn broeders te verheffen,
overwinnen. Laat hij zachtmoedigheid zoeken en leren om anderen hoger te achten
dan zichzelf. Als hij getrouw en in harmonie met Gods plan zal werken, dan zal hij uit
de mond van de Meester de lieflijke woorden horen: "Wel gedaan." Als hij echter de
inzet van Gods dienaars verwerpt, als hij ervoor kiest zijn eigen weg te gaan en op
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zijn eigen inzichten af te gaan, dan zal zijn geloof zeker schipbreuk lijden. God is niet
aan Zijn volk voorbijgegaan door één enkele man hier en een ander daar, aan te
wijzen als de enigen die het toevertrouwen van Zijn waarheid waard zijn. Hij geeft
niet aan één man nieuw licht dat ingaat tegen het gevestigde geloof van het lichaam.
Bij elke reformatie zijn mensen opgestaan die dit beweerden. Paulus waarschuwde de
gemeente in zijn dagen: "Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde
dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken." De grootste schade die
aan Gods volk wordt toegebracht, komt van degenen die uit hun eigen midden opstaan
en verkeerde dingen spreken. Door hen wordt kwaad gesproken over de waarheid.” Getuigenissen 5 blz. 236-237
“LEG NIEUW LICHT VOOR AAN ERVAREN BROEDERS
Er liggen wel duizend verborgen verleidingen klaar voor hen die het licht van de
waarheid hebben, en de enige veiligheid voor wie dan ook onder ons ligt in het niet
aannemen van een nieuwe leerstelling of een nieuwe uitleg van de Schriften, zonder
dit eerst aan ervaren broeders voor te leggen. Leg het hun voor met een nederige,
ontvankelijke geest, onder ernstig gebed; als zij er geen licht in zien, onderwerp u dan
aan hun oordeel, want "er is redding, als er vele raadgevers zijn." - Getuigenissen 5
blz. 238
“Satan hoopt het overblijfsel van God te betrekken in de algehele verwoesting
die over de aarde komt. Naarmate de komst van Christus dichterbij komt, zal hij meer
vastberaden en beslist zijn in zijn pogingen om hen omver te werpen. Mannen en
vrouwen zullen opstaan die belijden één of ander nieuw licht te hebben of één of
andere 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, en toch zullen zielen misleid worden. Er zullen valse berichten de
ronde doen, en sommigen zullen in deze strik gevangen worden.” - Getuigenissen 5
blz. 240
“Er is genoeg rijkdom in uw conferentie om dit werk met succes vooruit te
helpen; en zal de vorst der duisternis in het onbetwiste bezit blijven van onze grote
steden, omdat het kostbaar is om zendingsprojecten te ondersteunen? Laten zij, die
Christus willen volgen, hun verplichtingen volledig nakomen, zelfs als dit buiten de
predikanten en de voorzitter om moet gaan. Degenen die in een werk als dit zeggen:
"Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd," moeten oppassen dat zij niet hun ontslag
voor de eeuwigheid krijgen. Laten christenen, die van hun plicht houden, doen wat zij
kunnen en vervolgens God vragen om meer kracht. Hij zal werken door de inzet van
mannen en vrouwen die doorzetten, en zal doen wat zij niet kunnen. Hun zal nieuw
licht en meer kracht gegeven worden, als zij inzetten wat zij hebben. Een nieuwe
geestdrift en ijver zal de gemeente in beweging zetten, als zij zien dat er iets bereikt
wordt.” - Getuigenissen 5 blz. 302
“'De Heer wil u waarschuwen, terechtwijzen en raad geven door middel van
de Getuigenissen die zijn gegeven, en u doordringen van het belang van de waarheid
uit Zijn woord. De geschreven Getuigenissen zijn niet bedoeld om nieuw licht te
geven, maar om de geïnspireerde waarheden die er reeds zijn, te benadrukken. De
plicht van de mens tot God en tot zijn medemens is duidelijk uiteengezet in Gods
woord; toch zijn slechts weinigen van u gehoorzaam aan het licht dat is gegeven. Er
worden geen nieuwe waarheden gebracht, maar door middel van de Getuigenissen
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heeft God de grote waarheden, die reeds zijn gegeven, vereenvoudigd en deze op de
wijze die Hij daarvoor geschikt heeft geacht, aan de gemeente voorgehouden om hen
wakker te schudden en hen daarvan te doordringen, zodat niemand nog een
verontschuldiging zal hebben.'” - Getuigenissen 5 blz. 540
“De mysteriën van de Bijbel een bewijs van haar inspiratie
KUNT GIJ de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde
toe? Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen, dieper dan het dodenrijk; wat kunt
gij weten?" "Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn
wegen, luidt het woord des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten hoger dan uw
gedachten." "Ik immers ben God, en er is geen ander God, en niemand is mij gelijk;
Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is."
Het is voor het beperkte verstand onmogelijk om volledig het karakter of de daden
van de Allerhoogste te begrijpen. Voor het grootste intellect, voor de meest krachtige
en best geschoolde geest moet dat heilig Wezen altijd in mysteriën gehuld blijven.
De apostel Paulus roept uit: "O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!"
Ofschoon "rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de
grondslag van Zijn troon." Wij kunnen in zoverre Zijn handelwijze met ons begrijpen,
alsmede de motieven waardoor Hij Zich laat leiden, dat wij Zijn grenzeloze liefde en
genade kunnen onderscheiden die verbonden zijn met Zijn oneindige macht. Wij
kunnen zoveel van Zijn bedoelingen begrijpen als goed is voor ons om te weten, maar
verder moeten wij nog steeds vertrouwen op de macht van de Almachtige, de liefde
en wijsheid van de Vader en Vorst over allen.
“Het woord van God, evenals het karakter van de goddelijke Schrijver ervan,
bevat verborgenheden die door beperkte wezens nooit volledig kunnen worden
begrepen. Het richt ons denken op de Schepper, die "een ontoegankelijk licht
bewoont." Het laat ons Zijn bedoelingen zien, die alle eeuwen van de menselijke
geschiedenis omvatten, en die hun uiteindelijke vervulling eerst zullen vinden in de
oneindige kringloop van de eeuwigheid. Het bepaalt ons bij onderwerpen van peilloze
diepte en belang, die verband houden met het bestuur van God en de bestemming van
de mens.
De verschijning van zonde in de wereld, de menswording van Christus,
herschepping en wedergeboorte, de opstanding uit de dood en vele andere
onderwerpen die in de Bijbel te lezen zijn, zijn verborgenheden die voor het menselijk
verstand te diep zijn om uit te leggen of zelfs volledig te vatten. God heeft ons echter
in de Schriften voldoende bewijs gegeven van hun goddelijk karakter, en wij mogen
Zijn woord niet betwijfelen, omdat wij de verborgenheden van Zijn Voorzienigheid
niet kunnen bevatten.
De gedeelten van de Heilige Schrift die deze thema's naar voren brengen,
mogen niet door de mens als onbruikbaar worden afgedaan. Wat God geschikt heeft
geacht om bekend te maken, moeten wij op het gezag van Zijn woord aannemen. Er
kan slechts een sobere mededeling gegeven zijn, zonder enige uitleg over het hoe of
waarom, maar hoewel wij die niet kunnen begrijpen, moeten wij daar toch vertrouwen
in hebben, omdat God het gezegd heeft. Het gehele probleem ligt bij de zwakheid en
de bekrompenheid van het menselijk verstand.
De apostel Petrus zegt in dit verband van de Schriften: "Daarin is het één en
ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onverstandige lieden tot hun eigen
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verderf verdraaien." De moeilijke gedeelten van de Bijbel zijn door critici gebruikt als
argument tegen de Bijbel, maar in plaats daarvan vormen ze juist een krachtig bewijs
van Zijn goddelijke inspiratie. Als de Bijbel alleen maar verslagen van God bevatte,
die wij gemakkelijk kunnen begrijpen, en als Zijn grootheid en majesteit konden
worden bevat met ons beperkt verstand, zou de Bijbel niet de onmiskenbare
geloofsbrieven dragen van goddelijk gezag. Het zijn juist de grootsheid en
verborgenheid van de gepresenteerde thema's die het geloof in de Bijbel inspireren als
het woord van God.
De Bijbel ontvouwt de waarheid met zo'n eenvoud en perfecte aanpassing aan
de behoeften en verlangens van het menselijk hart, dat dit de meest gecultiveerde
geesten heeft verbaasd en bekoord, terwijl het de eenvoudigen en ongeschoolden in
staat stelt de weg der zaligheid te ontdekken. Toch staan deze eenvoudig omschreven
waarheden in rechtstreeks verband met onderwerpen die zo hoog, zo diepgaand en zo
ver verheven zijn boven het bevattingsvermogen van de menselijke geest, dat wij ze
slechts kunnen aannemen, omdat ze uit de mond van God komen. Op deze wijze is
het verlossingsplan aan ons duidelijk gemaakt, zodat iedereen kan zien welke stappen
hij moet zetten in zijn bekering naar God en in geloof tot onze Heer Jezus Christus,
zodat hij gered kan worden op de wijze die God heeft bepaald. Toch liggen onder
deze waarheden, die zo gemakkelijk te begrijpen zijn, verborgenheden die de
heerlijkheid van God verhullen ??? verborgenheden die het verstand in zijn zoektocht
overweldigen, maar ook degene die oprecht op zoek is naar waarheid met eerbied en
geloof zal inspireren. Hoe meer hij de Bijbel doorzoekt, des te dieper wordt zijn
overtuiging dat dit het woord is van de levende God, en het menselijk verstand buigt
zich neer voor de majesteit van goddelijke openbaring.
Met het helderste licht worden diegenen gezegend, die bereid zijn om op deze
wijze de levende woorden aan te nemen op gezag van God. Als hun gevraagd wordt
bepaalde teksten te verklaren, kunnen zij alleen maar zeggen: 'Zo staat het in de
Schriften.' Zij moeten erkennen dat zij de werking van de goddelijke kracht niet
kunnen verklaren, noch de manifestatie van goddelijke wijsheid. Het is zoals de Heer
het bedoeld heeft, dat wij ons genoodzaakt zien sommige dingen uitsluitend door
geloof te aanvaarden. Dit te erkennen is slechts het toegeven dat het eindige verstand
ontoereikend is het oneindige te begrijpen, en dat de mens met zijn beperkte,
menselijke kennis de bedoelingen van de Almachtige niet kan begrijpen.
Omdat zij al Zijn mysteriën niet kunnen doorgronden, verwerpen de scepticus
en de ongelovige Gods woord; niet iedereen die belijdt Gods woord te geloven is
veilig voor verleiding op dit punt. De apostel zegt hierover: "Ziet toe, broeders, dat bij
niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God." De
geest die opgevoed is om zich bezig te houden met kritiek, twijfel en haarkloverij,
omdat deze de bedoelingen van God niet kan doorzien, zal "ten val komen door dit
voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen." Het is goed om de leerstellingen van de
Bijbel nauwkeurig te bestuderen en "de diepten Gods" te onderzoeken, voor zover
deze in de Schrift geopenbaard zijn. Echter, "de verborgen dingen zijn voor de HERE,
onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd." Het is
echter satans opzet om de onderzoekende krachten van het verstand te verderven. Een
zekere mate van trots wordt vermengd met de overdenking van Bijbelse waarheid,
zodat de mens zich verslagen en ongeduldig voelt als hij niet ieder Bijbelgedeelte
bevredigend kan verklaren. Het is voor deze mensen te vernederend om toe te geven
dat zij de geïnspireerde woorden niet begrijpen.
Zij zijn niet bereid geduldig af te wachten tot God het goed zal achten hen de
waarheid te openbaren. Zij vinden dat hun eigen menselijke wijsheid toereikend is om
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de Schriften te bevatten, en wanneer dit niet lukt, ontkennen zij in feite zijn gezag.
Het is waar dat vele theorieën en dogma's, algemeen aangenomen als Bijbelse
leerstellingen, geen grondslag vinden in de Schriften, en zelfs in strijd zijn met de
volledige strekking van de inspiratie. Deze dingen zijn voor velen oorzaak geweest
van twijfel en verwarring. Ze kunnen echter niet worden gerekend als Gods woord,
maar als de menselijke verdraaiing ervan. De moeilijke gedeelten in de Bijbel doen
niets af aan de wijsheid van God; deze veroorzaken niet hun ondergang. Als zulke
moeilijke passages er niet waren geweest zouden deze mensen nog te gronde zijn
gegaan; als er voor hen geen mysteriën in de Bijbel hadden gestaan die ze in twijfel
konden trekken, dan zouden zij door hun eigen gebrek aan geestelijk
onderscheidingsvermogen in de duidelijkste uitspraken van God wel een reden tot
struikelen hebben gevonden.
Mensen die van zichzelf vinden dat zij over zulke grote geestelijke vermogens
beschikken, dat zij een verklaring kunnen vinden voor alle motieven en daden van
God, proberen menselijke wijsheid tot een niveau te verheffen dat gelijk staat aan het
goddelijke, en verheerlijken de mens als God. Zij herhalen slechts wat satan in Eden
tegen Eva zei: "Gij zult als God zijn." Satan viel door zijn eerzucht om aan God gelijk
te willen zijn. Hij wilde doordringen tot de gedachten en overleggingen van God,
waar hij echter buiten stond door het feit dat hij als geschapen wezen niet in staat was
om de wijsheid van de Oneindige te bevatten. Het was deze eerzuchtige trots die tot
zijn rebellie leidde, en met hetzelfde middel wil hij ook de ondergang van de mens
veroorzaken.
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
minzaamheid van de Vader in het geven van Zijn Zoon waarover zelfs de engelen
zich voortdurend blijven verbazen. De apostel Petrus, die spreekt van de
openbaringen aan de profeten over "al het lijden, dat over Christus zou komen," zegt
hierover: "In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan." Deze dingen
zullen voor de verlosten tot in de eeuwigheid het onderwerp van studie zijn. Als zij
Gods scheppings- en verlossingswerk overdenken, zullen zich voortdurend nieuwe
waarheden ontvouwen aan het zich verwonderend en verrukt verstand. Naarmate zij
steeds meer leren over de wijsheid, de liefde en de macht van God, zal hun inzicht
zich steeds verder uitbreiden, en hun blijdschap zal voortdurend toenemen.
Als het voor geschapen wezens mogelijk was God en Zijn werk volledig te
kunnen begrijpen, zou er voor hen, na dit punt bereikt te hebben, geen verdere
ontdekking van waarheid meer zijn, geen toename in kennis, geen verdere
ontwikkeling in verstand en hart. God zou niet langer de Allerhoogste zijn, en nadat
mensen deze grenzen van kennis en wetenschap hadden bereikt, zouden zij niet verder
vooruitgaan. Laten wij God danken dat dit niet zo is. God is oneindig; in Hem zijn "al
de schatten der wijsheid en kennis verborgen." Tot in alle eeuwigheden kan de mens
bezig blijven met onderzoeken en leren, en toch zal hij nooit de schatten van Zijn
wijsheid, goedheid en kracht uitputten.
God wil dat zelfs in dit leven de waarheid zich steeds verder zal ontvouwen
voor Zijn volk. Er is slecht één manier waarop deze kennis kan worden verkregen.
Wij kunnen uitsluitend een begrip van Gods woord krijgen door de verlichting van die
Geest, waardoor het woord gegeven werd. "Zo weet ook niemand, wat in God is, dan
de Geest Gods." "Want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods." De
belofte van de Verlosser aan Zijn volgelingen was deze: "Wanneer Hij komt, de Geest
der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid... Want Hij zal het uit het
Mijne nemen en het u verkondigen."
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Het is Gods verlangen dat de mens zijn redeneringsvermogen blijft oefenen;
de studie van de Bijbel zal zijn verstand verheffen en krachtig maken zoals geen
andere studie dat kan. Het is zowel de beste mentale als geestelijke oefening voor het
menselijk verstand. Toch moeten wij ons wachten voor het verafgoden van de
menselijke rede, die onderworpen is aan de zwakheden en onstandvastigheden van het
mensdom. Als wij niet willen dat ons begrip van de Schriften daardoor versluierd
wordt, zodat zelfs de meest eenvoudige waarheden niet meer begrepen kunnen
worden, moeten wij de eenvoud en het geloof van een klein kind hebben, bereid om te
leren, en moeten wij de hulp van de Heilige Geest zoeken. Een besef van de kracht en
wijsheid van God, en van ons onvermogen Zijn grootheid te begrijpen, zou ons
moeten inspireren tot nederigheid, en wij zouden Zijn woord moeten openslaan met
dezelfde houding als wanneer wij Zijn aanwezigheid zouden naderen, met heilige
eerbied en ontzag. Wanneer wij de Bijbel openen, moet de rede daarin een gezag
erkennen dat superieur is, en hart en verstand moeten zich neerbuigen voor de grote
IK BEN.
Wij zullen alleen in ware geestelijke kennis kunnen toenemen als wij ons
bewust zijn van onze geringheid en onze totale afhankelijkheid van God; iedereen die
de Bijbel echter biddende en met een ontvankelijke geest benadert, om de uitspraken
daarin te bestuderen als het woord van God, zal goddelijke verlichting ontvangen.
Veel dingen die moeilijk en duister lijken, zal God helder en eenvoudig maken voor
hen die ze op deze wijze willen begrijpen.
Het gebeurt soms dat mensen met intellectuele capaciteiten, die vanuit hun
studie en cultuur veel kennis hebben opgedaan, niet in staat zijn bepaalde passages uit
de Schrift te begrijpen, terwijl anderen die ongeschoold zijn, en van wie het
bevattingsvermogen gering lijkt te zijn, wèl de betekenis ervan begrijpen, en kracht en
troost putten uit datgene wat de eerder genoemden te mysterieus vinden of waaraan
zij voorbij gaan als iets onbelangrijks. Hoe komt dit? Mij is uitgelegd dat de
laatstgenoemde groep mensen niet vertrouwt op eigen inzicht. Deze mensen gaan tot
de Bron van het licht, tot Hem die de Schriften geïnspireerd heeft, en met een nederig
hart vragen zij God om wijsheid, en ontvangen die. Er zijn mijnen vol waarheden die
wachten om ontdekt te worden door degene die oprecht zoekt. Christus stelde de
waarheid voor als een schat verborgen in een akker. Deze ligt niet aan het oppervlak;
wij moeten ernaar graven. Ons succes in het vinden ervan hangt echter niet zozeer af
van onze intellectuele capaciteiten, als wel van onze nederigheid van hart en het
geloof dat aanspraak maakt op goddelijke hulp.
Zonder de leiding van de Heilige Geest zullen wij voortdurend gevaar lopen
de Schriften te verdraaien of ze verkeerd uit te leggen. Er wordt veel in de Bijbel
gelezen, zonder enig nut, en in veel gevallen veroorzaakt het ook nog schade.
Wanneer het woord van God wordt geopend zonder eerbied en zonder gebed;
wanneer de gedachten en de genegenheid niet op God zijn gericht, of niet in harmonie
zijn met Zijn wil, blijft het verstand gehuld in twijfel, en tijdens het bestuderen van de
Bijbel neemt de twijfel alleen maar toe. De vijand neemt bezit van de gedachten, en
hij suggereert interpretaties die niet juist zijn.
Wanneer mensen er geen moeite voor doen om in woord en daad met God in
harmonie te zijn, zal, hoe geleerd zij ook mogen zijn, de kans groot zijn dat zij zich
vergissen in hun begrip van de Schriften, en is het niet veilig op hun uitleg te
vertrouwen. Wanneer wij waarachtig ons best doen om Gods wil te doen, maakt de
Heilige Geest de geboden van Zijn woord tot onze levensbeginselen en schrijft ze op
de tafelen van ons hart. Het zijn dan ook alleen zij die het licht volgen dat reeds
gegeven is, die kunnen hopen op het ontvangen van verdere verlichting door de Geest.
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Dit wordt duidelijk weergegeven door de woorden van Christus: "Indien iemand diens
wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt."
Zij die de Schriften gebruiken, om daarin tegenstrijdigheden te vinden, hebben
geen geestelijk inzicht. Met een verwrongen visie zullen zij heel wat redenen vinden
voor twijfel en ongeloof over dingen die in werkelijkheid helder en eenvoudig zijn.
Voor hen die Gods woord echter met eerbied aannemen, en Zijn wil willen leren
kennen, zodat zij die kunnen gehoorzamen, is alles anders. Zij worden vervuld met
eerbied en ontzag, naarmate zij nadenken over de zuiverheid en de verheven
voortreffelijkheid van de geopenbaarde waarheden. Soort trekt soort aan. Heiligheid
verbindt zich met heiligheid, geloof met geloof. Voor het nederige hart en het
oprechte, vorsende verstand is de Bijbel vol met licht en kennis. Zij die de Schriften
vanuit deze geest benaderen, worden in gemeenschap gebracht met profeten en
apostelen. Hun geest gaat op in die van Christus, en zij verlangen ernaar één met Hem
te worden.
Velen vinden dat er een verantwoordelijkheid op hen rust om iedere schijnbaar
moeilijke passage in de Bijbel te verklaren, om een antwoord te hebben op de kritiek
van sceptici en ongelovigen. Door echter uit te willen leggen wat zijzelf slechts
gebrekkig begrijpen, lopen zij gevaar verwarring te veroorzaken over punten die op
zich al helder zijn en gemakkelijk te begrijpen. Dit is niet ons werk. Ook moeten wij
niet klagen dat deze moeilijke punten er zijn, maar ze accepteren als iets dat God in
Zijn wijsheid heeft toegelaten. Het is onze plicht Zijn woord aan te nemen wat
duidelijk is in elk punt, noodzakelijk voor onze zaligheid, de principes ervan toe te
passen in ons leven, en deze door woord en daad aan anderen door te geven. Zo zal
aan de wereld duidelijk zijn dat wij een band met God hebben en onvoorwaardelijk
vertrouwen hebben in Zijn woord. Een godvruchtig leven, een dagelijks voorbeeld
van integriteit, zachtmoedigheid en onbaatzuchtige liefde zullen een levend voorbeeld
zijn van de onderwijzingen van Gods woord, en zal een argument vóór de Bijbel zijn,
waar weinigen weerstand aan kunnen bieden. Dit zal op de meest effectieve wijze de
toenemende neiging naar kritiek en ongeloof tegengaan.
Door geloof moeten wij onze blik op het hiernamaals richten, en de belofte
aannemen dat God het verstand wil verruimen, de menselijke vermogens wil
verenigen met de goddelijke, en alle krachten der ziel in direct contact wil brengen
met de Bron van het licht. Wij mogen ons erin verheugen dat alles wat ons heeft
verbaasd over de voorzienigheid van God, dan duidelijk gemaakt zal worden; dingen
die moeilijk te begrijpen zijn geweest, zullen dan uitgelegd worden, en waar ons
beperkte verstand alleen maar verwarring en mislukkingen heeft ontdekt, zullen wij
de meest volmaakte en mooiste harmonie zien. De apostel Paulus zegt: "Nu zien wij
nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken
ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben."
Petrus spoort zijn geloofsgenoten aan: "Wast op in de genade en in de kennis
van onze Heere en Heiland, Jezus Christus." Wanneer het volk van God in genade
toeneemt, zal het een steeds helderder inzicht krijgen in Zijn woord. In zijn heilige
waarheden zullen zij nieuw licht en schoonheid zien. Door alle eeuwen heen is dit in
de geschiedenis van de kerk het geval geweest, en dit zal zo doorgaan tot het einde.
Omdat waarachtig geestelijk leven echter al snel de neiging heeft om af te takelen,
heeft altijd de neiging bestaan om te stoppen met de groei in het kennen van de
waarheid. Mensen zijn tevreden met het licht dat zij reeds ontvangen hebben uit Gods
woord, en ontmoedigen een verder onderzoek van de Schriften. Zij worden
behoudend en proberen discussie te vermijden.
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Het feit dat er bij Gods volk geen conflicten of onrust voorkomen, moet niet
worden gezien als overtuigend bewijs dat zij vasthouden aan de gezonde leer. Er is
reden om te vrezen dat zij niet zo'n scherp onderscheid maken tussen waarheid en
dwaling. Wanneer geen nieuwe vragen naar boven komen tijdens het onderzoeken
van de Schriften, wanneer er geen meningsverschillen ontstaan, wat mensen aanzet de
Bijbel voor zichzelf te gaan onderzoeken, om zich ervan te vergewissen dat zij de
waarheid hebben, zullen er ook nu velen zijn, die evenals in oude tijden vasthouden
aan traditie en aanbidden wat zij niet kennen.
Mij is getoond dat velen die voorgeven kennis te hebben van de huidige
waarheid, niet weten wat zij geloven. Zij begrijpen de bewijzen voor hun geloof niet.
Zij hebben geen juiste waardering voor het werk in deze tijd. Wanneer de tijd van de
beproeving komt, zullen er mensen zijn, die nu tot anderen prediken, maar dan tot de
ontdekking komen, nadat zij hun eigen standpunt bestudeerd hebben, dat er veel
dingen zijn waarvoor zij geen bevredigende verklaring kunnen geven. Totdat zij op
deze wijze beproefd zijn, hebben zij geen besef van hun grote onwetendheid. Zo zijn
er velen in de gemeente die het als vanzelfsprekend aannemen dat zij begrijpen wat zij
geloven, maar zij zijn zich niet bewust van hun zwakheid, tot er moeilijkheden
komen. Wanneer zij gescheiden worden van mensen met hetzelfde geloof en zij
noodgedwongen op zichzelf zijn aangewezen om verantwoording over hun geloof af
te leggen, zullen zij verbaasd zijn te ontdekken hoe verward hun opvattingen zijn over
hetgeen zij als waarheid hadden aangenomen. Het is een feit dat er in onze kringen
sprake is van een afval van de levende God en een zich wenden tot sterfelijke mensen.
Menselijke wijsheid gaat steeds meer de plaats innemen van goddelijke wijsheid.
God zal Zijn volk wakker schudden; als andere middelen falen, zullen
ketterijen binnenkomen, die hen zullen ziften en het kaf van het koren zullen
scheiden. De Heer roept al degenen op die Zijn woord geloven, om uit hun slaap te
ontwaken. Er is kostbaar licht gekomen, dat toepasselijk is voor deze tijd. Het is de
Bijbelse waarheid die ons de gevaren toont die vlak voor ons liggen. Dit licht zou ons
moeten aanzetten tot ijverige studie van de Schriften, en tot een uiterst kritisch
onderzoek van de geloofspunten die wij voorstaan. God wil dat alle fundamentele
waarheidspunten grondig en volhardend onder gebed en vasten onderzocht worden.
Gelovigen mogen niet tevreden zijn met veronderstellingen en vaag omschreven
gedachten van wat de waarheid is. Hun geloof moet vast gefundeerd zijn op het
woord van God, zodat, wanneer de tijd van beproeving komt en zij voor
raadsvergaderingen komen te staan om hun geloof toe te lichten, zij in staat zullen
zijn op zachtmoedige wijze en met vreze reden te geven voor de hoop die in hen is.
Zorg voor discussie, beweging en actie. De onderwerpen die wij de wereld
voorhouden moeten voor ons een levende realiteit zijn. Het is belangrijk dat wij bij
het verdedigen van leerstellingen die wij beschouwen als fundamentele bestanddelen
van het geloof, geen argumenten gebruiken die niet helemaal kloppen. Deze kunnen
weliswaar tot gevolg hebben dat een tegenstander zich verder stil houdt, maar ze
dienen de waarheid niet. Wij moeten gezonde argumenten hanteren, die onze
tegenstanders niet alleen tot zwijgen brengen, maar een gedegen en nauwkeurig
onderzoek, kunnen doorstaan. Voor degenen die zich erop hebben toegelegd
discussies aan te gaan, bestaat groot gevaar dat zij het woord van God geen recht
doen. Als wij met iemand in discussie gaan, moet het ons diepste verlangen zijn de
verschillende onderwerpen op zo'n manier over te brengen, dat het een overtuiging in
de ander wakker maakt, in plaats van alleen maar vertrouwen te wekken in de
gelovige.
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Hoe geletterd iemand ook kan zijn, laat hem geen moment denken dat het niet
meer nodig zou zijn om voortdurend in de Bijbel te zoeken naar meer licht. Als
gemeente worden wij ieder afzonderlijk geroepen om de profetieën te bestuderen. Wij
moeten ernstig waken opdat wij ieder straaltje licht dat God ons zal geven ontdekken.
Wij moeten het eerste schijnsel van de waarheid opvangen, en door studie en onder
gebed kan een helderder licht verkregen worden, dat kan worden doorgegeven aan
anderen.
Wanneer Gods volk stil zit en tevreden is met het licht dat het nu heeft,
kunnen wij er zeker van zijn dat Hij hen niet zal zegenen. Het is Zijn wil dat zij verder
gaan in het ontvangen van het steeds toenemende licht dat voor hen schijnt. De
huidige houding van de gemeente is God niet welgevallig. Er is een
zelfgenoegzaamheid binnengekomen die ertoe heeft geleid dat zij de noodzaak niet
inzien van meer waarheid en groter licht. Wij leven in een tijd waarin satan van alle
zijden om ons heen aan het werk is, en toch slapen wij als gemeente. God wil dat er
een stem wordt gehoord die Zijn volk aanzet tot actie.
In plaats van de ziel open te stellen om de stralen uit de hemel te ontvangen,
zijn sommigen met het tegenovergestelde bezig geweest. Zowel door geschrift als van
de kansel zijn gezichtspunten verkondigd met betrekking tot de inspiratie van de
Bijbel, die niet de goedkeuring dragen van de Geest of van het woord van God. Zeker
is, dat niemand, ook geen groep mensen, het moet wagen theorieën te opperen over
een onderwerp dat van zo groot belang is, zonder een duidelijk "Zo zegt de Heer", om
ze te ondersteunen. Wanneer mensen, behept met menselijke zwakheden, in meer of
mindere mate beïnvloed door de omgeving, en gebukt onder erfelijke en aangewende
neigingen die hen verre van wijs of hemelsgezind maken, het wagen om Gods woord
te rangschikken, en uitmaken wat van Goddelijke en wat van menselijke oorsprong is,
zijn zij zonder Gods raad bezig. De Heere zal dat werk niet zegenen. De gevolgen
zullen desastreus zijn, zowel voor degenen die zich ermee bezighouden als voor hen
die het hebben aangenomen als van God afkomstig. In het denken van velen is een
kritische houding ontstaan door theorieën over de aard van inspiratie. Beperkte
wezens, met hun bekrompen en kortzichtige opvattingen, achten zich bevoegd kritiek
te uiten op de Schriften, en te zeggen: 'Dit Schriftgedeelte is belangrijk, en die
passage is niet belangrijk en ook niet geïnspireerd.'
Christus gaf zulke aanwijzingen niet met betrekking tot de Geschriften van het
Oude Testament, het enige gedeelte van de Bijbel dat de mensen in die tijd hadden.
Zijn onderwijzingen waren bedoeld om hun gedachten bij het Oude Testament te
bepalen, en de grote thema's die daaruit naar voren kwamen in een helderder licht te
plaatsen. Eeuwen lang had het volk Israël zich van God afgescheiden, en zij hadden
de kostbare waarheden uit het oog verloren die Hij hun had toevertrouwd. Deze
waarheden waren overladen met bijgelovige vormelijkheden en ceremonieën, die de
ware betekenis ervan bedekt hadden. Christus kwam om al datgene te verwijderen wat
de schoonheid van de waarheid had verduisterd. Hij plaatste ze als kostbare
edelstenen in een nieuwe zetting. Hij liet zien dat Hij zeker niet was gekomen om de
herhaling van de oude, vertrouwde waarheden te minachten. Hij kwam om ze hun
oude kracht en schoonheid terug te geven, een heerlijkheid die door de mensen van
Zijn tijd nooit was onderscheiden. Zelf Auteur van deze geopenbaarde waarheden,
kon Hij de mensen de ware betekenis ervan ontvouwen, en hen bevrijden van de
verkeerde uitleg en valse theorieën van de geestelijke leiders, bedoeld om hun eigen
ongeheiligde toestand te bevredigen, alsmede hun armoede aan geestelijk inzicht en
liefde van God. Hij wierp terzijde wat deze waarheden van leven en vitaliteit had
beroofd, en gaf ze aan de wereld terug in al hun oorspronkelijke frisheid en kracht.
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Als wij de Geest van Christus hebben, en medewerkers met Hem zijn, is het
aan ons het werk voort te zetten dat Hij kwam doen. De waarheden van de Bijbel zijn
opnieuw verduisterd geraakt door gebruiken, traditie en valse leer. De onjuiste
leerstellingen van de populaire theologie hebben duizenden en duizenden tot critici en
ongelovigen gemaakt. Er zijn dwalingen en inconsequenties die velen als leringen van
de Bijbel hebben aanvaard, terwijl het in werkelijkheid verkeerde interpretaties van de
Schriften zijn, ontstaan tijdens de eeuwen van pauselijke duisternis. Massa's mensen
zijn ertoe gebracht een verkeerde voorstelling van God te hebben, zoals ook de joden
- misleid door de dwalingen en tradities van hun tijd - een valse voorstelling van
Christus hadden. "Indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der
heerlijkheid niet gekruisigd hebben." Het is aan ons om de wereld het ware karakter
van God te laten zien. In plaats van kritiek te uiten op de Bijbel, moeten wij trachten
door woord en daad de wereld zijn heilige, leven gevende waarheden te laten zien,
"om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot
Zijn wonderbaar licht."
Het kwaad dat geleidelijk bij ons is binnengeslopen, heeft onmerkbaar mensen
en kerken afgebracht van de eerbied voor God, en de kracht buitengesloten die Hij
hen verlangt te geven. Mijn broeders, laat het woord van God onaangeroerd. Laat
geen menselijke wijsheid beweren de kracht van ook maar één passage uit de
Schriften af te zwakken. De ernstige waarschuwing van het boek Openbaring zou ons
moeten waarschuwen tegen een dergelijke houding. In de naam van de Meester smeek
ik u: "Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige
grond." - Getuigenissen 5 blz. 569-579
“De woorden van God zijn fonteinen van leven. Wanneer u zoekt naar die
levende bronnen, zult u, door de Heilige Geest, in gemeenschap met Christus gebracht
worden. Vertrouwde waarheden zullen in uw gedachten met een nieuw licht
overgoten worden; teksten uit de Schrift zullen opeen als in een lichtflits een nieuwe
betekenis voor u krijgen, u zult zien welk verband andere waarheden hebben met het
verlossingswerk, en u zult weten dat Christus u leidt; een goddelijke Leraar staat u ter
zijde.” Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 24
“INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID EN CHRISTELIJKE
EENHEID
God leidt een volk uit de wereld op het verheven platform van eeuwige waarheid, de
geboden van God en het geloof van Jezus. Hij wil Zijn volk trainen en geschikt
maken. Zij zullen niet in tegenspraak zijn met elkaar, één gelooft één ding en een
ander heeft een geloof en standpunten geheel tegenstrijdig daarmee; ze bewegen zich
onafhankelijk van het lichaam. Door de verscheidenheid aan gaven en overheden die
Hij in de gemeente geplaatst heeft, komen ze allen tot eenheid van geloof. Wanneer
één man zijn standpunten van de Bijbelse waarheden neemt zonder acht te geven op
de mening van zijn broeders, en zijn koers rechtvaardigt, en beweert dat hij recht heeft
op zijn eigen standpunten en deze dan anderen opdringt, hoe kan hij dan aan het
gebed van Christus voldoen? En wanneer een ander en weer een ander zich aandient,
en beweert het recht te hebben te praten en te geloven zoals hij wil, zonder rekening te
houden met het geloof van het lichaam, waar is dan de harmonie die bestaat tussen
Christus en Zijn Vader was en waarvan Christus bad dat dit ook onder de broeders
moest bestaan?
Hoewel wij een individueel werk en een individuele verantwoordelijkheid
hebben tegenover God, mogen wij niet onze onafhankelijke oordeel volgen, ongeacht
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de mening en gevoelens van onze broeders; want deze koers leidt tot wanorde in de
gemeente. Het is de plicht van de predikant om respect te hebben voor het oordeel van
zijn broeders; maar hun relatie tot elkaar, zowel de leringen die zij onderwijzen,
moeten getest worden aan de wet en de getuigenissen; dan, wanneer de harten
leergierig zijn, zal er geen verdeeldheid onder ons zijn. Sommigen zijn geneigd
wanordelijk te zijn, en drijven af van de grote mijlpalen van het geloof; maar God
beweegt Zijn dienaren om één te zijn in de leer en in de geest.
Het is noodzakelijk dat onze eenheid nu dusdanig moet zijn dat het de test van
beproevingen kan doorstaan. …. Wij moeten vele lessen leren, en vele, vele afleren.
God en de hemel zijn onfeilbaar. Degenen die denken dat zij nooit een gekoesterd
standpunt hoeven op te geven, het nooit nodig hebben een mening te veranderen,
zullen teleurgesteld worden. Zo lang wij vasthouden aan onze eigen ideeën en
meningen met vastberaden hardnekkigheid, kunnen wij nooit de eenheid bereiken
waarvoor Christus bad.
Wanneer een broeder nieuw licht op de Schriften ontvangt, moet hij
openhartig zijn positie uitleggen, en elke predikant/dienaar moet de Schriften
onderzoeken met de geest van oprechtheid om te zien of de punten die voorgesteld
worden ondersteund worden door het geïnspireerde Woord.
“En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn
jegens allen, bekwaam om te leren, [en] die de kwaden kan verdragen; Met
zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd
bekering gave tot erkentenis der waarheid;” - 2 Timotheüs 2: 24-25 (CET 203)
“Laat zulke delen van de boodschap worden uitgedeeld aan hen die in staat
zijn ze te begrijpen en geschikt voor ze zijn. Hoewel het vreemd en verrassend lijkt,
zullen velen met vreugde het nieuwe licht herkennen dat op Gods Woord schijnt;
terwijl, als nieuwe waarheden worden gepresenteerd in zo'n grote mate dat ze niet te
begrijpen waren, sommigen weg zouden gaan en nooit terug komen. Sommigen, in
hun pogingen het aan anderen te vertellen, verkeerd voorstellen wat ze hebben
gehoord. Sommigen zullen de Schrift zo verdraaien om de gedachten van anderen te
verwarren.” – 6 Testimonies 57.1
“De Heere wil leraren in de Sabbatschool die oprechte dienst verrichten, die
hun talenten vermeerderen door training en die verbeteren wat reeds bereikt is. De
Heere wil werkende christenen in Zijn gemeente; want degene die werkt hebben
minder verleidingen dan degenen die weinig doen. Degenen die waarlijk in Christus
geloven worden arbeiders samen met God. Zij worden geleidt door Zijn Geest; hun
gevoelens worden gezuiverd, hun hartstochten staan onder controle en kostbare
vruchten zullen verschijnen in hun leven tot heerlijkheid van God; degenen die
oprecht in Christus geloven weerspiegelen licht. Nieuw licht zal altijd onthuld
worden op het Woord van God aan degenen die een levende verbinding hebben met
de Zon der Gerechtigheid. Laat niemand tot de conclusie komen dat er geen waarheid
meer wordt onthuld. De ijverige, biddende zoeker naar waarheid zal nog kostbare
lichtstralen zien schijnen uit het Woord van God. Vele edelstenen zijn nog verspreidt
die verzameld moeten worden om eigendom te worden van het overblijfsel van God.
Maar licht wordt niet zomaar gegeven als kracht voor de gemeente, maar om te
schijnen op degenen die in duisternis zijn. Het volk van God moeten de lof van Hem
verkondigen Die hen uit het duisternis roept in Zijn wonderbare licht. Christus zei
van Zijn volk “U bent het licht der wereld.” en het is de taak van het licht te schijnen
en het duister te verlichten.” - TSS 53.2
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“De ongelovigen en de goddelozen onderscheiden de tekenen der tijden niet.
In hun onwetendheid weigeren zij het geïnspireerde verslag aan te nemen. Maar
wanneer belijdende christenen spottend spreken over de wegen en middelen die de
grote IK BEN gebruikt om Zijn doel bekend te maken, laten ze zien dat ze zowel
onwetend zijn over de Schrift als over de kracht Gods. … De christen die de waarheid
aanneemt, de volle waarheid, en niets dan de waarheid, zal kijken naar de Bijbelse
geschiedenis in zijn ware verband/betekenis. Het verleden, de geschiedenis van de
Joodse organisatie/stelsel, van het begin tot het einde, i.p.v. minachtend te spreken
over de “donkere eeuwen”, zal er licht en steeds meer licht geopenbaard worden,
zoals wordt bestudeerd.” - Ctr 327.3
“De ootmoedige werker die gehoorzaam acht slaat op Gods oproep kan
verzekerd zijn van Goddelijke steun. Het aanvaarden van zulk een grote en heilige
verantwoordelijkheid verheft op zichzelf reeds het karakter. Het roept de beste
verstandelijke en geestelijke krachten wakker en sterkt en zuivert verstand en hart.
Het is verwonderlijk hoe sterk een zwak mens kan worden door geloof in Gods
macht, en hoe vastbesloten zijn werk, hoe zeker de resultaten zullen zijn. Wie
ootmoedig met slechts een geringe kennis begint en anderen vertelt wat hij weet,
terwijl hij ijverig zoekt naar meer kennis, zal ontdekken dat alle schatten van de
hemel tot zijn beschikking staan. Hoe meer hij zijn best doet het licht aan anderen te
brengen, des te meer licht zal hij zelf ontvangen. Hoe meer iemand zijn best doet
Gods Woord aan anderen duidelijk te maken, uit liefde voor de mensen, des te
duidelijker wordt dat Woord voor hem. Hoe meer wij onze kennis gebruiken en onze
krachten benutten, des te meer kennis en kracht zullen wij bezitten.” - Lessen uit het
leven van Alledag blz. 217
“De ernstige zaken die op het spel staan door verwaarlozing van Gods Woord,
moeten zorgvuldig overwogen worden. De bestudering van de Bijbel is de best
geestelijke inspanning waard, het meest geheiligde vermogen. Wanneer nieuw licht
aan de gemeente wordt gegeven, is het gevaarlijk u daarvan af te sluiten. Weigeren
te luisteren omdat u een vooroordeel hebt tegen de boodschap en de boodschapper, zal
u zaak niet verontschuldigen voor God. Om dat wat u niet gehoord hebt te
veroordelen en niet begrijpt zal uw wijsheid niet vermeerderen in de ogen van
degenen die oprecht zijn in het onderzoek van de waarheid. En met minachting te
spreken over degenen die God met de boodschap van waarheid heeft gestuurd, is
dwaas en onzinnig. Wanneer onze jongeren/jeugd op zoek zijn naar onderwijs om
medewerkers te worden in Zijn zaak, moeten zij de weg van de Heere leren kennen,
en leven naar elk Woord dat van Zijn mond uitgaat. Zij mogen/kunnen niet denken /
(geen besluit nemen voor) dat de hele waarheid is ontvouwd, en dat de Oneindige
geen licht meer heeft voor Zijn volk. Wanneer zij zich verschansen in de overtuiging
dat de hele waarheid geopenbaard is, zullen ze in gevaar komen dat ze kostbare
juwelen van waarheid afdanken die ontdekt zullen worden wanneer mensen hun
aandacht vestigen op de rijke mijnen van Gods Woord.” - Counsels on Sabbath
School Work 32.1
Een persoonlijke kennis van Christus
“Elke christelijke onderwijzer moet een intellectueel begrip hebben van wat
Christus voor hem is. Hij moet weten hoe hij de Heere zijn kracht en doeltreffend kan
maken, hoe hij zijn ziel aan God kan toevertrouwen als aan een getrouwe Schepper.
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Bij Christus begint alle kennis van essentieel belang om de onderwijzer in staat te
stellen om medewerkers van God te zijn – kennis die voor hen het grootste terrein van
bruikbaarheid opent.
Velen waarderen deze kennis niet, maar bij het verkrijgen van een opleiding
zoeken zij naar dat wat door hun medemensen als geweldige kennis wordt beschouwt.
Onderwijzers, laat uw roemen zijn in God, niet in wetenschap, niet in vreemde talen
of in iets anders dat alleen menselijk is. Laat het uw hoogste ambitie zijn om het
christendom in praktijk te brengen in uw leven.
Dan zullen wij weten, als wij doorgaan de Heere te kennen: “Zijn uitgang is
bereid als de dageraad;” Hosea 6: 3. Zoals het licht van de zon met toenemende
kracht schijnt van de morgen tot de middag, zo zult u, naarmate u vordert in het
geopende licht van Gods Woord, meer licht ontvangen.”
Degenen die de verantwoordelijkheid aannemen die op alle leerkrachten rust,
moeten voortdurend vorderen gaan. Zij moeten niet tevreden zijn stil te staan in de
vlakten van de christelijke ervaring, maar moeten steeds hoger klimmen. Met het
Woord van de Heere in hun handen, en de liefde voor zielen, die hen wijst op een
voortdurende toewijding, moeten zij stap voor stap vorderen in
doeltreffendheid/doelmatigheid.” - Counsels to Parents, Teachers en Students 230
“Deze vrouw was in een ontvankelijke gemoedsstemming. Ze was bereid om
de verhevenste openbaring te ontvangen; want ze stelde belang in de Schriften, en de
Heilige Geest had haar hart voorbereid om meer licht te ontvangen. Ze had de belofte
uit het Oude Testament bestudeerd: "Een profeet uit uw midden, uit uw broederen,
zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren".
(Deuteronomium 18:15) Zij verlangde ernaar, deze profetie te begrijpen. Het licht
drong reeds door in haar gedachten. Het water des levens, het geestelijk leven, dat
Christus geeft aan iedere dorstige ziel, was begonnen in haar hart op te springen. De
Geest des Heeren was werkzaam in haar.” - Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 148-149
Houding t.o.v. Nieuw licht
“Het handhaven van de waarheid, belet geen nieuw licht/sluit geen nieuw
licht uit. – Het is een feit dat wij de waarheid hebben, en wij moeten met
vastberadenheid vast houden aan de standpunten die niet geschud/bewogen kunnen
worden; maar wij moeten niet met argwaan/achterdocht kijken naar enig nieuw licht
dat God kan sturen, en zeggen: “Echt, wij kunnen niet zien dat wij meer licht nodig
hebben dan de oude waarheden die wij tot nog toe al hebben ontvangen en
waarmee wij ingestemd hebben/ waaraan wij nu gewend zijn.” Omdat wij ons aan
deze standpunten vasthouden, geldt de getuigenis van de Ware Getuige voor ons als
een berisping ”en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind,
en naakt”. Degenen die zich rijk voelen en verrijkt met goederen en aan niets gebrek
hebben, zijn verblind en dit is hun ware toestand voor God, en zij weten het niet.” Review and Herald, 7 augustus 1894
“Geleid door God, maar niet onfeilbaar. – Wij moeten niet denken “wij
hebben alle waarheid, wij begrijpen de belangrijkste zuilen van ons geloof, wij
kunnen steunen op deze kennis.” De waarheid is een voortschrijdende waarheid en
wij moeten wandelen in het toenemende licht.”
“Een broeder vroeg: “Zuster White, denkt u dat wij de waarheid voor ons zelf
moeten begrijpen? Waarom kunnen wij de waarheden niet nemen die anderen hebben
verzameld, en deze geloven omdat zij deze thema's hebben bestudeerd en dan zullen
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wij vrij zijn zonder dat het de krachten van de geest belast in het onderzoeken van al
deze onderwerpen? Denkt u dat deze mannen, die deze waarheden in het verleden
naar buiten gebracht hebben, geïnspireerd waren door God?”
Ik waag het niet te zeggen dat ze niet waren geleid door God, want Christus
leidt tot in alle waarheid; maar wanneer het aankomt op inspiratie in de volle
betekenis van het woord, antwoord ik, ik geloof dat God hen een werk gegeven heeft
te doen, maar wanneer zij niet de hele tijd volledig toegewijd waren aan God zullen ze
zichzelf en hun eigenaardige karaktertrekken weven in de dingen die ze doen, en
zullen hun stempel drukken op het werk, en mannen in hun geloofsbeleving vormen
naar hun eigen patroon. Het is gevaarlijk voor ons om vlees tot onze arm te maken.
Wij moeten steunen op de arm van de Oneindige Kracht/Macht. God laat dit ons al
jaren zien. Wij moeten in ons hart een levend geloof hebben en naar grotere kennis en
voortschrijdend licht streven.” - Review and Herald, 25 maart 1890; Counsels to
Writers and Editors 33-34
“Toenemend licht laten schijnen – Er is een geest van
farizeïsme/schijnheiligheid wat op de mensen gekomen is die beweren de waarheid
voor deze laatste dagen te geloven. Zij zijn zelfvoldaan/zelfgenoegzaam. Zij hebben
gezegd: “Wij hebben de waarheid. Er is geen licht meer voor Gods volk.” Maar wij
zijn niet veilig wanneer wij een standpunt innemen dat wij niets anders aannemen dan
dat waarop wij als waarheid hebben ingestemd. Wij moeten de Bijbel nemen en deze
voor onszelf grondig bestuderen. Wij moeten in de mijn van Gods Woord naar
waarheid graven. “Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de
oprechten van hart.” (Psalm 97: 11). Sommigen vragen mij of ik denk dat er nog
meer licht is voor Gods volk. Onze geest is zo eng geworden dat wij niet begrijpen
dat de Heere een machtig werk voor ons te doen heeft. Toenemend licht schijnt op
ons; want “.. het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande
en lichtende tot den vollen dag toe.” (Spreuken 4: 18).” - Review and Herald 18 juni
1889.
“Wij moeten geen moment denken dat er niet meer licht is, niet meer
waarheid aan ons gegeven. Wij zijn in gevaar om achteloos/onverschillig/onoplettend
te worden, door onze onverschilligheid verliezen wij de heiligmakende kracht van de
waarheid, en stellen onszelf gerust met de gedachte “Ik ben rijk, en verrijkt geworden,
en heb geens dings gebrek.” (Openbaring 3: 17). Terwijl wij ons vast moeten houden
aan de waarheden die wij al ontvangen hebben, moeten wij niet met
argwaan/achterdocht kijken naar enig nieuw licht dat God kan sturen.” - Gospel
Workers 92, 390.1
“Wanneer wij hete einde van de wereldgeschiedenis naderen eisen de
profetieën m.b.t. de laatste dagen onze bijzondere studie.” Gedachten over
Openbaring blz. 125
“Er zijn ijverige studenten van het profetisch woord in alle delen van de
wereld, die licht en steeds meer licht ontvangen uit hun onderzoek van de Schriften.
Dit is waar van alle natiën, van alle stammen en van alle volken. Deze zullen uit de
grootste dwalingen komen, en zullen de plaats innemen van hen die gelegenheid en
voorrechten hebben maar ze niet op prijs gesteld hebben. … Deze één uurs arbeiders
zullen ter elfder ure binnen gebracht worden, en zullen al de hun toevertrouwde
middelen en talenten wijden aan de vooruitgang van het werk. Deze zullen het
loon voor hun getrouwheid ontvangen, omdat zij waarachtig geweest zijn ten aanzien
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van de beginselen en hun plicht om de gehele raad Gods te verklaren, niet schuwen.
Wanneer zij die een overvloed aan licht bezitten, de weerhouding die het Woord van
God oplegt afwerpen, en zijn wet nietig maken, zullen anderen komen om hun plaats
in te nemen en hun kroon te nemen.” Review and Herald, 15 juni 1897; - Gedachten
over openbaring blz. 125-126
“Er is droefheid in de hemel over de geestelijke blindheid van vele van onze
broeders. Onze jonge predikanten, die minder belangrijke posities invullen, moeten
beslissende pogingen doen om in het licht te komen, door steeds dieper in de schacht
van de mijn van waarheid te zinken.
De afkeuring van de Heere rust op degenen die weg vergrendelen, zodat er
geen helder licht komt bij het volk. Een groot werk moet worden gedaan en God ziet
dat onze leidende mannen meer licht nodig hebben, dat zij zich verenigen met de
boodschapper die Hij stuurt om het werk te voltooien dat Hij bedoelt dat gedaan mot
worden. De Heere heeft boodschappers opgewekt en heeft hen begiftigd met Zijn
Geest, en zegt: “Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en
verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden.” (Jesaja 58: 1)
Laat niemand het risico lopen tussen de boodschap van de hemel en het volk te staan.
Deze boodschap zal tot het volk komen; en wanneer er geen menselijke stem is die dit
zal doen, zullen de stenen het uitroepen.
“Ik roep elke predikant op om de Heere te zoeken, trots opzij te zetten en naar
overmacht te streven en het hart voor God te vernederen. Het is de kilheid van het
hart, het ongeloof van diegenen die geloof zouden moeten hebben, die de gemeente
zwak houdt.” - Gospel Workers p. 304
“De banier van waarheid zal door nederige mannen en vrouwen worden
opgeheven, en door jeugdigen, en zelfs door kinderen, en zal een zegen voor anderen
zijn, door te laten zien wat de waarheid met hen gedaan heeft. God zal de meest
zwakke instrumenten gebruiken, wanneer ze zich totaal aan Hem overgeven. Hij kan
door hen werken om zielen te bereiken waar een predikant geen toegang kon
verkrijgen. Er zijn hoofdwegen en bijwegen die onderzocht moeten worden. Met uw
Bijbel in de hand, met uw hart warm en glooiend met de liefde van God, kunt u
uitgaan en anderen vertellen van uw ervaringen; u kunt hen bekend maken met de
waarheid die uw hart beïnvloed heeft, gelovend biddend dat God uw pogingen
succesvol doen zijn in hun redding. Geef het licht door en u zult meer licht krijgen
om door te geven. Zo wordt arbeider samen met God.” - Review and Herald 12
januari 1897
“Bij één gelegenheid, toen ik de boodschap doorgaf die God mij gegeven had
om Zijn volk te bemoedigen, werd ik verschillende malen door een bepaalde
predikant onderbroken. Hij was heel aktief geweest in het prediken van bepaalde tijd;
maar toen de bepaalde tijd voorbij ging, faalde zijn geloof volkomen, en hij liep in de
duisternis, twijfelende en overal vraagtekens bij plaatsend. Hij was steeds bereid zich
tegen iemand op te stellen die beweerde meer licht te hebben dan hij bezat. De Geest
des Heeren rustte op mij toen ik samenvatte wat Hij mij had laten zien. Deze prediker
onderbrak mij verschillende malen achter elkaar. Hij verhief zijn stem en beschimpte
mij totdat hij uit pure uitputting gedwongen was te stoppen. Binnen enkele
ogenblikken verliet hij het huis, aangegrepen door bloedingen van de longen. Hij ging
snel achteruit en stierf korte tijd later.” - Life Sketches of Ellen G. White 80, p. 205.2)
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“Ik zei verder “Zoals het Woord van God ommuurd is met deze boeken en
pamfletten, zo heeft God u ommuurd met terechtwijzingen, raad, waarschuwingen en
bemoedigingen. Hier staat u smekend voor God, met smart in uw ziel, voor meer
licht. Ik ben gemachtigd door God om uw te zeggen dat er geen sprankje licht meer
zal schijnen op uw pad door de Getuigenissen totdat u praktisch gebruik maakt van
het licht dat al is gegeven. De Heere heeft u ommuurd met licht; maar u heeft het
licht niet gewaardeerd; u heeft het vertrapt. Terwijl sommigen het licht hebben
veracht, hebben anderen het verwaarloosd, of onverschillig gevolgd. Een enkeling
hebben hun hart op het licht ingesteld, dat God hen met vreugde gegeven had, om er
aan gehoorzaam te zijn.” - Life Sketches of Ellen G. White p. 200
“De vraag is mij gesteld “Denkt u dat de Heere meer licht heeft voor Zijn
volk?” Ik antwoord dat Hij licht voor ons heeft dat nieuwe voor ons is, en toch is het
kostbaar oud licht dat moet schijnen uit het Woord der waarheid. Wij hebben alleen
een zwak schijnsel van de stralen die nog tot ons komen. Wij doen niet veel met het
licht dat de Heer ons al heeft gegeven, en zo falen wij om het toenemende licht te
ontvangen; wij wandelen niet in het licht dat al op ons schijnt.” - 1 Selected
Messages p. 401.2
“De Heere heeft de Bijbel aan ons gegeven en het is ons voorrecht dat wij het
zelf mogen lezen. Het is onze plicht het ijverig te onderzoeken, zodat wij steeds
meer licht ontvangen van de gewijde bladzijden. Wanneer wij de Bijbel onderzoeken
om de waarheden van verlossing te begrijpen, staan engelen van God klaar om de
geest te versterken en ons te helpen met die dingen te begrijpen waar wij en anderen
baat bij hebben. Wij moeten de heilige inhoud verkennen, zoals een mijnwerker de
aderen van erts verkent in de aarde, en zo de kostbare lagen van goud vindt. Terwijl
de tijd doorgaat zullen wij ernaar verlangen wat de Bijbel ons te zeggen heeft m.b.t.
onze relatie met Christus Jezus, onze verantwoordelijkheid naar God als mensen met
een vrije wil. Wij moeten de Bijbel onderzoeken, zodat wij weten hoe wij onze
verantwoordelijkheden moeten nemen en hoe wij de kennis die wij hebben opgedaan
kunnen doorgeven aan hen die behoefte hebben aan troost en hoop. Wij moeten door
ervaring weten wat het betekent Christus als onze Zondendrager te hebben, zodat wij
aan anderen kunnen zeggen “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.”
(Johannes 1: 29).” - The Southern Work p. 47
Een oprecht karakter straalt van binnenuit
“Gij zijt het licht der wereld.” Mattheüs 5: 14
“De Joden dachten, dat de zegeningen van het heil tot hun eigen volk beperkt
waren, maar Christus liet hen zien, dat het heil net als het schijnsel van de zon is. Het
behoort de hele wereld toe. De godsdienst van de Bijbel mag niet worden ingeperkt
tussen de kaften van een boek, en ook niet binnen de muren van een kerk. Zij kan niet
bij gelegenheid ten eigen gunste te voorschijn gehaald worden, om daarna weer
zorgvuldig te worden weggeborgen. Zij is om ons dagelijks leven te heiligen, om
getoond te worden bij alles wat we ondernemen en in al onze sociale contacten.
Een oprecht karakter wordt niet van buiten gevormd en dan aangenomen; het
straalt van binnenuit. Als we anderen het pad van de gerechtigheid willen wijzen, dan
moeten de beginselen van gerechtigheid in ons eigen hart zijn gegrift. Ons belijden
van het geloof kan de theorie van de godsdienst verkondigen, maar het is onze
praktische vroomheid die het woord van de waarheid werkelijk spreekt. Consequent
leven, heilig spreken, onkreukbare integriteit, een actieve en welwillende geest,
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Goddelijk voorbeeld – dat zijn de middelen waardoor het licht aan de wereld wordt
overgedragen.” - Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 247, 248.
“Zoals de zon voortgaat op zijn liefdevolle reis, de schaduwen van de nacht
verdrijft en de wereld doet ontwaken tot leven, zo moeten de volgelingen van Christus
voortgaan met hun opdracht, het hemels licht te laten schijnen op hen die in de
duisternis van dwaling en zonde verkeren.
In het stralende morgenlicht kwamen de stadjes en dorpjes op de omringende
heuvels helder naar voren. Ze vormden een aantrekkelijke aanblik. Op hen wijzend,
zei Jezus: “Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” En Hij voegde
eraan toe: “Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op
de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.” (Mattheüs 5: 14-15) De
meesten van hen die naar de woorden van Jezus luisterden, waren boeren en vissers,
van wie de nederige woning slechts uit één ruimte bestond, waarin de enige lamp op
haar standaard scheen voor allen die in huis waren. Zo ook zei Jezus: “Laat zo uw
licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de
hemelen is, verheerlijken.” (vs. 16) Er heeft nooit een ander licht over de gevallen
mensheid geschenen, en er zal ook geen ander licht schijnen, dan dat wat uit Christus
voortkomt. Jezus, de Heiland, is het enige licht dat de duisternis van een wereld in
zonde kan verlichten.
Van Christus staat geschreven: “In Hem was leven, en het leven was het licht
voor de mensen.” (Johannes 1: 4) Door van Hem leven te ontvangen, konden Zijn
discipelen lichtdragers worden. Het leven van Christus in hun ziel, Zijn liefde die in
het karakter naar voren kwam, zou hen tot licht voor de wereld maken. - Gedachten
van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 39 – 40.
“De godsmannen uit het verleden waren aan dezelfde beproevingen
blootgesteld. Wyclif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter en Wesley eisten dat alle
leerstellingen aan de Bijbel zouden worden getoetst en ze zeiden dat ze alles zouden
laten vallen wat die toets niet kon doorstaan. Deze mannen werden meedogenloos
vervolgd en toch bleven ze de waarheid verkondigen. In de verschillende periodes
van de kerkgeschiedenis is er steeds een bijzondere waarheid verkondigd die
speciaal bedoeld was voor de behoeften van Gods volk in die tijd. Elke nieuwe
waarheid heeft zich een weg moeten banen tegen haat en tegenstand in. Zij die
het licht der waarheid aannamen, stonden bloot aan verleidingen en beproevingen.
Als er een crisis heerst, geeft God een bijzondere waarheid aan de mensen. Wie kan
dan weigeren die boodschap te verkondigen? God geeft Zijn dienstknechten nu de
opdracht de laatste genadeboodschap aan de wereld te brengen. Als ze dat niet doen,
lopen ze zelf gevaar. De boodschappers van Christus mogen zich niet bekommeren
om de gevolgen. Ze moeten hun plicht doen en de rest aan God overlaten. “ - De
Grote Strijd blz. 563
“Als het licht van de hemel op de mens schijnt, zal zijn gelaat de blijdschap
uiten van de Heer Die in hem leeft. De afwezigheid van Christus uit het leven maakt
mensen treurig en doet hen twijfelen. Het gebrek van de christen maakt zijn gezicht
droevig en hun leven bestaat uit één lange pelgrimstocht van tranen. Blijdschap is de
kern van Gods Woord voor allen die Hem aanvaarden. Waarom? Omdat zij het licht
des levens hebben. Licht brengt blijdschap en vreugde en die vreugde komt tot uiting
in het leven en het karakter.

37
Geen voorzienigheid voor opzettelijke blindheid – Zij, die de kans hebben de
waarheid te horen en toch niet de moeite nemen om deze te horen en te begrijpen, met
de gedachte dat zij niet aansprakelijk zullen zijn als ze deze niet horen, zullen door
God even 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 van 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. Maar als hij de kand had gehad, de boodschap te horen en
de waarheid te leren kennen en toch had geweigerd om ide kans waar te nemen, zal
hij gerekend worden tot hen van wie Christus heeft gezegd: “Gij wilt tot Mij niet
komen opdat gij het leven hebt.” Zij die zich bewust daar plaatsen waar zij niet de
kans hebben de waarheid te horen, zullen gerekend worden tot hen die de waarheid
hebben gehoord en hardnekkig aan de bewijzen ervan weerstand hebben geboden.
Het licht dat geschenen heeft, zal veroordelen – Niemand zal veroordeeld
worden omdat hij geen acht heeft geslagen op het licht en de kennis die hij nooit heeft
gehad of nooit kon krijgen. Maar velen weigeren gehoorzaam te zijn aan de waarheid
die hun door de gezanten van Christus wordt voorgehouden, omdat zij aan de maatstaf
van de wereld gelijkvormig willen zijn en de waarheid die tot hun begrip is
doorgedrongen, het licht dat in het hart heeft geschenen, zal hen in het gericht
schuldig verklaren.
Geoordeeld naar het licht – De mensen zullen niet geoordeeld worden naar het
licht dat zij nooit gehad hebben. Maar zij die de zondag hebben gevierd, wiens
aandacht op deze dwaling werd gevestigd, en hun ogen niet wilden openen om de
wonderen van Gods wet te aanschouwen, zullen gevonnist worden naar het licht dat
tot hen gekomen is.” - ZDA Bijbelcommentaar blz. 414-415
“De engel die in deze profetie een boodschap doorgeeft, symboliseert een
groep gelovige mensen, die gehoorzaam zijn aan de ingevingen van Gods Geest en de
leringen van Zijn Woord, en deze waarschuwing verkondigen aan de bewoners van
deze aarde. Deze boodschap werd niet toevertrouwd aan de religieuze leiders van
het volk. Zij waren er niet in geslaagd hun verbinding met God te behouden, en
wezen het licht van de hemel af; daarom waren zij niet onder degenen die beschreven
worden door de apostel Paulus: “Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u
die dag als een dief zou bevangen. 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des
daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.” (1 Thessalonicenzen 5: 4-5).” - 4
Spirit of Prophecy p. 199.3
“God heeft Zijn waarheid door middel van mensen aan de wereld bekend
gemaakt en heeft ze door Zijn Heilige Geest toegerust en in staat gesteld om dit werk
te doen. Hij heeft hun verstand geleid in de keuze van de onderwerpen waarover ze
zouden spreken en schrijven. De schat werd aan „aarden vaten” toevertrouwd en komt
toch uit de hemel. Het getuigenis wordt meegedeeld in onvolmaakte, menselijke taal,
maar komt toch van God en het gehoorzame, gelovige kind van God, ontdekt de
heerlijkheid van de Goddelijke kracht, vol van genade en waarheid....
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“Volgens Gods Woord moest de Heilige Geest Zijn werk voortzetten van het
begin tot het einde van de evangelieverkondiging. Gedurende de eeuwen waarin de
teksten van zowel het Oude als het Nieuwe Testament aan de mensheid werden
geschonken, bleef de Heilige Geest licht doorgeven aan enkelingen, onafhankelijk
van de openbaringen die in de Heilige Schrift zouden worden opgenomen. De Bijbel
zegt zelf hoe de mensen door de Heilige Geest waarschuwingen, vermaningen,
raadgevingen en richtlijnen kregen over onderwerpen die volstrekt geen verband
hielden met het schenken van de Heilige Schrift. In de Bijbel lezen we over profeten
in verschillende tijdperken van wie geen enkel woord is opgetekend. Zo zou de
Heilige Geest na het afsluiten van de canon van de Schrift Zijn werk ook blijven
voortzetten en Gods kinderen licht brengen, waarschuwen en troosten.” - De Grote
Strijd blz. 10, 11
“Het is niet voldoende dat wij een deel van de waarheid geloven, wij moeten
waarheid na waarheid aangrijpen, en zowel door lering en voorbeeld de waarheid
onderwijzen zoals Jezus dat deed. Wanneer dan verdriet komt kunnen wij de liefde
van Christus in dit alles zien, en de volheid van de Goddelijke liefde kan de ziel in
volmaakte vrede bewaren. Wanneer wij in Christus blijven moeten wij altijd naar
waarheid zoeken als naar verborgen schatten, zodat ons bevattingsvermogen van de
waarheid gevoelig en volledig mag zijn. Wij zullen dan niet de kleding van weerstand
aandoen, en voorbereidt zijn op de vooroordelen tegen de dingen die wij nodig
hebben in onze tijd. Christus ontvouwt voortdurend oude waarheden in een nieuw
licht. De enige manier waardoor wij bereidt zijn een volmaakter begrip te krijgen van
de waarheid, is door ons hart gevoelig te houden en aan de de Geest van Christus te
onderwerpen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om hardheid in het hart te
koesteren; want als wij studenten zijn in de school van Christus, zullen wij
voortdurend groeien in kennis.” - Signs of the Times, 29 oktober 1894
“Het zal voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels
dan voor degenen die het voorrecht en het grote licht dat in onze dagen schijnt,
hebben gehad, maar het hebben nagelaten het licht te volgen en hun hart volledig aan
God te geven.” - 3 Testimonies, p. 380.2
“Het lijden van de inwoners van Juda zou in overeenstemming zijn met het
licht dat ze hadden ontvangen, en met de waarschuwingen die ze hadden veracht en
verworpen.” - PK 257
Afkortingen:
CET = Christian Experience and Teachings of Ellen G. White
Ctr = Christ Triumphant
JWE = Jezus, de Wens der Eeuwen
LLA = Lessen uit het leven van Alledag
PK = Profeten en Koningen
SW = The Southern Work
TSS = Testimonies on Sabbath School Work
USG = Uit Schatkamer der Getuigenissen

