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1 Februari  Een Belangrijk Moment 
Dag 32 van 365 

 
"Maar wie kan de dag Zijner toekomst verdragen? En wie zal bestaan als Hij verschijnt? 
Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers." Maleachi 3:2 

 
 Het volk Israël mocht vanwege hun zondigheid de berg waarop God zou neerdalen 

om Zijn wet bekend te maken, niet naderen, anders zouden ze verteerd worden door de 
heerlijkheid van Zijn tegenwoordigheid. Als deze openbaring van Zijn macht de plaats 

kenmerkten waar Zijn wet werd verkondigd, hoe verschrikkelijk moet dan Zijn rechtspraak 
zijn, wanneer Hij komt voor de uitvoering van deze heilige wetten! Hoe zullen degenen die 
Zijn gezag met voeten vertraden, in staat zijn Zijn heerlijkheid te verduren op die grote dag 

van vergelding?... 
 

 Toen Gods tegenwoordigheid geopenbaard werd op de Sinaï, was de heerlijkheid des 
Heeren als een verterend vuur... Maar wanneer Christus in al Zijn heerlijkheid komen zal, 
samen met Zijn engelen, zal heel de aarde in gloed staan door het ontzaglijk licht van Zijn 

tegenwoordigheid... 
 

 Sinds de schepping van de mens had men zo'n manifestatie van Goddelijke macht 
zoals bij de verkondiging van de wet op de Sinaï, niet aanschouwd... De stem van God 

weerklonk te midden van de ontzagwekkende krachten van de natuur als een bazuin vanuit 
de wolk. De berg beefde tot op zijn fundamenten, en het leger van Israël lag bevend van 

schrik met het gelaat op de grond. Hij, Die met Zijn stem de aarde deed beven, heeft gezegd: 
"Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel." (Hebreeën 12:26) ... 

 
 Toen Mozes terugkwam vanuit Gods tegenwoordigheid op de berg, waar hij de 

'tafelen van getuigenis' had ontvangen, kon het zondige Israël het licht van zijn aangezicht 
niet verdragen. Hoeveel te minder kunnen zondaars Gods Zoon aanschouwen als Hij zal 

komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, omringd door de hemelse engelen, om de overtreders 
van Zijn wet en hen die Zijn verzoening hebben versmaad, te oordelen... 

 Maar te midden van de toorn van Gods oordelen zullen Gods kinderen niet behoeven 
te vrezen. "de HEERE zal de Toevlucht Zijns volk, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn." 
(Joël 3:16). De dag die vrees en ondergang brengt voor de overtreders van Gods wet, zal 
voor de gehoorzamen onuitsprekelijke vreugde en heerlijkheid brengen.  – Patriarchen en 

Profeten, Hoofdstuk 29 blz. 304-306 
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2 Februari  Een Hoge Standaard 
Dag 33 van 365 

 
"En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken 

afgezonderd, opdat gij Mij zoudt zijn." Leviticus 20:26 
 

 Ik zag dat velen niet beseffen, hoe zij moeten worden om voor Gods aangezicht te 
kunnen leven zonder dat er een Hogepriester in het Heiligdom is gedurende de tijd der 

benauwdheid. Zij, die het zegel van de levende God ontvangen, en beschermd zullen worden 
in de tijd der benauwdheid, moeten het beeld van Jezus volkomen weerspiegelen. 

  
 Ik zag dat velen de voorbereiding die zo zeer nodig is, verwaarlozen, en uitkeken 

naar de tijd van 'verkoeling' en de 'spade regen', om hen geschikt te maken te staan in de dag 
des Heeren, en voor Zijn aangezicht te leven. O, hoe velen heb ik in de tijd der benauwdheid 
zonder beschutting gezien! Zij hadden de nodige voorbereiding verzuimd; daarom konden zij 
de verkoeling - die allen moeten hebben om hen geschikt te maken voor het aangezicht van 
een heilige God te leven, niet ontvangen. Zij die... hun zielen niet reinigen, door de gehele 

waarheid te gehoorzamen... zullen de tijd ervaren, wanneer de plagen uitgegoten worden, en 
dan inzien, dat zij gehouwen en gevormd hadden moeten worden voor Gods gebouw. Maar 
er zal dan... geen Middelaar meer zijn om hun zaak voor de Vader te bepleiten. Vóórdat die 
tijd aanbreekt zal de vreselijke verklaring afgekondigd zijn: "Die onrecht doet, dat hij nog 

onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog 
gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde." (Openbaring 22:11) 

 
 Ik zag, dat niemand deel kan hebben aan de 'verkoeling' tenzij hij eerst de 

overwinning behaald heeft over iedere lievelingszonde, over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot 
de wereld, en over ieder verkeerd woord en daad. Wij moeten dus steeds nader tot de Heere 
komen, en ernstig die voorbereiding zoeken, die ons in staat zal stellen om staande te blijven 

in de beproeving voor de dag des Heeren. Laat allen bedenken, dat God heilig is, en dat 
alleen heilige wezens ooit in Zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren. – Eerste Geschriften 

blz. 76-77 
 

 We moeten er nu over waken, dat we niet in woord of daad zondigen...  wij moeten 
nu God zoeken en vastbesloten zijn dat we zonder Zijn tegenwoordigheid niet tevreden 

zullen zijn. We moeten zo waken, werken en bidden alsof dit de laatste dag zou zijn, die ons 
gegeven is. Hoe intens ernstig zou dan ons leven zijn. Hoe dicht zouden we Jezus in al onze 

woorden en daden volgen. – 5 Testimonies p. 200; blz. 165 
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3 Februari  De Tijd Wordt Gewogen 
Dag 34 van 365 

 
"Want de HEERE een God der wetenschappen en Zijn daden zijn recht gedaan." 1 Samuël 

2:3 
 

 Ik heb een engel zien staan met de weegschaal in zijn hand, waarop de gedachten en 
de belangstelling van Gods volk, vooral van de jeugd, werden gewogen. In de ene schaal 

lagen de gedachten en belangstelling, die zich hemelwaarts richten; in de andere schaal lagen 
de gedachten en neigingen, die aards gericht waren. En in die schaal werd geworpen het 

lezen van romans, gedachten die uitgaan naar kleding en uiterlijk, ijdelheid, trots, enz. O, wat 
een plechtig moment! Gods engelen, staande met de weegschalen, die de gedachten van Zijn 
belijdende kinderen wegen;  diegenen die beweren dat ze voor de wereld afgestorven zijn en 

door God zijn levend gemaakt. De schaal gevuld met aardse gedachten, ijdelheid en trots, 
ging al gauw naar beneden, alhoewel het ene gewicht na het andere er af rolde. De kant, met 

de gedachten en neigingen hemelwaarts gericht, ging direct naar boven als de andere naar 
beneden ging, en hoe licht was deze kant van de weegschaal! Ik kan dit zeggen, omdat ik het 
gezien heb; maar ik kan onmogelijk de plechtige en levendige indruk weergeven, die zich in 
mijn ziel heeft gegrift, toen ik daar de engel met de weegschaal zag, bezig om de gedachten 

en neigingen van Gods volk te wegen. In dat verband zei de engel: "Kunnen zulke mensen de 
hemel binnengaan? Neen, neen, nooit. Zeg hun, dat de hoop, die zij nu koesteren, ijdel is en 

tenzij zij zich spoedig bekeren om de zaligheid te verkrijgen, zij verloren zullen gaan." 
 

 Ik zag dat velen zich onder elkaar de maatstaf gingen aanleggen en hun leven gingen 
vergelijken met het leven van anderen. Dit moet niet zo zijn. Alleen Christus is ons als 

Voorbeeld gegeven. Hij is ons ware Model, en iedereen moet er naar streven Hem op de 
beste wijze na te volgen. 

 
 Ik zag dat sommigen ternauwernood wisten wat zelfverloochening of offerande is, of 

wat het zeggen wil, te lijden ter wille van de waarheid. Maar niemand zal de hemel 
binnengaan zonder een offer te hebben gebracht. Een geest van zelfverloochening en 

overgave moet gekoesterd worden. Sommigen hebben zichzelf, hun eigen lichaam, niet 
gelegd op het altaar van God. Ze geven zich over aan een haastig, onbezonnen temperament, 

bevredigen hun eetlust en streven naar eigenbelang, zonder zich te bekommeren om Gods 
werk. Zij die gewillig zijn een offer te brengen voor het eeuwige leven, zullen dat ontvangen; 

en het loont, daarvoor te lijden, het loont, daarvoor het eigen-ik te kruisigen, of elke afgod 
prijs te geven. Het eeuwige gewicht van heerlijkheid, dat alles te boven gaat, doet elk aards 

genoegen in het niet verzinken. – 1 Testimonies p. 124-126 
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4 Februari  Zult U de Toets Doorstaan? 
Dag 35 van 365 

 
"En gij zult gedenken aan al den weg, dien u de HEERE uw God, deze veertig jaar in de 

woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw 
hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden of niet." Deuteronomium 8:2 

 
 God zal Zijn volk toetsen... Wanneer de boodschap (de verkondiging in 1844) van 
zo'n korte duur geweest was, als velen van ons dachten, zouden ze geen tijd gehad hebben 

om hun karakter te ontwikkelen. Velen traden toe vanwege hun gevoel, niet vanwege 
principes of geloof, en deze plechtige verontrustende boodschap beroerde hen. Het werkte op 
hun gevoelens en wekte vrees op, maar deed het werk niet, dat God eigenlijk bedoeld had.... 

 
 God leidt Zijn volk stap voor stap. Hij brengt ze op verschillende punten, die er op 

berekend zijn om aan het licht te brengen wat er in hun hart is. Sommigen volharden op één 
punt maar vallen bij het volgende. Op elk verder gelegen punt wordt het hart een beetje 

zwaarder beproefd. Wanneer het belijdende volk van God ervaart, dat hun hart dit directe 
werk tegenstaat, moet dit hen overtuigen dat zij een werk te doen hebben om dit te 

overwinnen... . Sommigen zijn bereid zich te onderwerpen op één punt, maar wanneer God 
hen bij een volgend punt brengt schrikt dit hen af en zij trekken zich terug, omdat ze zien dat 
dit een directe aanval is op één of andere gekoesterde zonde. Hier hebben ze de gelegenheid 
om te zien wat er in hun harten is, dat Jezus buiten sluit. Zij hebben iets anders meer lief dan 
de waarheid, en hun harten zijn niet bereid om Jezus te ontvangen. Zij worden persoonlijk 
langdurig getoetst en beproefd om te zien of ze hun afgoden willen wegdoen... Zij, die zich 

in elk punt onderwerpen en overwinnen, wat dit ook moge kosten, hebben de raadgeving van 
de waarachtige Getuige opgevolgd, en zij zullen de spade regen ontvangen en zo 

klaargemaakt worden voor hun opneming in de hemel. 
  

 God beproeft Zijn volk in deze wereld... Hier in deze wereld, in deze laatste dagen, 
zullen mensen tonen, welke macht hun harten beïnvloedt en hun daden beheerst. Indien het 

de macht van de Goddelijke waarheid is, zal dit tot goede werken leiden. Het zal de 
ontvangers veredelen en hen edelmoedig en milddadig doen zijn, zoals hun hemelse Heer 

is... 
 

-Jong en oud, God beproeft u nu! U beslist over uw eigen eeuwige bestemming. –  1 
Testimonies p. 186-189 
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5 Februari | Een Onfeilbare Gids 
Dag 36 van 365 

 
"En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overleggingen 

bedriegende." Jacobus 1:22 
 

 God roept degenen op die Zijn wil kennen om daders van Zijn Woord te worden. 
Zwakheid, lauwheid en onbeslistheid prikkelen de aanvallen van satan; en degenen die 

toestaan dat deze karaktertrekken groeien zullen hulpeloos door de deinende golven van 
verzoeking overmand worden. Iedereen, die de Naam van Christus belijdt, daarvan wordt 

verwacht op te groeien tot de volle gestalte van Christus, het levende Hoofd van de christen. 
 

 Wij allen hebben een gids nodig om door de vele moeilijkheden in het leven heen te 
komen, net zoals de zeeman een loods nodig heeft om door de zandbanken of de rotsachtige 
rivier heen te komen, en waar wordt deze gids gevonden? We wijzen u... op de Bijbel. Door 

God geïnspireerd, door heilige mensen geschreven, toont zij met grote duidelijkheid en 
nauwkeurigheid de plichten aan voor zowel jong als oud. Zij verheft de geest, verzacht het 

hart, en deelt blijdschap en heilige vreugde aan de geest mee. De Bijbel biedt een volmaakte 
maatstaf van karakter aan; ze is een onfeilbare gids onder alle omstandigheden, zelfs tot het 
eind van onze levensreis. Neem haar aan als raadgever, als regel van uw dagelijks leven... 

 
 In de Schriften zijn duizenden juwelen van waarheid verborgen voor de 

oppervlakkige zoeker. De waarheid is als een mijn die nooit uitgeput raakt. Hoe meer u de 
Schriften met nederige harten doorzoekt, des te groter zal uw belangstelling worden, en des 

te meer zult u het uit willen roepen, evenals Paulus: "O diepten des rijkdoms, beide der 
wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn 

wegen!” (Romeinen 11:33). 
 

 Iedere dag behoort u iets nieuws uit de Schriften te leren. Zoek ernaar als naar 
verborgen schatten, want zij bevatten woorden van eeuwig leven. Bidt om wijsheid en 

verstand om deze heilige Geschriften te verstaan. Wanneer u dit doet, zult u nieuwe 
heerlijkheden in het Woord van God vinden; u zult merken dat u nieuw en kostbaar licht 
over onderwerpen hebt ontvangen die met de waarheid verbonden zijn, en de Schriften 

zullen voortdurend een nieuwe waarde in uw beoordeling krijgen... 
 

 Wees ijverig in het gebruik van ieder genademiddel, zodat uw karakter veranderd 
mag worden en opgroeien mag tot de volle wasdom van mannen en vrouwen in Christus 

Jezus. – 5 Testimonies p.263-267; Getuigenissen deel 5 blz. 214-217 
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6 Februari | Klaar om te Antwoorden 
Dag 37 van 365 

 
"Maar heiligt God den Heere in uw harten;  en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een 

iegelijk die rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze." 1 
Petrus 3:15 

 
 Mij is getoond dat velen die belijden een kennis van de tegenwoordige waarheid te 

hebben, niet weten wat zij geloven. Zij begrijpen de bewijzen van hun geloof niet. Zij 
waarderen het werk, dat voor de tegenwoordige tijd bestemd is, niet. Wanneer de tijd van 
beproeving zal komen, zullen er veel mannen zijn, die nu aan anderen prediken, die bij het 
onderzoeken van hun eigen standpunten er achter komen dat er veel dingen zijn, waarvoor 

zij geen afdoende reden kunnen geven. Tot aan die toets kennen zij hun eigen onwetendheid 
niet. Er zijn velen in de gemeente die het als vanzelfsprekend beschouwen dat zij begrijpen 

wat zij geloven; zij kennen hun eigen zwakheden niet, totdat er meningsverschillen ontstaan. 
Als ze dan van hun geloofsgenoten gescheiden worden en gedwongen worden om alleen te 

staan en hun geloof te verklaren, zullen zij verbaasd zijn over hun eigen verwarde 
denkbeelden die ze als waarheid hebben aangenomen... 

 
 God zal Zijn volk wakker schudden; wanneer andere middelen falen zullen er 

ketterijen binnen komen, die hen zullen ziften en die het kaf van het koren zullen scheiden. 
De Heere roept allen op die in Zijn Woord geloven om uit de slaap te ontwaken. Kostbaar 

licht is er gekomen dat voor deze tijd bestemd is... Gelovigen moeten niet tevreden zijn met 
veronderstellingen en slecht gefundeerde denkbeelden over wat waarheid is. Hun geloof 
moet vast op het Woord van God gefundeerd zijn, opdat, wanneer de tijd der beproeving 

komt en zij voor raadsvergaderingen gebracht worden om zich voor hun geloof te 
verantwoorden, zij in staat zijn om een reden aan te geven voor de hoop die in hen is, met 
zachtmoedigheid en vreze. – 5 Testimonies p. 707,708; Getuigenissen deel 5 blz. 575, 576 

 
 De dienstknechten van Christus moeten geen vastgestelde toespraak voorbereiden, 

wanneer zij vanwege hun geloof voor de rechtbank komen. Hun voorbereiding moet van dag 
tot dag gemaakt worden, door de kostbare waarheden van Gods Woord als een schat in hun 
hart te bewaren, door zich te voeden met het onderwijs van Christus en door het gebed hun 

geloof versterkend; wanneer ze dan voor de rechtbank gebracht worden, zal de Heilige Geest 
hen juist die waarheden in herinnering brengen, die de harten van diegenen, die komen 

luisteren, bereiken zullen. 
 

 God zal de kennis, die door ijverig onderzoek van de Schriften verkregen is, in hun 
gedachtenis doen opflitsen, juist op de tijd wanneer dit nodig is. –  CSW p. 40,41 
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7 Februari | Het Feestmaal dat Voldoening Schenkt 
Dag 38 van 365 

 
"Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd 

worden." Matthéüs 5:6 
 

 Laat die mannen en vrouwen, die tevreden zijn met hun misvormde, verminkte 
geestelijke toestand plotseling in de hemel verplaatst worden om voor een ogenblik de 

verheven, heilige staat van volmaaktheid, die daar altijd heerst, te aanschouwen -  daar is 
elke ziel vol liefde; elk gelaat stralend van vreugde;  – … kunnen dan zulke mensen, vraag ik 

mij af, zich scharen onder de hemelingen, deelnemen aan hun gezangen, en de reine, 
verheven, zich verspreidende heerlijkheid verdragen, die afstraalt van God en het Lam? O, 

nee! ... 
  

 Zij die de geest getraind hebben zich te verblijden in geestelijke dingen, zijn degenen, 
die verplaatst kunnen worden, en die niet overweldigd zullen worden door de reinheid en de 

alles overtreffende heerlijkheid van de hemel. U mag een goede, algemene kennis van de 
kunst bezitten, u mag op de hoogte zijn van de wetenschappen, u mag uitmunten als musicus 
of auteur, u mag prettige omgangsvormen hebben, maar wat heeft dit alles te maken met een 

voorbereiding op de hemel? Wat heeft dit met de voorbereiding te maken om voor de 
rechterstoel van God te staan? 

 
 Laat u niet misleiden. God laat niet met zich spotten. Alleen volkomen heiligheid zal 

u voorbereiden op de hemel. Alleen oprechte, beproefde godsvrucht kan u een zuiver, 
verheven karakter geven en u in staat stellen om in tegenwoordigheid van God te komen, Die 
in een ontoegankelijk licht woont. Dat hemelse karakter moet op aarde verkregen worden, of 

het zal nooit verkregen worden. – 2 Testimonies 266,267; Schatkamer deel 1 blz. 251,252 
 

 Verlangens naar goedheid en ware heiligheid zijn op zich goed; maar als het daarbij 
blijft, is het niets waard. Goede voornemens zijn uitstekend, maar wanneer ze niet resoluut 
worden uitgevoerd houdt het niets in. Velen zullen verloren gaan, terwijl ze nog hopen en 

verlangen christenen te worden; maar ze hebben zich niet tot het uiterste ingespannen, 
daarom zullen ze in de weegschaal gewogen en te licht bevonden worden. De wil moet in de 
juiste richting getraind worden. Ik wil met geheel mijn hart een christen zijn, ik wil kennen 

de lengte en breedte, de hoogte en diepte van een volmaakte liefde. 
 

 Luister naar de woorden van Jezus: "Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden." (Mattheüs 5:6). Ruime voorzieningen zijn 
door Christus getroffen om de ziel te verzadigen, die hongert en dorst naar de gerechtigheid. 

– 2 Testimonies p.265,266; Schatkamer deel 1 blz. 250 
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8 Februari | Morele Zelfstandigheid 
Dag 39 van 365 

 
"Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, spreekt de Heere, en raakt niet aan 

hetgeen onreine is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot Vader zijn, en gij zult Mij tot 
zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige." 2 Korinthe 6:17-18 

 
 Menigeen heeft heden ten dage een sluier voor hun gezicht. Deze sluier is in 

overeenstemming met de gewoonten en praktijken van de wereld, die de heerlijkheid van de 
Heere voor hen verbergt. God wenst dat we onze ogen op Hem gericht houden, zodat we de 

dingen van deze wereld uit het oog verliezen. 
 

 Als de waarheid in het praktische leven gebracht wordt, wordt de standaard hoger en 
hoger verheven om aan de eisen van de Bijbel te voldoen. Dit zal noodzakelijkerwijze 
tegenstand teweegbrengen tegen de mode, gewoonten, praktijken en stelregels van de 

wereld. Wereldse invloeden, als de golven van de zee, beuken tegen de volgelingen van 
Jezus om hen van de ware principes van Zijn zachtmoedigheid en genade weg te spoelen, 
maar ten aanzien van onze principes, moeten wij even vaststaan als een rots. Het vereist 
morele moed om dit te doen, en de zielen die niet aan de eeuwige Rots gekluisterd zijn, 

zullen door de wereldse stroom weggespoeld worden. We kunnen alleen standvastig zijn als 
ons leven met Christus in God verborgen is. Morele onafhankelijkheid is nodig om 

weerstand te kunnen bieden aan de wereld. Door volkomen één te worden met de wil van 
God zullen we op vaste grond geplaatst worden en zullen wij de noodzaak inzien om ons 

geheel van de gewoonten en praktijken van de wereld af te scheiden. Wij moeten onze 
maatstaf niet net boven de maatstaf van de wereld verheffen, maar wij moeten het 

onderscheid onmiskenbaar duidelijk maken... 
 

 Het is geen gemakkelijke zaak om de kostbare schat van het eeuwige leven te 
verkrijgen. Niemand die met de stroom van de wereld meedrijft, kan dit verkrijgen. Hij moet 
uit de wereld komen, zich afscheiden en het onreine niet aanraken. Niemand kan zich als een 
wereldling gedragen zonder met de stroom van de wereld meegesleurd te worden. Niemand 

zal vooruitgang boeken zonder volhardende pogingen. Hij die wil overwinnen, moet zich aan 
Christus vasthouden. Hij moet niet achterom zien, maar zijn oog voortdurend opwaarts 

gericht houden, dan zal hij de ene genadegave na de andere ontvangen. Persoonlijke 
waakzaamheid is de prijs voor veiligheid.  

 
 Het einde van alle dingen is nabij. Er is nu behoefte aan mensen, die bewapend en 

toegerust zijn om te strijden voor God. – 6 Testimonies p.146-148 
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9 Februari | Zijn er hier Afgoden? 
Dag 30 van 365 

 
"Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden." 1 Johannes 5:21 

 
 Ieder waar kind van God zal als de tarwe gezift worden, en bij dit ziftingsproces moet 
ieder gekoesterd genoegen, dat de geest van God afleidt, geofferd worden. In veel gezinnen 
staan de schoorsteenmantels, de kasten, rekjes en tafels vol met ornamenten en portretten... 
Op deze wijze worden de gedachten die op God en hemelse dingen gericht moeten zijn, tot 
het alledaagse naar beneden gehaald. Is dit niet een soort van afgodendienst? Moet niet het 

geld wat daaraan besteed wordt gebruikt worden om de mensheid tot zegen te zijn, de 
lijdenden te verlichten, de naakten te kleden, en de hongerigen te voeden? Moest dit geld niet 
in de schatkist van de Heere gebracht worden om Zijn zaak te bevorderen en Zijn Koninkrijk 

op aarde op te bouwen? 
 

 Deze zaak is van groot belang en wordt u voorgehouden om u voor de zonde van 
afgodendienst te bewaren. U zult zegeningen ontvangen als u het Woord wilt gehoorzamen, 

dat door de Heilige Israëls gesproken is, nl. "Gij zult geen andere goden voor Mijn 
aangezicht hebben." (Exodus 20:3). Velen halen zich onnodige zorgen op hun hals, door hun 

tijd en gedachten aan onnodige ornamenten, waarmee hun huizen vol staan, te wijden. De 
macht van God is nodig om hen van deze toewijding weg te rukken; want in alle opzichten is 

het afgodendienst. 
 

 Hij die het hart doorzoekt, wenst Zijn volk voor Zich te winnen door hen van alle 
soorten van afgodendienst te doen afkeren. Laat het Woord van God, het gezegende Boek 

des levens, de plaats innemen van de nutteloze ornamenten waarmee de tafels nu vol staan. 
Geef uw geld uit om boeken te kopen, die het middel zullen zijn om de geest, met betrekking 
tot de tegenwoordige waarheid, te verlichten... Grijp het woord des Heeren als de schat van 
oneindige wijsheid en liefde; dit is de reisgids die het pad naar de hemel voor u uitstippelt... 

 
 O, dat u toch de Schriften met een biddend hart gaat doorzoeken, met een geest van 
overgave aan God! O, mocht u toch uw harten willen doorzoeken als met een lamp, en de 
fijne draad die u aan de wereldse gewoonten verbindt ontdekken en verbreken, want dezen 
leiden uw geest van God af. Pleit bij God om u iedere gewoonte te tonen, die uw gedachten 
en genegenheden van Hem aftrekt. God heeft Zijn heilige wet als maatstaf voor het karakter 

aan de mensen gegeven. Door deze wet kunt u ieder gebrek in uw karakter ontdekken en 
overwinnen. U kunt uzelf van iedere afgod afscheiden en uzelf door de gouden keten van 

genade en waarheid met de troon van God verbinden. – 2 Selected Messages 317,318 
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10 Februari | Onderzoek Uw Eigen Hart 
Dag 41 van 365 

 
"Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat 

Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt." 2 Korinthe 13:5 
 

 Niets is verraderlijker dan de bedrieglijkheid van de zonde. Het is de god van deze 
wereld die misleidt, verblindt en tot het verderf leidt. Satan dringt zich niet plotseling op met 
zijn reeks van verzoekingen. Hij vermomt deze verzoekingen met een schijn van het goede... 
Misleide zielen doen een eerste stap en zijn dan bereid tot een volgende... O, satan kijkt met 

genoegen toe hoe gemakkelijk zijn lokaas aanvaard wordt en hoe zielen precies het pad 
bewandelen, dat hij voor hen heeft uitgestippeld!... 

 
 We moeten onszelf nauwgezet onderzoeken en in het licht van Gods Woord nagaan 
of we 'deugdelijk of verdorven van hart' zijn? Wij moeten onszelf de vraag stellen: "Ben ik 

vernieuwd in Christus of ben ik nog steeds vleselijk van hart, alleen van buiten met een 
nieuw kledingstuk bekleed?" Stel uzelf in gedachten vóór de rechterstoel van God en zie in 

het licht van God, of er nog een geheime zonde, één of andere ongerechtigheid, één of 
andere afgod bestaat die u niet losgelaten hebt. Bidt... bidt, zoals u nooit tevoren gebeden 

hebt en dat u niet door satans listen misleid zult worden; dat u uzelf niet aan een 
onbedachtzame, zorgeloze geest overgeeft... 

 
 Eén van de zonden, die één van de tekenen van de laatste dagen uitmaakt, is dat 

belijdende christenen meer liefhebbers van genoegens dan liefhebbers van God zijn. Wees 
eerlijk ten opzichte van uzelf. Onderzoek uzelf zorgvuldig. Hoe weinigen kunnen na een 

getrouw zelfonderzoek, tot de Hemel opzien en zeggen... "Ik ben geen liefhebber van 
genoegens meer, maar een liefhebber van God." Hoe weinigen kunnen zeggen: "Ik ben dood 
voor de wereld... en wanneer Hij, Die mijn leven is, zal verschijnen, zal ik ook met Hem in 

heerlijkheid verschijnen." 
 

 De liefde en genade van God! O, wat een kostbare genade! Waardevoller dan zuiver 
goud. Zij verheft en veredelt de geest boven alle andere beginselen. Ze richt het hart en de 

verlangens op de Hemel. Terwijl degenen rondom ons zich bezighouden met wereldse 
ijdelheid, het zoeken naar vermaak en dwaasheid, gaat ons gesprek over hemelse dingen, 

vanwaar wij de Zaligmaker verwachten; de ziel keert zich tot God om vergeving en vrede, 
gerechtigheid en ware heiligheid te verkrijgen. Spreek met God, en de overdenking van de 
hemelse dingen zal ons veranderen naar de gelijkenis van Christus. – Messages to Young 

people p. 83,84; blz. 78-80 
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11 Februari | Indringende Vragen 
Dag 42 van 365 

 
"Wie zal klimmen op de berg des HEEREN? En wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? 
Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet 

bedrieglijk zweert." Psalm 24:3-4 
Dag 32 van 365 

 
 Een ziel die met Christus verbonden is... zal tegen alle overtredingen en iedere 

nadering van zonde strijden. Hij zal iedere dag meer op een helder schijnend licht gaan lijken 
en zal een overwinnend leven leiden. Hij gaat van kracht tot kracht voort en niet van 

zwakheid tot zwakheid. 
 

 Laat niemand zichzelf in deze zaak bedriegen. Indien u trots, hoogmoed, heerszucht, 
onheilige eerzucht, ontevredenheid, bitterheid, kwaadsprekerij, leugen, bedrog en laster 

koestert, is Christus niet in uw hart... U moet een christelijk karakter bezitten dat stand houdt. 
 

 Er moet een grondige bekering plaatsvinden onder diegenen die beweren de waarheid 
te geloven, anders zullen zij in de dag der beproeving vallen. Gods volk moet een hoge 

standaard bereiken. Zij moeten een heilige volk, een bijzonder volk, een uitverkoren geslacht 
zijn (1 Petrus 2:9) - ijverig in goede werken. Christus is niet voor u gestorven zodat u de 

hartstochten, de smaak en gewoonten van de mensen van de wereld zou bezitten... 
 

 Alleen zij die hun hart daarheen richten, zullen de poorten van heerlijkheid 
binnengaan. Overdenk dan de volgende vragen: Hecht u veel waarde aan aardse dingen? Zijn 

uw gedachten rein? Ademt u de hemelse atmosfeer in? Draagt u een verkeerde gezindheid 
met u mee?... Bent u ernstig en toegewijd, God dienende in reinheid en heiligheid? Vraag 

oprecht: “Ben ik een kind van God of niet?”...  
 

 We hebben een grondige hervorming nodig in al onze gemeenten. De bekerende 
kracht van God moet in de gemeenten komen... Stel de dag van voorbereiding niet uit. Blijf 

niet in een onvoorbereide toestand slapen, zonder olie in uw vaten bij uw lampen te hebben... 
Blijf niet in gevaarlijke onzekerheid leven. Vraag uzelf ernstig af: “Behoor ik tot de 

geredden of tot de verlorenen? Zal ik staande blijven of niet? Alleen hij, die reine handen en 
een zuiver hart heeft, zal in die dag bestaan. 14)- Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers p. 441-443 
 

 Het is het voorrecht van ieder kind van God om elk ogenblik een ware christen te 
zijn; dan heeft hij de gehele hemel aan zijn zijde staan. – Testimonies to Ministers and 

Gospel Workers p. 440-441 
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12 Februari | Durft U Anders te Zijn? 
Dag 43 van 365 

 
"Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 

verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht"  1 Petrus 2:9 

 
 De waarschuwing dat de Zoon des mensen spoedig op de wolken des hemels zal 

komen, is voor velen als een bekend sprookje geworden. Zij hebben de wakende, wachtende 
houding losgelaten. De zelfzuchtige wereldse geest in hun leven openbaart de gedachten van 

hun hart: "Mijn Heer vertoeft te komen." (Lukas 12:45) ... 
 

 Dezelfde geest van zelfzucht, in overeenstemming met de gebruiken van de wereld, 
zoals in de dagen van Noach, bestaat ook in onze dagen. Velen die belijden kinderen van 
God te zijn, jagen hun wereldse bezigheden met zo'n intensiteit na dat hun belijdenis een 

leugen wordt. Zij willen planten en oogsten, kopen en verkopen, eten en drinken, trouwen en 
ten huwelijk uitgeven tot het laatste ogenblik van hun genadetijd toe. Dit is de toestand van 

een groot aantal van ons eigen volk... 
 

 Het drukt als een last op mijn ziel als ik het grote geestelijke gebrek onder ons volk 
zie. De mode en gebruiken van de wereld, de trots en zucht naar amusement, de zucht naar 

pracht en praal, de buitensporigheid in kleding, huizen en landerijen –  al die dingen beroven 
de schatkist van God, deze middelen hadden gebruikt moeten worden om het licht in de 

wereld uit te zenden, in plaats van ze te gebruiken om het eigen-ik te bevredigen... 
 

 De kinderen van het licht en van de dag moeten de schaduwen van de nacht en de 
donkerheid, die rondom de werkers van ongerechtigheid zijn, niet zoeken. Integendeel, zij 

moeten als lichtdragers getrouw op hun post van plicht staan en het door God gegeven licht 
op hén laten schijnen die zich in duisternis bevinden. De Heere wil dat Zijn volk haar 

oprechtheid bewaart en de gebruiken van de goddelozen niet navolgt. 
 

 Christenen moeten in deze wereld “een uitverkoren geslacht,...  een heilig volk” zijn, 
de lof van Hem tonen, die hen “uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. 

Dit licht moet niet afnemen, maar juist in helderheid toenemen tot de volmaakte dag toe... De 
aangrijpende waarheid die gedurende vele jaren in onze oren geklonken heeft "de Heere is 

nabij, weest gereed", is nu niet minder waarheid, dan toen we die voor het eerst hoorden. – 5 
Testimonies p. 9-14; Getuigenissen deel 5 blz. 15-19 
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13 Februari | Roei Ieder Zaad van Twijfel Uit 
Dag 44 van 365 

 
"Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij 

hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis 
moogt wegdragen; … Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar 

van degenen, die geloven tot behouding der ziel."  Hebreeën 10:35-39 
 

 Ik zag dat we ons nu in de tijd van de schudding bevinden. Satan werkt uit alle macht 
om zielen uit de hand van Christus te rukken en hen er toe te brengen om de Zoon van God 

onder de voeten te vertrappen... 
  

 Het karakter wordt ontwikkeld. Engelen van God wegen de morele waarde ervan. 
God toetst en beproeft Zijn volk. De volgende woorden werden mij door de engel 

voorgelegd: "Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te 
vallen van de levende God. “Maar vermaant elkander allen dag, zolang als het heden 

genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. Want 
wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vaste grond tot 

het einde toe vast behouden." (Hebreeën 3:13-14) 
 

 Het bedroeft God wanneer iemand van Zijn volk, die de kracht van Zijn genade 
gekend heeft, over twijfel spreekt, en door dit te doen maakt hij zichzelf tot een werktuig 
voor satan om zijn ideeën aan anderen over te brengen. Een zaad van ongeloof en kwaad 

wordt niet gemakkelijk uitgeroeid. Satan voedt het ieder uur, en het floreert en wordt sterk. 
Goed zaad dat wordt gezaaid, moet worden gevoed, bewaterd en liefdevol verzorgd; omdat 

elke giftige invloed wordt uitgeoefend om de groei ervan te belemmeren,en het te laten 
sterven. Satans pogingen zijn nu krachtiger dan ooit tevoren, want hij weet dat zijn tijd om te 

misleiden kort is... 
 

 Gods volk zal gezift worden zoals het koren in een zeef gezift wordt, totdat al het kaf 
van het zuivere graan gescheiden is. We moeten op Christus zien als ons Voorbeeld en het 

nederige voorbeeld navolgen... 
 

 Mij werd de beloning van de heiligen getoond, de onsterfelijke erfenis. Toen werd 
mij getoond hoeveel Gods volk verdragen had terwille van de waarheid, en toch achtten zij 
de hemel goedkoop genoeg. “Dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen 
tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden” (Romeinen 8:18). Het volk van 
God in deze laatste dagen zal op de proef worden gesteld. Spoedig zal hun laatste beproeving 
komen en dan zullen zij de gave van het eeuwige leven ontvangen. – 1 Testimonies p. 429-

432 
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14 Februari | Een Geestelijke Reus of Dwerg 
Dag 45 van 365 

 
"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle 

besmetting des vlezes en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods." 2 
Korinthe 7:1 

 
 De Heere berispt en verbetert de mensen die belijden Zijn wet te houden. Hij wijst 

hun zonden aan en legt hun ongerechtigheden bloot, omdat Hij wenst dat alle zonde en 
slechtheid van hen gescheiden zal worden, zodat ze in Zijn vreze volmaakt heilig en 

voorbereid kunnen zijn om in de Heere te sterven of opgenomen te worden in de hemel... 
 

 God zal niets anders dan reinheid en heiligheid aannemen; één vlek, één rimpel, één 
gebrek in het karakter, zal hen voor altijd van de hemel uitsluiten, met al haar heerlijkheden 

en schatten. – 2 Testimonies p. 453; Schatkamer deel 1 blz. 272 
 

 De meeste belijdende christenen hebben geen besef van de enorme geestelijke kracht 
die zij zouden kunnen verkrijgen, wanneer ze even eerzuchtig, ijverig en volhardend zouden 
zijn in het verkrijgen van kennis van de Goddelijke dingen als zij zijn in het streven naar de 

armzalige vergankelijke dingen van dit leven. De massa, die belijdt christen te zijn, is er 
tevreden mee geestelijke dwergen te zijn. Ze hebben niet de bereidwilligheid eerst het 

Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid te zoeken; daarom is voor hen de godzaligheid een 
verborgen geheimenis, zij kunnen dat niet begrijpen. Zij kennen Christus niet door een 

persoonlijke ervaring. – 2 Testimonies p.266; Schatkamer deel 1 blz. 251 
 

 Meer dan voldoende voorzieningen zijn er getroffen voor allen die oprecht, ernstig en 
bedachtzaam aan het werk beginnen om heiligheid in de vreze Gods te vervolmaken. Door 

het werk van Christus kan kracht, genade en heerlijkheid worden verkregen, die door 
dienende engelen aan de erfgenamen der zaligheid worden gebracht. Niemand is zó laag, zó 
verdorven of zó gemeen, dat zij geen kracht, reinheid en gerechtigheid in Jezus, die voor hen 
stierf, zouden kunnen vinden, als  zij hun zonden van zich af willen zetten en hun koers van 

ongerechtigheid willen staken en zich met volle overtuiging tot de levende God willen keren. 
Hij wacht erop dat Hij hen van hun klederen kan ontdoen, die bevlekt en bezoedeld zijn door 
de zonde, en hen de witte heldere gewaden der gerechtigheid aan te doen; en Hij smeekt hen 

te leven en niet te sterven. In Hem kunnen zij groeien. Hun takken zullen niet verdorren, 
noch onvruchtbaar zijn. Wanneer ze in Hem blijven, kunnen zij sap en voeding van Hem 
verkrijgen, met Zijn Geest worden doordrongen, wandelen zoals Hij gewandeld heeft, en 

overwinnen zoals Hij overwon, en aan Zijn rechterhand worden verheven. – 2 Testimonies 
p.453,454  
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15 Februari | Wijs of Dwaas 
Dag 46 van 365 

 
"Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen 
en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijs, en vijf waren dwaas." 

Matthéüs 25:1,2 
 

 Wanneer we aan onze oude gewoonten, wereldse denkbeelden en gebruiken blijven 
vasthouden, wanneer we niet tonen aan het beeld van Christus gelijkvormig te zijn, mogen 

wij ons niet geruststellen met het idee, dat wij zijn gered, omdat we gemeentelid zijn... 
 

 De tien maagden wachten in de avond van de wereldgeschiedenis. Allen zeggen 
christenen te zijn. Allen hebben een roeping, een naam, een lamp en allen beweren in Gods 
dienst te staan. Allen wachten schijnbaar op Zijn verschijning. Maar vijf schieten te kort. 
Vijf zullen overrompeld en verslagen worden aangetroffen, buiten de feestzaal. –  Review 

and Herald, 31 oktober 1899 
 

 We maken deel uit óf van de wijze óf van de dwaze maagden. Velen zullen niet aan 
de voeten van Jezus blijven om door Hem te worden onderwezen. Ze hebben geen kennis 

van Zijn wegen; ze zijn niet voorbereid op Zijn komst. Het leek of ze op hun Heere 
wachtten. Ze hebben niet gewaakt en gebeden met dat geloof, dat door liefde werkt en de ziel 

reinigt. Ze hebben een zorgeloos leven geleid. Ze hebben de waarheid gehoord en daarin 
toegestemd, maar zij hebben die nooit in praktijk gebracht. De olie van genade voedt hun 

lampen niet, en zij zijn niet voorbereid om aan het avondmaal van de bruiloft des Lams deel 
te nemen. – Review and Herald, 31 oktober 1899 

 
 Weest niet gelijk de dwaze maagden, die het als vanzelfsprekend aannemen, dat de 

beloften van God voor hen zijn, terwijl zij de aanwijzingen van Christus niet opvolgen. 
Christus onderwijst ons dat een belijdenis afleggen niets betekent. "Zo iemand achter Mij wil 

komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij." (Lucas 
9:23) 

 
 Wanneer wij de toets van God in het louterings- en reinigingsproces doorstaan; 
wanneer het vuur van de oven de slakken verteert, en het ware goud van een gereinigd 

karakter verschijnt, kunnen wij met Paulus zeggen: "Niet dat ik het alrede gekregen heb of 
alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar... maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat 

achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat vóór is, jaag ik naar het wit tot den prijs der 
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus." (Filippenzen 3:12,14). – Review and 

Herald, 31 oktober 1899 
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16 Februari | Nu - Altijd Nu 
Dag 47 van 365 

 
"Zo waakt dan; want gij weet de dag niet noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen 

zal." Matthéüs 25:13  
 

 Te middernacht, wanneer allen slapen, zal Christus komen. Daarom is goed dat wij 
onze rekeningen vóór zonsondergang in orde maken. Al ons werk moet zuiver en al onze 

handelingen tussen onszelf en onze medemens moeten rechtvaardig zijn. Alle oneerlijkheid, 
alle zondige praktijken moeten zijn weggedaan. De olie der genade moet in onze vaten bij 

onze lampen zijn... Wat droevig zal de toestand van hem zijn, die een vorm van godzaligheid 
heeft maar de kracht ervan verloochent; en die Christus Heere, Heere heeft genoemd en toch 

Zijn beeltenis en opschrift niet draagt... 
 

 In Zijn genade geeft God ons een proeftijd, een tijd van toetsing en zelfonderzoek. 
Hij geeft de uitnodiging: "Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl 

Hij nabij is." (Jesaja 55:6)... 
 

 Vandaag roept de stem der genade nog en Jezus trekt de mensen met koorden van 
Zijn liefde; maar de dag zal komen, dat Jezus de klederen der wrake zal aantrekken... De 

slechtheid van de wereld vermeerdert zich iedere dag, en als een bepaalde grens is bereikt, 
zullen de boeken gesloten en de rekeningen worden vereffend. Dan zal er geen offer voor de 

zonde meer zijn. De Heere komt. Lang heeft de genade een hand vol liefde, geduld en 
verdraagzaamheid tot een schuldige wereld uitgestrekt. De uitnodiging is gegeven "of Hij 
moest Mijn sterkte aangrijpen” (Jesaja 27:5)... Maar de mensen hebben al te zeer op Zijn 

barmhartigheid vertrouwd en Zijn genade geweigerd. 
 

 Waarom heeft de Heere Zijn komst zolang uitgesteld? Al de heerscharen van de 
hemel wachten om het laatste werk voor deze verloren wereld te vervullen, en toch wacht dit 
werk. Het is omdat de weinigen die belijden olie in hun vaten bij hun lampen te hebben, nog 

geen brandende en stralende lichten in de wereld zijn. Het is omdat er maar weinig 
zendelingen zijn. 

 
 Iedere week is een week minder, iedere dag een dag nader tot de aangewezen tijd van 

het oordeel. Helaas, velen hebben slechts een emotioneel geloof - een godsdienst die van 
gevoelens afhankelijk is en door emotie wordt beheerst. "Die volstandig zal blijven tot het 

einde, die zal zalig worden." (Mattheüs 10:22). Zorg er dan voor dat de olie van genade zich 
in uw harten bevindt. Het bezit hiervan zal uiteindelijk bepalend voor u zijn op de 

oordeelsdag. – Review and Herald 27 maart 1894 
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17 Februari | De Laatste Wacht 
Dag 48 van 365 

 
"Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat of 
te middernacht, of met het hanengekraai of in de morgenstond), opdat hij niet onvoorziens 

kome en u slapende vinde." Marcus 13:35,36 
 

 Er werd mij een gezelschap getoond... Hun ogen waren hemelwaarts gericht, en de 
woorden van hun Meester waren op hun lippen: "En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik u allen: 

Waakt." (Marcus 13:37)... De Heere zegt dat er uitstel zal zijn voordat de ochtend eindelijk 
aanbreekt. Maar Hij wil niet dat ze zich aan vermoeidheid overgeven, of dat hun vurige 

waakzaamheid zou verslappen, omdat de morgen niet zo spoedig komt, als zij verwachten... 
 

 Ik zag dat het onmogelijk was om wakende en wachtende te zijn, zoals onze 
Zaligmaker heeft bevolen en tegelijkertijd de genegenheid en belangstelling voor de wereld 
te hebben en aardse bezittingen te vermeerderen. De engel sprak: "Zij kunnen zich slechts 
van één wereld verzekeren. Teneinde de hemelse schat te verkrijgen, moeten zij de aardse 

schat opofferen. Ze kunnen niet beide werelden bezitten."... 
 

 Ik zag dat de ene nachtwake na de andere verstreek. Maar mag daardoor onze 
waakzaamheid verslappen? O, Nee! Er bestaat een des te grotere noodzaak tot voortdurende 

waakzaamheid, want nu is de tijd van waken nog korter dan in de eerste nachtwake... 
Wanneer wij toen onophoudelijk waakten, hoeveel te meer is er dan in de tweede nachtwake 
behoefte aan dubbele waakzaamheid.  Het voorbijgaan van de tweede nachtwake bracht ons 

tot de derde nachtwake en er is geen verontschuldiging om onze waakzaamheid te 
verminderen. De derde wacht  roept op om een drievoudige waakzaamheid te hebben. 

Wanneer we nu ongeduldig worden, betekent dit, dat al ons ernstig, volhardend waken voor 
niets is geweest. De lange nacht van duisternis is een beproeving; maar de morgen is in 
barmhartigheid uitgesteld, omdat velen niet gereed zouden zijn als de Meester nu zou 

komen. De reden voor zijn langdurige uitstel is dat God niet wil dat Zijn volk omkomt... 
 

 Het onderscheid tussen hen die de wereld liefhebben en degenen die Jezus 
liefhebben, is duidelijk en onmiskenbaar. Terwijl wereldlingen alles in het werk stellen om 
zich van aardse schatten te verzekeren, is Gods volk niet aan de wereld gelijk, maar toont 

door haar ernstige, wakende en wachtende houding, dat zij zijn veranderd; dat hun tehuis niet 
in deze wereld is, maar dat zij naar een beter vaderland, ja, een hemels vaderland zoeken. – 2 

Testimonies 192-194 
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18 Februari | Slechts Eén Veilige Weg 
Dag 49 van 365 

 
"Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." Matthéüs 26:41 

 
 Wat zal ik zeggen om Gods overblijfsel op te wekken?... Ik waarschuw allen, die de 

Naam van Christus belijden, zichzelf nauwgezet en grondig te onderzoeken en al hun 
verkeerdheden volledig en grondig te belijden, zodat dezen van tevoren in het oordeel komen 
en dat de engel voor de registratie achter hun namen vergeving mag schrijven. Mijn broeder 
en zuster, wanneer deze kostbare ogenblikken van genade niet gebruikt worden, zult u niet te 
verontschuldigen zijn. Wanneer u geen moeite doet om te ontwaken, wanneer u niet bewust 
met uw bekering bezig bent, zullen deze gouden ogenblikken spoedig voorbijgaan, en u zult 
zonder verontschuldiging zijn en in de weegschalen gewogen en te licht worden bevonden. – 

1 Testimonies p.263; Schatkamer deel 1 blz. 90 
 

 In de waarschuwing “waakt en bidt”, heeft Jezus de enig veilige weg gewezen. Er is 
behoefte aan waakzaamheid. Onze eigen harten zijn bedrieglijk; wij zijn omringd door de  
zwakheden en gebreken van de mensheid en het is satans bedoeling ons te vernietigen. Al 
zijn wij niet op onze hoede, onze tegenstander ziet nooit werkeloos toe. Wij kennen zijn 

onvermoeibare waakzaamheid, laat ons daarom niet slapen, zoals anderen doen, maar ”laat 
ons waken, en nuchteren” (1 Thessalonicenzen 5:6) zijn. Wij hebben te maken met de geest 

en de invloed van de wereld, maar we zij mogen geen bezit van ons hart en onze geest 
nemen. – 5 Testimonies p.409; Getuigenissen deel 5 blz. 334-335 

 
 Onderzoek uw eigen hart nauwkeurig in het licht van de eeuwigheid. Verberg niets 

voor uw onderzoek. Zoek, o doorzoek,  uw leven hangt ervan af, en verman uzelf, en 
veroordeel uzelf, en maak dan door geloof aanspraak op het reinigende bloed van Christus 
om de vlekken van uw christelijk karakter te verwijderen. Vlei of verontschuldig uzelf niet. 

Handel getrouw met uw eigen ziel. En, als u uzelf als zondaar beschouwt, val dan geheel 
gebroken aan de voet van het kruis. Jezus zal u aannemen, zo bevlekt als u bent, Hij zal u in 
Zijn bloed wassen, en u reinigen van alle vuilheid, Hij zal u geschikt maken voor de omgang 
met de hemelse engelen, in een zuivere harmonische hemel. Er is daar geen wanklank, noch 

onenigheid, alles is daar gezondheid, geluk en vreugde. – 2 Testimonies p. 81 
 

 Deze wereld is een school die opleidt tot de hogere school; dit leven is een 
voorbereiding voor het leven dat te komen staat. Hier moeten wij ons voorbereiden om de 

hemel te kunnen betreden. Hier moeten we de waarheid aannemen en geloven en in praktijk 
brengen totdat we gereed zijn voor een tehuis met de heiligen, die in het licht wonen. – 8 

Testimonies p. 200  
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19 Februari | Het Geloof dat Werkt 
Dag 50 van 365 

 
"En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden." 1 Petrus 4:7 

 
 Gelooft u dat het einde van alle dingen nabij is, en dat de geschiedenis van deze aarde 

snel ten einde loopt? Als dat zo is, toon dan uw geloof door uw werken. Toon al het geloof 
dat u bezit. Sommigen denken dat ze voldoende geloof hebben, maar, als ze al geloof 

hebben, is het dood, want het wordt niet door werken ondersteund. "Alzo ook het geloof, 
indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood." (Jacobus 2:17). Weinigen hebben dat 

oprechte geloof dat door liefde werkt en de ziel reinigt. Allen die het eeuwige leven waardig 
worden geacht, moeten daartoe moreel bekwaam zijn. "Geliefden, nu zijn we kinderen Gods, 
en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten als Hij zal geopenbaard 
zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die 
deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." (1 Johannes 3:2,3). Dit is 

het werk dat voor u ligt... 
 

 Het eigen ik moet sterven, en u moet voor God leven. "Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand 

Gods." (Kolossenzen 3:1). Ga niet op uw eigen ik af. Trots, eigenliefde, zelfzucht, hebzucht, 
gierigheid, liefde tot de wereld, haat, kwade verdenkingen, jaloersheid, roddel, dit alles moet 

voor altijd onderworpen en weggedaan worden. Wanneer Christus zal verschijnen, zal Hij 
die boosheden in ons niet verbeteren en ons zedelijke geschikt maken voor de hemel. Deze 

voorbereiding moet al tot stand zijn gebracht, vóórdat Hij komt. Het moet een onderwerp van 
bezinning zijn, van studie en  van onderzoek zijn “wat moet ik doen om gered te worden?” 

wat moet ik doen om door God aanvaard te worden?', Wat moet ons gedrag zijn dat wij 
aanvaard worden van God?  

 
 Laat ons nadenken, wanneer we worden verzocht om te klagen, te vitten of toe te 

geven aan geprikkeldheid, waardoor we anderen om ons heen en ook onze eigen ziel, 
verwonden. Laat ons dan ernstig nadenken over de vraag: "Zal ik smetteloos voor de troon 
van God staan?" Alleen zij die rein van hart zijn, zullen zich daar bevinden. Niemand zal in 
de hemel worden opgenomen, terwijl hun harten met de ongerechtigheden van deze aarde 
zijn vervuld. Iedere karakterfout moet behandeld, iedere vlek worden verwijderd door het 
reinigende bloed van Christus en al de onbeminlijke, liefdeloze karaktertrekken moeten 

worden overwonnen. – 1 Testimonies p. 704,705 
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20 Februari | Pas op voor de Handlangers van satan 
Dag 51 van 365 

 
"Doch de Geest zegt duidelijk, dat in laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 

zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen." 1 Timotheüs 4:1 
 

 Na het voorbijgaan van de tijd in 1844, moesten we aan ieder soort van fanatisme het 
hoofd bieden... Deze ervaring uit het verleden zal worden herhaald. In de toekomst zullen 

satans bijgeloof nieuwe vormen aannemen. Dwalingen zullen op een aangename en vleiende 
manier worden voorgehouden. Valse theorieën die met licht zijn omkleed, zullen aan Gods 

volk worden voorgehouden. Op deze wijze zal satan, als het mogelijk zou zijn, zelfs de 
uitverkorenen proberen te verleiden. De verleidelijke invloeden zullen enorm zijn; mensen 

zullen worden gehypnotiseerd. 
 

 Iedere soort van verdorvenheid, zoals die was bij de mensen vóór de zondvloed, zal 
worden binnengebracht om de gedachten van de mensen gevangen te nemen. Satan gebruikt 

bepaalde middelen om zijn doel te bereiken; hij gebruikt de raad van de goddelozen, de 
natuur wordt tot God verheven en de wil van de mens wordt de onbeteugelde vrije hand 

gegeven. Hij zal de macht van hypnose gebruiken om zijn doeleinden ten uitvoer te brengen. 
De meest zorgwekkende gedachte is, dat hij onder zijn bedrieglijke invloed mensen heeft die 

een vorm van godzaligheid hebben zonder dat ze een ware verbinding met God bezitten. 
Zoals Adam en Eva, die de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad aten, voeden 

velen zich met verleidelijke dwalingen. 
 

 Satans handlangers verpakken de valse theorieën in 'mooi cadeaupapier'. Net zo als 
satan ook zijn ware identiteit verborg voor onze eerste ouders in de Hof van Eden, toen hij 

door de slang tot hen sprak. Deze handlangers prenten in het menselijk verstand datgene, wat 
in werkelijkheid een dodelijke dwaling is. De hypnotische invloed van satan zal op diegenen 
rusten die van het eenvoudige Woord van God zich afgekeerd en zich tot aangename fabelen 

hebben gewend. 
 

 Satan doet de meest volhardende pogingen om diegenen die het meeste licht hebben 
gehad in zijn valstrikken te krijgen. Hij weet dat als hij hén kan misleiden, zij onder zijn 
macht, de zonde zullen verpakken in klederen der gerechtigheid en velen op dwaalwegen 

zullen voeren. 
 

 Ik zeg tot allen: Wees op uw hoede, want satan zal als een engel des lichts in iedere 
bijeenkomst van christelijke werkers in elke kerk wandelen, om leden aan zijn zijde te 

krijgen. Mij is opgedragen aan het volk van God de waarschuwing te geven: "Dwaalt niet; 
God laat  Zich niet bespotten." (Galaten 6:7). – 8 Testimonies p.292-294; Schatkamer deel 3 

blz. 277-280 
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21 Februari | Verzoekingen Vermomd 
Dag 52 van 365 

 
"Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet 

sparen. 
En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te 

trekken achter zich." Handelingen 20:29,30 
 

 God gaat Zijn volk niet voorbij door hier en daar personen uit te kiezen, waaraan Hij 
Zijn Waarheid als enige kan toevertrouwen. Hij geeft geen nieuw licht aan één persoon, dat 
in tegenstelling is met het gevestigde geloof van de gemeente. Bij iedere hervorming zijn 

mannen opgestaan die dit beweren. ... 
 

 Iemand neemt bijvoorbeeld een nieuw denkbeeld aan dat schijnbaar niet met de 
Waarheid in tegenspraak is. Hij ... denkt erover na totdat het lijkt alsof het heel belangrijk is 

en omgeven is met schoonheid., want satan heeft macht het deze valse schijn te geven. 
Tenslotte wordt het een obsessie, het middelpunt waar alles om draait; en de Waarheid wordt 

uit het hart verdreven. 
 

 Ik waarschuw u op te passen voor deze bijzaken, die erop gericht zijn de gedachten 
van de Waarheid af te trekken. Dwaling is nooit ongevaarlijk. Zij heiligt nooit, maar brengt 

altijd verwarring en verdeeldheid... 
 

 Er liggen duizenden vermomde misleidingen klaar voor degenen die het licht van de 
waarheid hebben; de enige veiligheid voor een ieder van ons is om geen nieuwe leer, geen 

nieuwe uitlegging van de Schriften aan te nemen, zonder het eerst aan de broeders met 
ervaring ter overweging te geven. Leg het hen voor met een nederige, leerzame geest en 

ernstig gebed en als zij er geen licht in zien neem hun oordeel dan aan... 
 

 Satan is voortdurend aan het werk, maar weinigen hebben enig begrip van zijn 
werkzaamheid en sluwheid. Gods volk moet voortdurend voorbereid zijn om de listige 

vijand te weerstaan. Het is deze tegenstand die satan vreest. Hij kent de grens van zijn macht 
beter dan wij en weet hoe gemakkelijk hij overwonnen kan worden als wij hem tegenstaan. 
Door Goddelijke kracht is de zwakste heilige hem en al zijn engelen de baas en wanneer het 

er op aan zou komen zou hij in staat gesteld worden, zijn meerdere macht te bewijzen. 
Daarom is satans stap geluidloos, zijn bewegingen heimelijk en staat zijn geschut verdekt 

opgesteld. Hij waagt het niet zichzelf openlijk te vertonen uit vrees dat hij dan hun slapende 
krachten wekt en hen in gebed tot God doet gaan. – 5 Testimonies p. 291-294; Getuigenissen 

deel 5 blz. 237-239 
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22 Februari | Waarom Christus Zijn Komst Uitstelt 
Dag 53 van 365 

 
"Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is." 1 Korinthe 7:29 

 
 In de boodschappen aan de mensen geven de engelen van God aan dat de tijd zeer 

kort is. Zo is het mij ook altijd voorgesteld. Het is waar dat de tijd langer heeft geduurd dan 
wij in de eerste dagen van deze boodschap verwachtten. Onze Verlosser verscheen niet zo 
spoedig als wij hoopten. Maar heeft het Woord des Heeren daarom gefaald? Nooit! Men 

moet niet vergeten dat beloften voorwaardelijk zijn. 
 

 God heeft aan Zijn volk een werk toevertrouwd, dat op aarde tot stand gebracht moet 
worden. De derde engelboodschap moest worden gegeven, de gedachten van de gelovigen 

moesten op het hemelse Heiligdom worden gericht, waar Christus is binnengegaan om 
verzoening voor Zijn volk te doen. De sabbatshervorming moest naar voren worden 

gebracht. De bres in de wet moest worden gedicht. De boodschap moet met een luide stem 
worden verkondigd, zodat alle inwoners van de aarde de waarschuwing kunnen ontvangen. 

Het volk van God moet door gehoorzaamheid aan de Waarheid hun ziel reinigen om bij Zijn 
komst voorbereid voor Hem te staan, zonder vlek of rimpel. 

 
 Als de adventisten na de grote teleurstelling in 1844 aan hun geloof hadden 

vastgehouden en eensgezind de geopende voorziening van God hadden gevolgd door de 
boodschap van de derde engel te ontvangen en deze in de kracht van de Heilige Geest aan de 

wereld hadden verkondigd, ...zou de Heere door hun pogingen op machtige wijze hebben 
gewerkt; het werk zou zijn volbracht en Christus zou al zijn gekomen om Zijn volk het loon 

te geven. 
 

 Maar in de tijd van twijfel en onzekerheid, die op de teleurstelling volgde, gaven vele 
adventgelovigen hun geloof op... Zo werd het werk gehinderd en de wereld werd in 

duisternis gelaten... 
 

 Gedurende veertig jaar werd het volk van Israël vroeger door ongeloof, murmureren 
en opstand, buiten het land Kanaän gesloten. Dezelfde zonden van het moderne Israël 

hebben het binnengaan in het hemelse Kanaän vertraagd. In geen van beide gevallen bleven 
de beloften van God in gebreke. Het is ongeloof, wereldsgezindheid, het niet toegewijd zijn 

en strijd onder het volk des Heeren, dat ons zo vele jaren in deze wereld van zonde en 
verdriet hebben gehouden. – 1 Selected Messages p. 67-69 
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23 Februari | Een Doel te Bereiken 
Dag 54 van 365 

 
"En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en 
lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus." 1 

Thessalonicenzen 5:23 
 

 Toen Paulus schreef "en de God des vredes Zelf heilige u geheel en al", spoorde hij 
zijn broeders en zusters niet aan om zich een maatstaf tot doel te stellen, die door hen niet te 

bereiken was; hij bad er niet voor dat zij zegeningen zouden krijgen die God niet wilde 
geven. Hij wist dat allen die in staat zouden zijn om Christus in vrede te ontmoeten, een rein 

en heilig karakter moesten bezitten. – Cristian Temperance and Bible Hygeine p.54 
 

 Wanneer Zevendedags-Adventisten in praktijk gebracht zouden hebben wat zij 
beleden te geloven, wanneer ze echte gezondheidshervormers zouden zijn geweest, zouden 
ze werkelijk een schouwspel voor de wereld, voor engelen en voor mensen geweest zijn. Zij 

zouden een veel grotere ijver hebben getoond voor de redding van diegenen, die de 
Waarheid niet kennen. 

 
 Grotere hervormingen moeten gezien worden onder het volk, dat beweert naar de 

spoedige verschijning van Christus uit te zien. De gezondheidsleer moet onder ons volk een 
werk verrichten, dat nog niet is gedaan. Er zijn sommigen die het gevaar van het eten van 

vlees moeten beseffen, die nog steeds vlees van dieren eten en zo de lichamelijke, 
verstandelijke en geestelijke gezondheid in gevaar brengen. Velen die nu slechts half 

overtuigd zijn betreffende het vraagstuk van het vlees eten, zullen van Gods volk weggaan 
om niet meer met hen te wandelen. – Counsels on Health p. 575 

 
 De overheersende macht van de eetlust zal het verderf van duizenden blijken te zijn,      
wanneer ze op dit punt overwonnen hadden, zouden zij de zedelijke kracht bezeten hebben 
om de overwinning over iedere verzoeking van satan te verkrijgen. Maar zij die slaven van 

de eetlust zijn, zullen falen om een christelijk karakter te vervolmaken. Het voortdurend 
overtreden van de mens gedurende zesduizend jaar, hebben ziekte, pijn en dood tot gevolg. 

Naarmate we de afsluiting van de tijd naderen, zal satans verzoeking om aan de eetlust toe te 
geven machtiger zijn en moeilijker om die te overwinnen. – Counsels on Health p. 574 

 
 Herhaaldelijk is mij getoond, dat God er naar streeft om ons, stap voor stap, terug te 

leiden naar zijn oorspronkelijk doel - dat de mens leven zal van de natuurlijke 
voortbrengselen van de aarde. Onder degenen die op de komst des Heeren wachten, zal het 
vlees eten tenslotte afgeschaft worden; vlees zal ophouden een deel van hun maaltijden te 
vormen. We moeten dit doel steeds voor ogen houden en gestadig er naar toe werken. – 

Counsels on Health p. 450 
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24 Februari | Geen Tijd om het Werk van de Duivel te Doen 
Dag 55 van 365 

 
"Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en 
godzaligheid, Verwachting en haastende tot de toekomst van den dag Gods." 2 Petrus 3:11-

12 
 

 Het is noodzaak dat iedereen zich ervan bewust is welke atmosfeer hen omringt; zij 
zijn of een medewerker van de vijand der gerechtigheid en doen onbewust zijn werk, ofwel 

ze zijn met Christus verbonden en doen Zijn werk... 
 

 Satan zou blij zijn als iedereen zijn bondgenoot zou worden in het werk om het 
vertrouwen tussen de broeders onderling te verzwakken en onenigheid onder hen te zaaien 
die belijden de waarheid te geloven. Satan kan zijn doel het best bereiken, door middel van 

hen, die belijden vrienden van Christus te zijn, maar die niet naar Christus' richtlijnen 
wandelen en werken... 

 
 Dit is de dag van de voorbereiding des Heeren. We hebben nu geen tijd voor 

ongeloof... of het werk van de duivel te doen. Laat ieder er voor oppassen om het geloof van 
anderen niet aan het wankelen te brengen door het zaad van nijd, jaloersheid en onenigheid 
te zaaien; want God hoort de woorden en Hij oordeelt, niet naar wat iemand zegt, maar naar 

de vruchten van iemands gedrag... 
 

 Tot nog toe worden de winden tegengehouden, totdat de dienstknechten van God aan 
hun voorhoofden verzegeld zijn. Daarna zullen de aardse machten hun strijdkrachten 

opstellen voor de laatste grote slag. Hoe moeten wij ons de weinig overblijvende tijd van 
onze genadetijd ten nutte maken! Hoe ernstig moeten wij onszelf onderzoeken!... 

 
 Een geoefende geest en reinheid van hart en gedachten zijn nodig. Dit is van meer 
waarde dan schitterende talenten, tact of kennis. Iemand met een gewoon verstand, maar 

getraind om een "zo spreekt de HEERE" te gehoorzamen, is beter bekwaam voor Gods werk, 
dan iemand die bekwaamheden bezit, maar deze niet op de juiste wijze gebruikt... Mensen 

kunnen op hun eigen kennis van wereldse dingen trots zijn; maar als zij geen kennis hebben 
van de ware God, van Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, zijn zij op een 

betreurenswaardige wijze onwetend en hun kennis zal met hen vergaan. Wereldse kennis 
betekent macht; maar de kennis van het Woord, die een veranderende invloed op de 
menselijke geest heeft, is onvergankelijk. – Review and Herald 27 november 1900  
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25 Februari | Satans Laatste Strijd 
Dag 56 van 365 

 
"Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn 

ook nu vele anti-christen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is." 1 
Johannes 2:18 

 
 De vijand bereidt zich voor op zijn laatste strijd tegen de gemeente. Hij heeft zichzelf 
zo verdekt opgesteld, dat velen nauwelijks kunnen geloven, dat hij bestaat, hoeveel te minder 

kunnen zij overtuigd worden van zijn verbazende werkzaamheid en macht... 
 

 De mens is de gevangene van satan en is van nature geneigd satans ingevingen en 
bevelen op te volgen. Hij heeft uit zichzelf geen kracht om afdoende tegenstand tegen het 

kwaad te bieden. Alleen wanneer Christus in hem woont door een levend geloof... waagt de 
mens het zo'n verschrikkelijke confrontatie aan te gaan. Ieder ander middel van verdediging 
is volkomen vruchteloos. Het is alleen door Christus dat satans macht beperkt wordt. Dit is 

een belangrijke waarheid, die iedereen zou moeten begrijpen. Satan is elk ogenblik bezig, hij 
wandelt continu over de hele aarde en zoekt wie hij kan verslinden. Maar een ernstig gebed 

vol geloof zal zijn sterkste pogingen verijdelen... 
 

 Satan hoopt het overblijfsel van Gods volk in de algemene verwoesting, die over de 
aarde komt, mee te slepen. Naarmate de komst van Christus nadert zal hij vastberadener en 
besluitvaardiger zijn in zijn pogingen om hen te verderven. Er zullen mannen en vrouwen 
opstaan die belijden nieuw licht of een nieuwe openbaring te hebben, met de bedoeling de 
oude bakens van het geloof aan het wankelen te brengen. Hun leer zal de toets van Gods 

Woord niet kunnen doorstaan, toch zullen mensen misleid worden. Valse berichten zullen in 
omloop worden gebracht en sommigen zullen in deze valstrik terecht komen... We kunnen 
niet waakzaam genoeg zijn tegen deze vorm van dwaling, want satan probeert aanhoudend 

mensen van de waarheid af te trekken... 
 

 Sommigen hebben geen standvastig karakter. Ze zijn als een stuk stopverf en kunnen 
in iedere denkbare vorm worden gekneed... Deze besluiteloosheid, krachteloosheid en 

zwakheid moet worden overwonnen. Het ware christelijke karakter moet onoverwinnelijk 
zijn, het moet in ongunstige omstandigheden niet te vermurwen of te onderwerpen zijn. De 

mens moet een morele ruggengraat hebben, een rechtschapenheid die niet verleid, 
omgekocht of verschrikt kan worden... 

 
 God heeft satan grenzen gesteld die hij niet kan overschrijden. Deze barrière is ons 
heilige geloof, en als we onszelf opbouwen in het geloof zullen we onder de hoede van de 

Almachtige veilig zijn. – 5 Testimonies p. 294-297; Getuigenissen deel 5 blz. 239-242 
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26 Februari | Door de Hemelpoorten 
Dag 57 van 365 

 
"Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; ... want 

vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde." Hebreeën 11:5 
 

 We leven in een boze eeuw... Omdat de ongerechtigheid de overhand neemt, zal de 
liefde van velen verkoelen. Henoch wandelde driehonderd jaar met God. Nu lijkt de korte 
tijd te worden gebruikt als motief om naar gerechtigheid te streven. Zou het nodig moeten 

zijn dat de verschrikkingen van de dag des Heeren ons voor ogen moeten worden gehouden 
om ons tot een juiste handelwijze te dringen? Henochs leven is ons tot voorbeeld. Honderden 

jaren wandelde hij met God. Hij leefde in een verdorven eeuw waar zedelijk verval overal 
rondom hem overvloedig was; maar hij oefende zijn geest om zich God toe te wijden en om 
reinheid lief te hebben. Zijn gesprekken gingen over hemelse dingen. Hij trainde zijn geest 

om dit pad te volgen en hij droeg het Goddelijke beeld... 
 

 Henoch onderging dezelfde verzoekingen als wij. Hij werd door een maatschappij 
omringd, die niet vriendelijker tegenover gerechtigheid stond dan nu het geval is. De 

atmosfeer die hij inademde, was met zonde en verdorvenheid besmet, hetzelfde als bij ons; 
toch leefde hij een leven van heiligheid. Hij was niet besmet met de heersende zonde van de 
tijd waarin hij leefde. Zo kunnen ook wij rein en onverdorven blijven. Hij was een voorbeeld 
van de heiligen die leven te midden van de gevaren en verdorvenheden van de laatste dagen. 
Vanwege zijn getrouwe gehoorzaamheid aan God werd hij opgenomen. Op dezelfde wijze 

zullen de getrouwen, die leven en overblijven, worden opgenomen. – 2 Testimonies p. 
121,122 

  
 "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien." (Mattheüs 5:8). Gedurende 
driehonderd jaar streefde Henoch naar reinheid van hart, opdat hij in harmonie met de hemel 

zou zijn.  Driehonderd jaren wandelde hij met God. Dag na dag verlangde hij naar een 
nauwere verbinding; de eenheid werd steeds hechter, totdat God hem tot Zich nam. Hij stond 
op de drempel van de eeuwige wereld, slechts één stap was nodig tussen hem en het land van 

de gezegenden; nu openden zich de poorten, de wandel met God die hem op aarde 
kenmerkte, werd voortgezet en hij ging de poorten van de heilige stad binnen, de eerste mens 

die daar binnentrad... 
 

 Tot zo'n eenheid roept God ons op. Het karakter van de verlosten, die ten tijde van de 
tweede komst van de Heere op aarde leven, zal gelijk moeten zijn aan het geheiligde karakter 

van Henoch. – 8 Testimonies p. 331 
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27 Februari | Het Gezicht is Zeker 
Dag 58 van 365 

 
"Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde 

voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, 
Hij zal niet achterblijven." Habakuk 2:3 

 
 Het geloof dat Habakuk en alle heiligen en rechtvaardigen in die dagen vol 

beproeving versterkte, was hetzelfde geloof dat nu Gods volk kracht geeft. De gelovige 
christen kan in de donkerste uren, onder de moeilijkste omstandigheden zijn hart richten op 

de Bron van alle licht en kracht. Van dag tot dag kan zijn hoop en moed, door geloof in God, 
vernieuwd worden... In het dienen van God behoeft geen vertwijfeling, geen aarzeling, geen 
vrees te bestaan. De Heere zal meer dan overvloedig aan de hoogste verwachtingen voldoen 
van hen, die hun vertrouwen in Hem stellen. Hij zal hen de wijsheid schenken die nodig is 

voor de verschillende omstandigheden. 
 

 Van de overvloedige voorziening die wordt getroffen voor elke beproefde ziel, 
getuigde de apostel Paulus op welsprekende wijze. Hij kreeg van God de verzekering: "Mijn 

genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt zwakheid volbracht." Dankbaar en vol 
vertrouwen antwoordde de beproefde dienstknecht van God: "Zo zal ik dan veel liever 

roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een 
welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om 

Christus wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." (2 Korinthe 12:9-10). 
 

 Wij moeten het geloof waarvan de profeten en apostelen hebben getuigd, koesteren 
en ontwikkelen – het geloof dat beslag legt op Gods beloften en uitziet naar de verlossing op 
de door Hem bepaalde manier en tijd. Het vaste profetische woord zal tenslotte in vervulling 
gaan bij de heerlijke wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus als Koning der 

koningen en Heer der heren. De tijd van wachten kan wel lang lijken, de ziel kan door 
ontmoedigende gebeurtenissen onder druk leven, en velen in wie men vertrouwen heeft 

kunnen onderweg afvallen; maar  laten wij met de profeet Habakuk die Juda bemoedigen in 
een tijd van ongeëvenaarde afvalligheid, vol vertrouwen uitroepen: "Maar de HEERE is in 

Zijn heilige tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht,  gij  ganse aarde!" (Habakuk 2:20) 
 

Laten wij altijd denken aan de moedgevende boodschap: ""Want het gezicht zal nog tot een 
bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, 

verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.... maar de 
rechtvaardige zal door zijn geloof leven." (Habakuk 2:3-4). – Prophets and Kings p.386-388; 

Profeten en Koningen blz. 236-237 
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28 Februari | Een Veilige Schuilplaats 
Dag 59 van 365 

 
"Want zie, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de bewoners der 

aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar 
doodgeslagenen niet langer bedekt houden." Jesaja 26: 21 

 
 Haastig en zeker komt een bijna universele schuld op de bewoners van de steden, 

door de gestadige toename van bewuste goddeloosheid. De verdorvenheid die heerst is met 
geen pen te beschrijven. Elke dag brengt nieuwe berichten van strijd, omkoperij en bedrog; 

elke dag brengt een ziekmakend verslag van geweld en wetteloosheid, van onverschilligheid 
ten opzichte van het menselijk lijden, van wrede duivelse vernietiging van het menselijke 

leven... 
 

 Onze God is een God van barmhartigheid. Lankmoedig en vol ontferming behandelt 
Hij de overtreders van Zijn wet... De Heere heeft lang geduld met de mensen en de steden, 
terwijl Hij barmhartig waarschuwt om hen te redden voor de Goddelijke toorn; maar de tijd 

komt dat het smeken om genade niet langer zal worden gehoord... 
 

 De heersende toestanden in de maatschappij, vooral in de grote steden, verkondigen 
in donderslagen dat het uur van Gods oordeel is gekomen, en dat het einde van alle aardse 

dingen nabij is. We staan op de drempel van de grootste crisis aller tijden. In snelle 
opeenvolging zullen Gods oordelen elkaar opvolgen - branden, overstromingen, 

aardbevingen, oorlogen en bloedvergieten... 
 

 De storm van Gods toorn steekt op, en alleen zij die gehoor geven aan de genadevolle 
uitnodiging... en geheiligd worden door gehoorzaamheid aan de wetten van de Goddelijke 

Heerser, zullen standhouden. Alleen de rechtvaardigen zullen met Christus geborgen zijn in 
God tot de verwoesting voorbij is. Laat dit in uw hart weerklinken: 

 
"Buiten U, waar zou ik gaan? 

Hulpeloos hangt mijn ziel U aan; 
Laat mij naar mijn smeekgebeên, 

Machtig Helper, niet alleen; 
Als de laatste lichtster dooft, 

'k Neerzink zonder tegenweer, 
Dek dan met uw vleug'len Heer, 

Gij mijn arm en weerloos hoofd."   
 

Letterlijk vertaald  
“Andere toevluchtsoorden heb ik niet; Hulpeloos hangt mijn ziel u aan; 

Laat, o laat mij niet alleen! Steun en troost mij elke keer. 
Verberg mij, o mijn Verlosser, verberg mij, Tot de storm van dit leven voorbij is;  

Veilig in Uw toevluchtgids/schuilpaats Oh, aanvaard mijn ziel alsnog!” 
 

– Prophets and Kings p. 275-278; Profeten en Koningen blz. 172-174 


