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1 September | Staande Voor Gerechtshoven En Raadsvergaderingen 
Dag 244 van 365 

 
"Ook zal ik voor koningen spreken van Uw getuigenissen en mij niet schamen." Psalm 

119:46 
 

Bij het grote afsluitingswerk zullen we met moeilijkheden te maken krijgen, waarvan we nu 
niet weten hoe we ze moeten oplossen, maar laten we niet vergeten dat de drie grote hemelse 
machten aan het werk zijn, dat er een Goddelijke hand aan het stuur is en dat God Zijn doel 

bereiken zal. – Evangelism p. 65 
 

Er zal een tijd komen, dat we voor raadsvergaderingen en voor duizenden mensen gebracht 
zullen worden vanwege Zijn Naam en iedereen zal redenen voor zijn geloof moeten geven. – 

Review and Herald, 18 december 1888 
 

Ieder standpunt van de Waarheid door Gods volk ingenomen, zal onder het kritische oog van 
de hoogst begaafden komen. De grote mannen van deze wereld zullen in aanraking met de 

Waarheid gebracht worden en daarom moet ieder standpunt dat we innemen, kritisch 
onderzocht en aan de Schrift getoetst worden. Nu schijnen we niet op te vallen, maar dit zal 

niet altijd zo blijven. Er zijn ontwikkelingen aan de gang, waardoor wij op de voorgrond 
geplaatst zullen worden. En wanneer onze uitleg van de Waarheid door geschiedschrijvers of 

door grote mannen van de wereld bekritiseerd kunnen worden, zodat er geen stuk van heel 
blijft, dan zal dit gedaan worden. – Evangelism p. 69 

 
De Heere Jezus zal de discipelen woorden en wijsheid geven, die hun tegenstanders niet 

kunnen tegenspreken of weerstaan. Degenen die de satanische misleidingen niet door 
argumenten konden overwinnen, zullen een bevestigend getuigenis afleggen, waardoor de 
zogenaamde geleerde mannen verbijsterd raken. De woorden van ongeleerden komen met 
zo'n overtuigende kracht naar voren, dat mensen zich tot de Waarheid bekeren. Duizenden 

zullen door hun getuigenis bekeerd worden. 
 

Waarom zou de ongeletterde mens deze macht bezitten, die de geleerde mannen niet hebben? 
De ongeletterde is door geloof in Christus in de atmosfeer van reine, zuivere Waarheid 

gekomen, terwijl de geleerde zich van de Waarheid heeft afgekeerd. De arme mens is getuige 
voor Christus. Hij kan geen beroep doen op dingen van geschiedkundige aard of de 

zogenaamde hoge wetenschap, maar hij verzamelt machtige bewijzen uit het Woord van 
God. De Waarheid die hij onder de inspiratie van de Geest spreekt, is zo rein en opmerkelijk 
en wordt met zo'n onweerstaanbare kracht gebracht, dat zijn getuigenis niet weersproken kan 

worden. – Ellen G.White Manuscript p. 53, 1905 
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2 September | Getuigen Voor Grote Mannen Van De Aarde 
Dag 245 van 365 

 
"Gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om Mijnentwil, hun en den 

heidenen tot getuigenis." Matthéüs 10:18 
 

De tijd is niet ver meer verwijderd, dat het volk van God geroepen zal worden om voor de 
heersers van de aarde getuigenis af te leggen. Niet één op de twintig heeft er enig besef van 
hoe snel wij de grote crisis in onze geschiedenis naderen... Er is nu geen tijd voor ijdelheid, 

voor beuzelarij of om de geest met onbelangrijke dingen bezig te houden. – Review and 
Herald, 26 april 1892 

 
Koningen, regeerders en grote mannen zullen door de berichten van degenen die tegen u zijn, 

over u horen en uw geloof en karakter zullen door hen in een verkeerd daglicht gesteld 
worden. Maar diegenen die vals beschuldigd zijn, zullen in de gelegenheid gesteld worden 

om in de tegenwoordigheid van hun beschuldigers zich te verantwoorden. Zij zullen het 
voorrecht hebben om het Licht aan diegenen te brengen, die de grote mannen van de aarde 

genoemd worden. Als u de Bijbel bestudeerd heeft en als u bereid bent iedereen, die naar de 
hoop vraagt die in u is, een zachtmoedig en respectvol antwoord te geven, zullen uw 

vijanden niet in staat zijn uw wijsheid tegen te spreken. 
 

Nu heeft u de gelegenheid om tot de grootste verstandelijke ontwikkeling te komen door de 
studie van het Woord van God. Maar als u traag bent en in gebreke blijft om diep in de mijn 
van de Waarheid te delven, zult u niet voor de crisis, die spoedig over ons zal komen, bereid 
zijn. O, dat u toch mocht inzien, dat ieder ogenblik een gouden ogenblik is. Wanneer u leeft 
bij ieder Woord dat uit de mond van God komt, zult u niet onvoorbereid zijn. – Review and 

Herald, 26 april 1892 
 

U weet niet waartoe u geroepen zult worden om uw getuigenis van de Waarheid af te leggen. 
Velen zullen in gerechtshoven moeten verschijnen. Sommigen zullen voor koningen moeten 

staan en voor de intellectuelen van de aarde om zich voor hun geloof te verantwoorden. 
Diegenen die een oppervlakkig begrip van de Waarheid hebben, zullen niet in staat zijn om 

de Schriften te verklaren en duidelijk omschreven redenen voor hun geloof te geven. Ze 
zullen verward raken en werklieden zijn die beschaamd staan. Laat niemand zich verbeelden 
dat het voor hem niet nodig is om te studeren omdat hij niet vanaf de kansel hoeft te spreken. 

U weet niet wat God nog van u zal verlangen. – Fundamentals of Christian Education 
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3 September | Bereid U Voor Om Uw God Te Ontmoeten 
Dag 246 van 365 

 
"Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw 

God te ontmoeten,." Amos 4:12 
 

Velen beseffen niet hoe hun leven moet zijn als zij voor Gods aangezicht willen 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. – Early Writings p. 8); 

Eerste Geschriften blz. 76 
 

Hun kleren moeten vlekkeloos zijn en hun karakter moet door het bloed van Christus van 
zonde zijn gereinigd. Door Gods genade en hun eigen inspanning moeten zij overwinnaars 
zijn in de strijd tegen het kwaad. Terwijl het onderzoekend oordeel in de hemel plaatsvindt 
en de zonden van de berouwvolle gelovigen uit het Heiligdom worden verwijderd, moeten 

Gods kinderen op aarde zich reinigen en een eind maken aan de zonde. – Great Controversy 
p.425; De Grote Strijd blz. 397-398 

 
Ik zag dat velen de voorbereiding, die zo zeer nodig is, verwaarloosden, en rekenden op de 
tijd van 'verkoeling', 'de spade regen'. Ze denken dat deze hen geschikt maakt om in de dag 
des Heeren te kunnen blijven staan, en voor Zijn aangezicht kunnen leven. O, hoevelen zag 

ik in de tijd van benauwdheid zonder beschutting! Zij hadden de nodige voorbereiding 
verzuimd. Daarom konden zij de verkoeling niet ontvangen, die allen moeten hebben om hen 

geschikt te maken voor het aangezicht van een heilig God te leven. – Early Writings p. 71; 
Eerste Geschriften blz. 76 

 
Zij die weigeren om door de profeten gevormd te worden, en die hun ziel niet reinigen door 

de hele Waarheid te gehoorzamen, die geloven dat hun toestand veel beter is, dan die in 
werkelijkheid is, zullen in de tijd, waarin de plagen uitgegoten worden, inzien, dat zij 

uitgehouwen en gevormd hadden moeten worden voor het gebouw... 
 

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 elk verkeerd woord en elke verkeerde daad. Wij moeten daarom dichter tot de Heere 
komen, en ernstig die voorbereiding zoeken, die ons in staat zal stellen om staande te blijven 
tot de dag des Heeren. Laten we er aan denken dat God heilig is en dat alleen heilige wezens 
ooit in Zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren. Early Writings p. 71; Eerste Geschriften blz. 

76,77 
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4 September | De Belofte Van Goddelijke Hulp 
Dag 247 van 365 

 
"Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; 

want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult." Matthéüs 10:19 
 

De dienstknechten van Christus moeten zich niet speciaal voorbereiden om te spreken als zij 
voor de rechtbank worden gebracht wegens hun geloof. Deze voorbereiding moet elke dag 
plaatsvinden. Ze moeten in hun harten de kostbare Waarheden uit Gods Woord verzamelen 

door zich met de leer van Christus te voeden en hun geloof te versterken door het gebed. 
Wanneer ze dan in moeilijkheden komen, zal de Heilige Geest hen juist die Waarheden in 

herinnering brengen, die de harten van hen bereiken, die komen om te luisteren. God zal dan 
de kennis, die door ijverig onderzoek van de Schrift verkregen werd in herinnering brengen 

op het moment dat het juist nodig is. – Counsels on Sabbath School Work p. 40,41 
 

Nu moet u zich voorbereiden op de tijd van beproeving. Nu moet u weten of uw voeten op 
de eeuwige Rots geplant zijn. U moet een persoonlijke ervaring hebben en voor uw Licht 

niet van anderen afhankelijk zijn. Wanneer u op de proef gesteld wordt, hoe weet u dan dat u 
niet alleen zult zijn zonder aardse vriend aan uw zijde. Zult u dan in staat zijn te beseffen dat 

Christus uw ondersteuning is? Zult u dan in staat zijn de belofte te herinneren: "En zie, Ik 
ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mattheüs 28:20)? Er zullen 

onzichtbare wezens rondom u zijn, die er op uit zijn u te vernietigen. Satan en zijn 
handlangers zullen elke kans aangrijpen om uw standvastigheid aan God en Zijn Waarheid te 

doen wankelen. Maar als u uw oog gericht houdt op Zijn heerlijkheid, hoeft u zich geen 
zorgen te maken over hoe u voor Zijn Waarheid zult getuigen. – Review and Herald, 26 april 

1892 
 

Jonge mannen en vrouwen, groeien jullie op tot volwassen mannen en vrouwen in Christus, 
zodat jullie niet, wanneer de crisis komt, van de Bron van alle kracht gescheiden zult 

worden? Wanneer we in de tijd van beproeving willen standhouden, moeten we nu, in de tijd 
van vrede, een levende ervaring in de dingen van God verkrijgen. Wij moeten nu de werking 

van de Geest van God leren begrijpen. Christus moet ons alles in allen, de Alpha en de 
Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde zijn. – Review and Herald, 3 mei 

1892 
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5 September | Een Ander Pinksterfeest Op Komst! 
Dag 248 van 365 

 
"Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel ligt,  stellen tot een zegen; en Ik zal 

den plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn." Ezechiël 
34:26 

 
Onder het zinnebeeld van de vroege en de spade regen, die in oosterse landen valt in de zaai- 

en oogsttijd, voorspelden de Hebreeuwse profeten de gave van geestelijke genade in 
buitengewone mate op Gods gemeente. De uitstorting van de Geest in de dagen van de 

apostelen was het begin van de vroege regen, en heerlijk was het resultaat... Maar tegen het 
einde van de oogst op aarde is een speciale uitstorting van genade beloofd, om de gemeente 
op de komst van de Zoon des mensen voor te bereiden. Deze uitstorting van de Geest wordt 

met het vallen van de spade regen vergeleken. – Acts of the Apostles p. 54,55; Van 
Jeruzalem tot Rome blz. 40 

 
Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met een 

geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. De profetieën die werden 
vervuld door de uitstorting van de vroege regen in de begindagen van de gemeente, zullen 
opnieuw worden vervuld door de late regen aan het einde van de evangelieverkondiging... 

 
De gezichten van Gods boodschappers zullen stralen van heilige toewijding. Ze zullen van 

de ene plaats naar de andere gaan om de boodschap van de hemel te verkondigen. De 
waarschuwing zal door duizenden stemmen aan de hele wereld worden gebracht. Er zullen 

wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en de gelovigen zullen tekenen en 
wonderen doen. Satan zal ook actief zijn met zijn bedrieglijke wonderen en hij zal zelfs 
"vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen" (Openbaring 13:13). De 

bewoners van de aarde zullen dan verplicht zijn partij te kiezen. 
 

De boodschap zal niet zozeer door argumenten, als wel door de grote overtuigingskracht van 
Gods Geest worden gesteund. De argumenten zijn aangevoerd, het zaad is uitgestrooid, nu 
moet het ontkiemen en vrucht dragen... Nu dringen de stralen van het licht overal door en 

wordt de Waarheid volledig begrepen. Gods oprechte kinderen verbreken de banden die hen 
vasthielden. Familiebanden en kerkelijke banden kunnen hen niet langer tegenhouden. De 

Waarheid is belangrijker dan alle andere zaken. Ondanks het feit dat vele krachten zich 
gezamenlijk tegen de Waarheid keren, zullen velen Christus volgen. – Great Controversy p. 

611,612; De Grote Strijd blz. 565-566 
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6 September | De Oorlog Van Armageddon Zal Worden Gestreden 
Dag 249 van 365 

 
"Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere 

der heren en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen." Openbaring 17:14 

 
We moeten het uitgieten van de zevende plaag bestuderen. De machten van het kwaad zullen 

de strijd niet zonder meer opgeven. De Voorzienigheid speelt een rol in de slag van 
Armageddon. Als de aarde verlicht wordt door de heerlijkheid van de engel uit Openbaring 

18, zullen de godsdienstige elementen, zowel de goede als de slechte, uit hun sluimering 
wakker worden en de legerscharen van de levende God zullen hun positie innemen. – 7 Bible 

Commentary p. 983; ZDA Bijbelcommentaar blz. 681 
 

Vier machtige engelen houden de machten van deze aarde tegen tot de dienstknechten van 
God aan hun voorhoofden verzegeld zijn. De volken van de wereld verlangen naar de strijd, 
maar ze worden in toom gehouden door de engelen. Als deze weerhoudende macht wordt 

weggenomen, zal er een tijd van benauwdheid en doodsangst uitbreken. Dodelijke 
oorlogswapenen zullen worden uitgevonden. Schepen zullen met hun levende lading worden 

begraven in de diepten. Allen die niet de geest der Waarheid bezitten, zullen zich 
aaneensluiten onder de leiding van satanische machten. Maar zij worden nu nog onder 

controle gehouden tot de dag van de grote slag van Armageddon zal aanbreken. – 7 Bible 
Commentary p. 967; ZDA Bijbelcommentaar blz.655 

 
Elke vorm van kwaad zal plotseling enorm actief worden. Boze engelen bundelen hun 

krachten met boze mensen. Omdat zij aanhoudend hebben gestreden en ervaring hebben 
opgedaan in de beste manieren van bedrog en strijd en door de eeuwen heen sterker zijn 

geworden, zullen zij de laatste grote strijd niet zonder wanhopige inspanning opgeven. De 
gehele wereld zal opgedeeld zijn in twee kampen. De slag van Armageddon zal worden 

gestreden en die dag mag geen van ons slapende vinden. Wij moeten klaar wakker zijn en 
evenals de wijze maagden, olie in de vaten hebben bij onze lampen... 

 
De macht van de Heilige Geest moet op ons rusten en de Overste van het heir des Heeren zal 
aan het hoofd staan van de hemelse engelen om leiding te geven in de strijd. Er staan ons nog 

ernstige gebeurtenissen te wachten. De ene bazuin na de andere moet worden gehoord, de 
ene schaal na de andere moet uitgegoten worden op de bewoners van deze aarde. 

Ontzagwekkende tonelen zullen zich heel binnenkort afspelen. – 7 Bible Commentary p. 
982; ZDA Bijbelcommentaar blz. 680-681 
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7 September | Toekomstige Gebeurtenissen Hebben Een Volgorde 
Dag 250 van 365 

 
"Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen." 1 

Thessalonicenzen 5:4 
 

Ik zag dat Jezus het Allerheilige niet zou verlaten, totdat ieder geval beslist was, hetzij voor 
de zaligheid of voor het verderf. En dat de toorn van God niet over de mensen kon komen, 

eer Jezus Zijn werk in het Heilige der heiligen had volbracht, Zijn priesterlijk kleed had 
afgelegd, en de kleren van wraak (vergelding) had aangetrokken. Dan zal Jezus niet meer 
tussen de Vader en de mens blijven staan, en God zal niet langer zwijgen, maar Zijn toorn 
uitgieten over degenen, die Zijn Waarheid hebben verworpen. Ik zag dat de toorn van de 

volken, de toorn van God, en de tijd om de doden te oordelen, afzonderlijke en van elkander 
verschillende gebeurtenissen waren, die elkaar opvolgden. Ook Michaël was nog niet 

opgestaan, en de tijd der benauwdheid, zoals er niet geweest is, was nog niet aangebroken. 
De volken beginnen nu toornig te worden, maar wanneer onze Hogepriester Zijn werk in het 
Heiligdom geëindigd heeft, zal Hij opstaan, de kleren der wrake aantrekken, en dan zullen de 

zeven laatste plagen uitgegoten worden. 
 

Ik zag, dat de vier engelen de vier winden zouden houden, totdat Jezus' werk in het 
Heiligdom volbracht was, en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen 

verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen. Zij dachten, dat wij de oordelen van 
God over hen gebracht hadden, en dat, als zij de aarde van ons verlossen konden, de plagen 

weggenomen zouden worden. Er ging een bevel uit, dat de heiligen gedood moesten worden, 
hetgeen hen dag en nacht om uitkomst deed roepen. Dit was de tijd van Jacobs benauwdheid. 
Toen riepen de heiligen in hun zielsangst tot God en werden verlost door Gods stem. – Early 

Writings p. 36,37; Eerste Geschriften blz. 30-31 
 

Jezus heeft zijn discipelen vóór Zijn kruisiging gezegd dat Hij zou worden gedood en uit het 
graf zou opstaan... Maar de discipelen verwachtten dat ze van het Romeinse juk zouden 
worden bevrijd. Ze konden de gedachten niet verdragen dat Hij, in Wie ze al hun hoop 

hadden gesteld, een schandelijke dood zou sterven... Zoals de toekomst zo duidelijk door 
Christus aan Zijn discipelen was voorzegd, kunnen ook wij op grond van de profetieën weten 

wat er in de toekomst zal plaatsvinden. De gebeurtenissen in verband met de afsluiting van 
de genadetijd en de voorbereiding op de tijd der benauwdheid worden duidelijk beschreven. 
Maar de meeste mensen begrijpen deze Waarheden niet beter dan wanneer ze nooit waren 

geopenbaard. – The Great Controversy p. 594; De Grote Strijd blz. 548-549  
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8 September | Een Korte Tijd Van Vrede 
Dag 251 van 365 

 
"Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan een haastig verderf hun 

overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins 
ontvlieden." 1 Thessalonicenzen 5:3 

 
In de tijd, waarin het verlossingswerk tot een eind gebracht wordt, zal er benauwdheid over 
de aarde komen, en de volken zullen toornig zijn, en toch in toom gehouden worden, zodat 

zij het werk van de derde engel niet hinderen. In die tijd zal de 'spade regen', of de 
'verkoeling van het aangezicht des Heeren' komen, om kracht bij te zetten aan de luide roep 
van de derde engel en de heiligen voor te bereiden om te kunnen bestaan in de tijd, wanneer 

de zeven laatste plagen uitgegoten zullen worden. – Early Writings p. 85,86; Eerste 
Geschriften blz. 94 

 
Mij werden de inwoners van de aarde in uiterste verwarring getoond. Oorlog, 

bloedvergieten, gebrek, hongersnood en dodelijke epidemieën heersten overal in het land. 
Deze dingen omringen Gods volk. Daarop begonnen zij zich samen te voegen en hun kleine 

onenigheden opzij te schuiven. Eigenbelang beheerste hen niet langer. In plaats daarvan 
kwam een diepe verootmoediging. Door lijden, wanhoop en ontbering werden de mensen tot 
nadenken gebracht; de hartstochtelijke en onredelijke mens werd verstandig en handelde met 

voorzichtigheid en wijsheid. 
 

Mijn aandacht werd daarna van het tafereel weggeleid. Er scheen een kleine tijd van vrede te 
zijn. Opnieuw werden de inwoners van de aarde mij voor ogen gevoerd en opnieuw was alles 

in uiterste verwarring. Strijd, oorlog en bloedvergieten met hongersnood en dodelijke 
epidemieën woedden overal. Andere natiën waren in deze strijd verwikkeld. De oorlog 

veroorzaakte hongersnood. Tekorten en bloedvergieten veroorzaakten dodelijke epidemieën. 
"En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk 

zullen overkomen." (Lucas 21:26). – 1 Testimonies p. 268 
 

Engelen houden nu de winden van strijd in bedwang, totdat de wereld voor haar komend 
oordeel gewaarschuwd zal zijn. Maar er is een storm op komst, klaar om over de aarde los te 

barsten. Wanneer God Zijn engelen zal gebieden om de winden los te laten, zal er een 
strijdtoneel zijn dat met geen pen te beschrijven is... 

 
Een ogenblik van verademing heeft God ons in genade gegeven. Iedere kracht die ons door 
de hemel verleend is, moet gebruikt worden om het werk te doen dat ons door de Heere is 

opgedragen voor hen, die in onwetendheid omkomen. – Evangelism p. 704 
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9 September | De Roep Van Vrede En Rust 
Dag 252 van 365 

 
"En zij genezen de breuk der dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede; 

doch daar is geen vrede." Jeremia 6:14  
 

Katholieken, protestanten en wereldlingen... zullen hun verbond beschouwen als een 
belangrijke stap in de richting van de bekering van de wereld en de oprichting van het 

langverwachte millennium. – The Great Controversy p.588,589; De Grote Strijd blz. 543 
 

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

werken, die daarin zijn, zullen verbranden." (2 Petrus 3:10). Wanneer de argumenten van de 
filosofie de vrees voor Gods oordelen hebben verdreven; wanneer godsdienstige leiders 

wijzen op de lange periode van vrede en voorspoed, en de wereld opgaat in hun eigen zaken, 
in vermaak, in planten en bouwen, in feestvieren en pret maken, terwijl ze Gods 

waarschuwingen verwerpen en Zijn boodschappers bespotten - dan zal een plotseling verderf 
hen overkomen, en "zij zullen het geenszins ontvlieden". (1 Thessalonicenzen 5:3). – 

Patriarch and Prophets p. 104; Patriarchen en Profeten blz. 73 
 

Zoals de bewoners van de vlakte van Siddim dromen de mensen van vrede en voorspoed. 
"Vlucht om uws levens wil", luidt de waarschuwing van Gods engelen. Maar andere 

stemmen worden gehoord, die zeggen: "Maak je geen zorgen, er is geen reden tot onrust." 
De massa roept "het is alles vrede en rust", terwijl God verklaart dat een spoedig verderf de 

overtreder zal overvallen. Op de nacht vóór hun ondergang gingen de steden in de vlakte 
door met het zoeken van genot. Ze spotten met de vrees en de waarschuwingen van Gods 

boodschapper. Maar deze spotters kwamen om in de vlammen. Die nacht werd de 
genadedeur voor altijd gesloten voor de goddeloze en zorgeloze inwoners van Sodom. God 

laat niet altijd met zich spotten. Hij laat zich niet ongestraft beledigen. "Zie, de dag des 
HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot 

verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen." (Jesaja 13:9). Het merendeel van de 
wereld zal Gods genade verwerpen, en ondergaan in een snelle en onweerstaanbare 

ondergang. Maar zij die gehoor geven aan de waarschuwing, zullen wonen in de 
"schuilplaats des Allerhoogsten", en "vernachten in de schaduw des Almachtigen." Zijn 

trouw zal hun “een rondas en beukelaar” zijn. (Psalm 91:1,4). – Patriarch and Prophets p. 
167; Patriarchen en Profeten blz.139 
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10 September | Gods Werk Wordt Beëindigd 
Dag 253 van 365 

 
"En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen." Matthéüs 24:14 
 

De plechtige, heilige waarschuwingsboodschap moet in de moeilijkste gebieden en de 
zondigste steden verkondigd worden, in iedere plaats waar het licht van de grote, 

drievoudige evangelieboodschap nog niet gebracht is. Iedereen moet de laatste oproep tot het 
bruiloftsmaal van het Lam horen. Van stad tot stad, van dorp tot dorp en van land tot land 
moet de boodschap van de tegenwoordige Waarheid verkondigd worden, niet met uiterlijk 

vertoon, maar in de kracht van de Geest. – Gospel Workers p. 27 
 

De boodschap van de vernieuwende kracht van Gods genade zal tot ieder land en iedere 
streek gebracht worden, totdat de Waarheid de wereld zal omringen. Onder hen die 

verzegeld zullen worden, zullen mensen zijn, die uit iedere natie, geslacht, taal en volk 
gekomen zijn. Van ieder land zullen mannen en vrouwen verzameld worden, die voor de 

troon van God en voor het Lam zullen staan en uitroepen: "De zaligheid zij onzen God, Die 
op den troon zit, en het Lam." (Openbaring 7:10). – Counsels to Parents, Teachers, and 

Students p. 532 
 

De gehele aarde moet met de heerlijkheid van Gods Waarheid verlicht worden. Het licht 
moet naar alle landen en alle volken schijnen en door degenen die het licht ontvangen 

hebben, moet het verder schijnen. De morgenster is over ons opgegaan en we moeten haar 
schijnsel op het pad van diegenen doen lichten, die zich in de duisternis bevinden. 

 
Een crisis ligt voor ons. We moeten nu door de kracht van de Heilige Geest de grote 

Waarheden voor deze laatste tijd verkondigen. Het zal niet lang meer duren voordat een 
ieder de waarschuwing gehoord zal hebben en zijn beslissing genomen heeft. Dan zal het 

einde komen. – 6 Testimonies p. 24 
 

De Waarheid van de eerste, tweede en derde engelboodschap, moet tot iedere natie, geslacht, 
taal en volk gaan. Zij moet de duisternis van ieder continent verlichten en zich over de 

eilanden in de zee uitbreiden. Er moet geen uitstel voor dit werk zijn. 
 

Ons wachtwoord moet zijn: Voorwaarts, steeds voorwaarts! Engelen vanuit de hemel zullen 
ons voorgaan om de weg te bereiden. Onze last voor de verafgelegen streken kan dan pas 
neergelegd worden, wanneer de gehele aarde met de heerlijkheid des Heeren verlicht is. – 

Gospel Workers p. 470 
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11 September | God Komt Voor Zijn Volk Tussenbeide 
Dag 254 van 365 

 
"Hoort, gij volken altemaal; merk op, gij aarde, mitsgaders derzelver volheid: de Heere 

HEERE nu zal  tot een getuige zijn tegen ulieden, de Heere uit de tempel Zijner heiligheid. 
Want zie, de HEERE gaat uit van Zijn plaats, en Hij zal nederdalen en treden op de hoogten 

der aarde." Micha 1:2-3 
 

In een crisis wordt het karakter openbaar... De laatste grote toets komt aan het einde van de 
menselijke genadetijd, als het voor de mens te laat is om zijn tekorten te laten aanvullen. – 

Christ Object Lessons p. 412; Lessen uit het Leven van alledag blz. 255 
 

God houdt een nauwkeurig verslag bij van de natiën. Door iedere eeuw van de 
wereldgeschiedenis heen hebben boze werkers toorn vergaderd tegen de 'dag des toorns'. 

Wanneer de tijd ten volle gekomen is, dat de ongerechtigheid de vastgestelde grens van Gods 
barmhartigheid bereikt heeft, zal Zijn verdraagzaamheid ophouden. Wanneer de 

opgestapelde gegevens in de hemelse verslagen aangeven dat de maat van de overtreding vol 
is, zal Zijn toorn komen, die niet vermengd is met genade. Dan zal blijken welk een 

verschrikkelijk iets het is om Gods geduld te minachten. Deze crisis zal bereikt zijn als de 
natiën zich zullen verenigen om Gods wet nietig te verklaren. 

 
De dag zal komen wanneer de rechtvaardigen wakker zullen worden om voor God ijverig te 

werken vanwege de overvloedige ongerechtigheid. Alleen de Goddelijke kracht kan de 
aanmatiging van satan, verenigd met boze mensen, tegenhouden. Maar in het uur van het 
grootste gevaar van de gemeente zullen de vurigste gebeden door het trouwe overblijfsel 

opgezonden worden en God zal, juist wanneer de schuld van de overtreder zijn hoogtepunt 
bereikt heeft, verhoren en antwoorden. Hij zal Zijn uitverkorenen recht doen, "die dag en 

nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen". (Lucas 18:7). – 5 Testimonies p. 
524; Getuigenissen deel 5 blz. 427 

 
De vervanging van het ware door het valse is de laatste handeling in dit drama. Wanneer 
deze vervanging wereldwijd wordt, zal God zichzelf openbaren. Wanneer de wetten van 

mensen boven de wetten van God verheven worden, wanneer de machten van deze aarde de 
mensen proberen te dwingen om de eerste dag van de week te vieren, weten wij dat de tijd 

voor God gekomen is om te werken. Hij zal in Zijn majesteit opstaan en zal de aarde 
vreselijk doen schudden. Hij zal uit Zijn plaats komen en de inwoners van de wereld voor 

hun ongerechtigheid straffen. De aarde zal haar bloed aan de dag brengen en zal haar 
verslagenen niet meer bedekken. – Review and Herald , 23 april 1901 
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12 September | De Genadetijd Sluit Af 
Dag 255 van 365 

 
"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 

 
Wanneer het werk van het onderzoekend oordeel afsluit, zal het lot van allen voor leven of 

dood beslist zijn. De genadetijd wordt vlak vóór het verschijnen van de Heere op de wolken 
des hemels beëindigd. Review and Herald, 9november 1905 

 
De spotters wezen op de natuur: de ononderbroken kringloop, de blauwe hemel waaruit nog 

nooit één druppel regen was gevallen, de groene velden die 's nachts door dauw werden 
bevochtigd. En zij riepen uit: "Is hij niet een verdichter van gelijkenissen?" Ze verklaarden 
met minachting dat deze prediker der gerechtigheid het slachtoffer was geworden van zijn 
eigen wilde verbeelding. Zij gingen hun eigen weg, en gaven zich nog meer over aan hun 

genotzucht en waren nog vastbeslotener in hun boze wegen dan vroeger. Hun ongeloof kon 
de voorzegde gebeurtenis echter niet tegenhouden. God heeft lang geduld gehad met hun 

boosheid. Hij gaf hun meer dan genoeg tijd om tot inkeer te komen. Maar op de vastgestelde 
tijd kwamen Zijn oordelen over hen, die Zijn genade hadden afgewezen. 

 
Christus zegt dat de mensen even ongelovig zullen staan tegenover Zijn wederkomst. Zoals 
de mensen in Noachs tijd niets merkten "totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam", 

zo zal volgens Gods Woord het ook bij "alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des 
mensen". (Mattheüs 24:39). Wanneer de mensen die zich Gods kinderen noemen op 
vriendschappelijke voet omgaan met de wereld, wanneer zij leven zoals de wereld en 

deelnemen aan haar verboden genoegens, wanneer de gemeente zich net als de wereld aan 
luxe overgeeft, wanneer de huwelijksklokken luiden en iedereen rekent op vele jaren van 

voorspoed op aarde, zal er plotseling, met de snelheid van de bliksem, een einde komen aan 
hun schitterende vooruitzichten en hun bedrieglijke wensdromen. – The Great Controversy 

p. 338,339; De Grote Strijd blz. 316-317 
 

De gebeurtenissen die in verband staan met de afsluiting van de genadetijd en de 
voorbereiding op de tijd der benauwdheid worden duidelijk beschreven. Maar de meeste 

mensen begrijpen deze waarheden niet beter dan wanneer ze nooit waren geopenbaard. Satan 
zorgt er wel voor dat hij elke aanleiding wegneemt, die hen kennis zou kunnen geven tot hun 
redding, zodat ze in de tijd der benauwdheid volkomen onvoorbereid zullen zijn. – The Great 

Controversy p. 594; De Grote Strijd blz. 549 
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13 September | De Afsluiting Van De Genadetijd Gaat Onopgemerkt Voorbij 
Dag 256 van 365 

 
"Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node dat men u schrijft. 

Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in de 
nacht." 1 Thessalonicenzen 5:1-2 

 
De rechtvaardigen en goddelozen zullen nog steeds in hun sterfelijke staat op aarde leven - 
de mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken, allen onbewust van de uiteindelijke, 
onherroepelijke beslissing die in het Heiligdom daarboven uitgesproken is. Vóór de vloed, 

nadat Noach in de ark was gegaan, sloot God deze toe en sloot de goddelozen er buiten. 
Maar gedurende zeven dagen ging het volk door met hun zorgeloze leven vol vermaak, niet 

wetende dat hun vonnis vastgesteld was. Zij spotten met de waarschuwingen van het 
komende oordeel. "Alzo", zei de Zaligmaker, "zal ook de toekomst van den Zoon des mensen 
wezen." Stil en onopgemerkt, zoals de dief midden in de nacht komt, zal het beslissende uur 

komen waarin het lot van ieder mens vastgesteld is, de uiteindelijke terugtrekking van de 
genadige aanbieding voor de schuldige mens. – Review and Herald, 9 november 1905  

 
Het volk dat door een noodlottige zekerheid in slaap gesust is, wordt alleen maar opgewekt 

door de uitgieting van Gods toorn. – Signs of the Times, 8 december 1909 
 

De Heere zal bij het oordeel, bij de afsluiting van de genadetijd, over de aarde gaan, en dan 
zullen de plagen beginnen te vallen. Dan zullen degenen die Gods Woord veracht hebben en 

zij die het niet op waarde geschat hebben, "zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het 
noorden tot het oosten zullen zij omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen 
het niet vinden." (Amos 8:12)... Gods dienstknechten zullen hun laatste werk gedaan hebben, 
hun laatste gebeden opgezonden hebben en hun laatste bittere traan gestort hebben voor een 

opstandige gemeente en een goddeloos volk. – Ellen G.White Manuscript 1,1857 
 

Toen Jezus zei "och, of gij ook bekendet, ook nog op dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede 
dient", was het oog van Jezus, die de eeuwen overzag, gericht op onze tijd. Het is nog uw 

dag, gemeente van God, die Hij tot bewaarders van Zijn wet gemaakt heeft. Maar deze dag, 
die u in vertrouwen en genade gegeven is, loopt ten einde. De zon gaat bijna onder. Kan het 
zijn dat ze onder gaat en u niet weet "hetgeen tot uw vrede dient?" Moet het zo ver komen 

dat de onherroepelijke zin uitgesproken is: "Maar nu is het verborgen voor uw ogen?" 
(Lucas 19:42). – Letter 58, 1887  
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14 September | Een Tijd Van Benauwdheid Als Er Niet Geweest Is 
Dag 257 van 365 

 
"En te dien tijde zal Michaël opstaan, Die grote Vorst, Die voor de kinderen uws volks staat; 

als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk 
geweest is tot op dienzelve tijd toe. En te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie 

gevonden wordt geschreven te zijn in het boek." Daniël 12:1 
 

Wanneer de boodschap van de derde engel aan de wereld is gebracht, komt er ook een eind 
aan Gods barmhartigheid tegenover de schuldige mensen. Gods volk heeft zijn taak 

volbracht. Ze hebben "de late regen", "de... verkoeling... van het aangezicht des Heeren" 
ontvangen en zijn voorbereid op de "ure der beproeving" die voor de deur staat. De engelen 
haasten zich heen en weer tussen hemel en aarde. Een engel die van de aarde komt, zegt dat 
zijn werk gedaan is. De wereld is voor de laatste keer getoetst. Iedereen die Gods geboden 
heeft bewaard, heeft "het zegel van de levende God" ontvangen. Dan komt er ook een eind 

aan het middelaarswerk van Jezus in het hemelse Heiligdom. Hij heft Zijn handen op en zegt 
met een luide stem: "Het is geschied."... 

 
Wanneer Jezus het Heiligdom verlaat, worden de bewoners van de aarde in duisternis 

gedompeld. In die angstaanjagende tijd moeten de rechtvaardigen het zonder Middelaar 
stellen voor het aangezicht van een heilig God. De ongelovigen worden niet meer in toom 

gehouden en satan heeft nu allen, die in hun onboetvaardigheid hebben volhard, volledig in 
zijn macht. Er is een eind gekomen aan Gods geduld. De wereld heeft Gods genade 

verworpen, Zijn liefde veracht en Zijn wet overtreden. De ongelovigen hebben de genadetijd 
voorbij laten gaan. De Geest van God, tegen Wie ze zich hardnekkig hebben verzet, heeft 

Zich ten slotte teruggetrokken. Ze worden niet meer beschermd door genade en staan 
weerloos tegenover de Boze. Satan zal dan "de tijd van grote benauwdheid" over de 
aardbewoners laten komen. Wanneer de engelen de stormwinden van de menselijke 

hartstocht niet meer tegenhouden, zullen alle elementen van strijd en verderf losbarsten. De 
hele wereld zal verwoest worden en haar verwoesting zal nog rampzaliger zijn dan die van 

Jeruzalem in het verleden. – The Great Controversy p. 613,614; De Grote Strijd blz. 567-568 
 

Alleen zij, die rein van handen en zuiver van hart zijn, zullen staande blijven in die moeilijke 
tijd... Nu is het de tijd, terwijl de vier engelen de vier winden nog vasthouden, om onze 
roeping en verkiezing zeker te stellen. – Early Writings p. 57; Eerste Geschriften blz. 59 
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15 September | De Vier Winden Losgelaten 
Dag 258 van 365 

 
"Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes 

Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden."  Openbaring 7:3 
 

Engelen bereiden de wereld op de strijd voor en weigeren satans aanspraken op het 
oppergezag vanwege de grote massa aanhangers in te willigen. Wij horen de stemmen niet 

en zien met het natuurlijke oog het werk van deze engelen niet, maar hun handen omspannen 
de wereld en met grote waakzaamheid houden zij de legers van satan in bedwang, tot het 
verzegelingswerk van Gods volk zal zijn voltooid. – 7 Bible Commentary p. 967; ZDA 

Bijbelcommentaar blz. 655 
 

Johannes ziet de elementen van de natuur - de aardbevingen, de pestilentiën en politieke 
onrust - vastgehouden door de vier engelen die de vier winden houden. Deze winden worden 

vastgehouden totdat God het teken geeft om ze los te laten. In deze vier engelen ligt de 
veiligheid van Gods gemeente. De engelen van God doen Zijn wil, en houden de winden van 

de aarde nog vast, dat er geen wind zal waaien over de aarde, de zee of over enige boom, 
totdat Gods dienstknechten aan hun voorhoofden verzegeld zullen zijn. – Testimonies to 

Minsters and Gospel Workers p.444 
 

De tegenwoordige tijd is van overweldigend belang voor alle levenden. Heersers en 
staatslieden, mannen die posities van vertrouwen en gezag innemen, denkende mannen en 

vrouwen van alle klassen, bepalen hun aandacht bij de gebeurtenissen die rondom ons 
plaatsvinden. Zij observeren de gespannen, rusteloze verhoudingen, die onder de natiën 

bestaan. Zij zien hoe alles op aarde op de spits gedreven wordt, en realiseren zich dat er iets 
groots en beslissends op het punt staat te gebeuren, dat de wereld zich op de rand van een 

verbazingwekkende crisis bevindt. 
 

Engelen houden nu nog de winden van strijd vast, totdat de wereld voor haar komende 
ondergang gewaarschuwd zal zijn. Een storm steekt op, klaar om over de aarde los te barsten 
en wanneer God zal gebieden om de winden los te laten, zal er een strijd zijn, die met geen 

pen te beschrijven is... 
 

Een ogenblik van verademing heeft God ons nog vol genade gegeven. Elk vermogen dat ons 
door de hemel verleend is, moet gebruikt worden om het werk te verrichten, dat ons door de 

Heere toegewezen is voor degenen die in onwetendheid omkomen. De 
waarschuwingsboodschap moet in alle delen van de wereld verkondigd worden... Een groot 
werk moet gedaan worden en dit werk is toevertrouwd aan diegenen, die de Waarheid voor 

deze tijd kennen. – Review and Herald, 23 november 1905 
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16 September | De Zeven Laatste Plagen Beginnen Te Vallen 
Dag 259 van 365 

 
"En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet 

de zeven fiolen van de toorn Gods uit op de aarde." Openbaring 16:1 
 

Wanneer het middelaarschap van Christus in het hemels Heiligdom ten einde is, zal de 
ongemengde gramschap van God over allen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn 
merkteken ontvangen, worden uitgestort. De plagen die over Egypte kwamen, toen God 
Israël zou verlossen, waren van dezelfde aard als de oordelen die de wereld kort vóór de 

uiteindelijke verlossing van Gods volk zullen treffen. Alleen deze zijn nog verschrikkelijker 
en uitgestrekter. De ziener van Patmos zegt in zijn beschrijving van deze vreselijke plagen: 

"… en er werd kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest 
hadden en die zijn beeld aanbaden." En de zee, "en zij werd bloed als van een dode; en alle 
levende ziel is gestorven in de zee". En "de rivieren en in de fonteinen der wateren ... werden 

bloed". Hoe verschrikkelijk deze plagen ook zijn, Gods vonnis is rechtvaardig. De engel 
Gods roept uit: "Gij zijt rechtvaardig, Heere,... dat Gij dit geoordeeld hebt. Dewijl zij het 
bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken 
gegeven; want zij zijn het waardig!" (Openbaring 16: 2-6). Ze hebben Gods volk ter dood 
veroordeeld en hebben door hun vonnis evenzeer de schuld van hun eigen bloed op zich 

geladen als wanneer ze het met eigen handen hadden vergoten... 
 

Bij de volgende plaag krijgt de zon macht om "de mensen te verhitten door vuur. En de 
mensen werden verhit met grote hitte" (vers 8,9)... 

 
Deze plagen zijn niet overal, want anders zouden alle bewoners van de aarde volledig 

worden uitgeroeid. Toch zijn het de meest vreselijke plagen die de mensen ooit hebben 
meegemaakt. Alle oordelen die de mensheid hebben getroffen vóór het afsluiten van de 

genadetijd, waren "gemengd met Gods genade". Het verzoenend bloed van Christus 
beschermde de zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het eindoordeel wordt de 
gramschap ongemengd uitgestort. – The Great Controversy p. 627-629; De Grote Strijd blz. 

580-581 
 

De pijlen van Gods toorn zullen spoedig vallen en wanneer Hij de overtreders begint te 
straffen, zal er tot het einde toe, geen tijd van verademing zijn. De storm van Gods toorn 
steekt op en alleen diegenen, die door de Waarheid in de liefde van God geheiligd zijn, 

zullen blijven bestaan. Zij zullen met Christus in God verborgen zijn, totdat de verwoesting 
voorbij zal zijn. – Testimonies to Ministers and Gospel Workers p. 182 
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17 September | Het Doodsdecreet Wordt Uitgevaardigd 
Dag 260 van 365 

 
"En hetzelve werd macht gegeven... en maken dat allen die het beeld van het beest niet 

zouden aanbidden, gedood zouden worden." Openbaring 13:15 
 

Wanneer Jezus het Heilige der heiligen verlaat, wordt Zijn weerhoudende Geest van de 
overheid en van het volk weggenomen. Zij worden aan de macht van de boze engelen 

overgegeven. Dan zullen er zulke wetten gemaakt worden op raad en aanwijzing van satan, 
dat, wanneer de tijd niet heel erg kort zou zijn, geen vlees behouden zou blijven. – 1 

Testimonies p. 204 
 

Ik zag dat de vier engelen de vier winden zouden houden, totdat Jezus' werk in het 
Heiligdom volbracht was, en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen 

verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen. Zij dachten, dat wij de oordelen van 
God over hen gebracht hadden, en dat, als zij de aarde van ons verlossen konden, de plagen 

weggenomen zouden worden. Er ging een bevel uit, dat de heiligen gedood moesten worden, 
waardoor zij dag en nacht om uitkomst riepen. Dit was de tijd van Jacobs benauwdheid. – 

Early Writings p. 36,37; Eerste Geschriften blz. 31 
 

Ik zag hoe de leidende mannen van de aarde met elkaar beraadslaagden en satan en zijn 
engelen waren rondom hen bezig. Ik zag een document, waarvan afschriften in verschillende 
delen van het land verspreid werden, waarop een bevel stond. Dit bevel hield in dat, als de 
heiligen hun bijzonder geloof niet zouden loslaten, de Sabbat niet zouden opgeven om de 

eerste dag van de week te eren, het de mensen na een zekere tijd toegestaan zou worden om 
hen te doden. – Early Writings p. 282,283; Eerste Geschriften blz. 338 

 
Hoewel een algemeen decreet het tijdstip zal bepalen wanneer zij, die de geboden bewaren, 
ter dood gebracht mogen worden, zullen hun vijanden in enkele gevallen hun tijd gewoon 

niet kunnen afwachten en zullen proberen hen nog vóór de vastgestelde tijd van het leven te 
beroven. Maar niemand zal de machtige wachters, die rondom elke trouwe volgeling van 

Christus zijn opgesteld, kunnen passeren. Sommigen worden aangevallen wanneer ze uit de 
steden en dorpen vluchten, maar de zwaarden die tegen hen worden opgeheven, zullen 

breken en als stro op de grond vallen. Anderen zullen worden beschermd door engelen die de 
gedaante van soldaten hebben aangenomen. – The Great Controversy p. 631; De Grote Strijd 

blz. 582 
Als de mensen alles konden zien, zouden ze groepen machtige engelen waarnemen die als 

wachters zijn opgesteld rondom hen die het Woord van Christus lijdzaamheid hebben 
bewaard. De engelen hebben vol medelijden hun wanhoop gezien en hun gebeden gehoord. 
Ze wachten op het bevel van hun Leider om hen uit hun gevaarlijke positie te bevrijden. Ze 

moeten echter nog even geduld hebben. Gods kinderen moeten de beker van Christus 
drinken en met Zijn doop gedoopt worden. – The Great Controversy p. 630,631; De Grote 

Strijd blz. 582 
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18 September | Voor De Dood Bestemd 
Dag 261 van 365 

 
"De brieven nu werden door  gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des 

konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van den jongen tot den 
ouden toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag." Esther 3:13 

 
De wet die ten slotte uitgevaardigd zal worden tegen het overblijfsel van God, zal veel 

overeenkomst vertonen met de wet die door Ahasveros tegen de Joden werd uitgevaardigd. – 
Prophets and Kings p. 605; Patriarchen en Profeten blz. 370 

 
Wanneer zij die Gods wet eren niet meer door menselijke wetten worden beschermd, zullen 

in verschillende landen tegelijkertijd acties op touw worden gezet om hen te doden. Wanneer 
de in de wet bepaalde tijd nadert, zullen de mensen allerlei plannen maken om de gehate 
sekte uit te roeien. Ze zullen besluiten om hen in één nacht de genadeslag toe te brengen, 
zodat de stem van waarschuwing en bezwaar volledig het zwijgen wordt opgelegd. – The 

Great Controversy p. 635; De Grote Strijd blz. 586 
 

Er zal een wet uitgevaardigd worden, dat ze de Sabbat van het vierde gebod moeten 
veronachtzamen en de eerste dag moeten eren of anders hun leven moeten verliezen. Maar ze 
geven niet toe om Gods sabbatsgebod te overtreden en de instelling van het pausdom te eren. 
Het leger van satan en de goddelozen omringen hen en vermaken zich met hun angst, omdat 

er geen uitweg lijkt te zijn. – 1 Testimonies p. 353,354 
 

Wanneer deze tijd van benauwdheid komt, is ieders geval beslist. De genadetijd is geëindigd. 
De genadedeur is gesloten voor degenen die zich niet wilden bekeren. Het zegel van de 

levende God is op Zijn volk geplaatst. Dit kleine overblijfsel, dat niet in staat is zichzelf te 
verdedigen in dit dodelijk conflict met de aardse machten die onder leiding staan van de 

heirscharen van de draak, stelt God tot hun verdediging. De wet is uitgevaardigd door het 
hoogste wereldse gezag, dat ze het beest moeten aanbidden en zijn merkteken ontvangen of 
anders blootstaan aan vervolging en dood. – 5 Testimonies p. 213; Getuigenissen deel 5 blz. 

174-175 
 

Ik zag dat de heiligen grote angst kenden. Zij schenen omringd te zijn door de goddeloze 
bewoners van de aarde. Alle schijn was tegen hen. Sommigen begonnen te vrezen dat God 

hen overgegeven had aan de goddelozen om gedood te worden... 
 

Het was een tijd van vreselijke, ontzettende zielsangst voor de heiligen. Dag en nacht riepen 
zij tot God om uitkomst. Ogenschijnlijk bestond er geen mogelijkheid, dat zij zouden 

ontkomen. De goddelozen waren al begonnen zegevierend uit te roepen: "Waarom verlost 
uw God u niet uit onze handen? Waarom staat gij niet op, en redt uw leven?" Maar de 

heiligen sloegen geen acht op hen. – Early Writings p. 283; Eerste Geschriften blz. 338,339 
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19 September | Bescherming Van Engelen In De Tijd Van Benauwdheid 
Dag 262 van 365 

 
"Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als 

een klein ogenblik, tot de gramschap overga." Jesaja 26:20 
 

In de dagen van hevige beproeving, zal Hij (Christus) zeggen: "Ga heen, Mijn volk, ga in uw 
binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, tot de 

gramschap overga." Wat zijn de kamers waarin ze zich moeten verbergen? Het betekent de 
bescherming van Christus en de heilige engelen. Het volk van God is in die tijd niet allen op 

één plaats. Zij zijn in verschillende groepen en in alle delen van de wereld. – Histrolical 
Sketches of SDA Missions Letter-Ellen G.White p. 158 

 
Ik zag de heiligen de steden en dorpen verlaten, en groepen vormen en op de meest 

afgelegen plaatsen leven. Engelen gaven hen voedsel en water, terwijl de goddelozen honger 
en dorst leden. – Early Writings p. 282; Eerste Geschriften blz. 337-338 

 
Gedurende de nacht kreeg ik een indrukwekkend gezicht. Er scheen een grote verwarring en 

strijd te heersen. Een boodschapper van de Heere stond voor mij en zei: "Roep uw 
huishouding bijeen. Ik zal u leiden, volg mij." Hij leidde mij naar beneden op een donkere 

tocht, door een bos, dan door bergkloven en zei: "Hier bent u veilig." Er bevonden zich daar 
anderen die ook naar deze wijkplaats waren geleid. De hemelse boodschapper sprak: "De tijd 
van benauwdheid is als een dief in de nacht gekomen, zoals de Heere u gewaarschuwd heeft 

dat die zou komen. – Ellen G.White Manuscript p. 153, 1905 
 

In de tijd van benauwdheid, vlak voor de komst van Christus, zullen de rechtvaardigen 
bewaard worden door de dienst van hemelse engelen. Maar er zal geen bescherming zijn 

voor de overtreder van Gods wet. Engelen kunnen geen bescherming bieden aan hen die één 
van Gods geboden veronachtzamen. – Patriarchs and Prophets p. 256; Patriarchen en 

Profeten blz. 224 
 

In de laatste periode van de wereldgeschiedenis zal de Heere op machtige wijze werken ten 
gunste van degenen die standvastig voor het recht zijn opgekomen... In de tijd van 

benauwdheid - een benauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk bestond - zullen zijn 
uitverkorenen onwankelbaar standhouden. Satan kan met heel zijn leger zelfs niet de zwakste 

van Gods kinderen vernietigen. Engelen, die bovenmate krachtig zijn, zullen hen 
beschermen, en Jehova zal ter wille van hen Zich openbaren als een “God der goden”, Die 

in staat is om degenen die hun vertrouwen in Hem stellen, volkomen te redden. Prophets and 
Kings p. 513; Profeten en Koningen blz. 312 
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20 September | De Goddelozen Gedurende De Plagen 
Dag 263 van 365 

 
"Zie, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; 

niet een honger naar brood noch dorst naar water, maar om horen de woorden des 
HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen 
omlopen om het woord des HEEREN te zoeken; maar zullen het niet vinden." Amos 8:11-12 

 
En toen de liefdevolle stem van genade niet langer gehoord werd, grepen vrees en afgrijzen 
de goddelozen aan. Met vreselijke duidelijkheid hoorden zij de woorden: "Te laat! Te laat!" 

– Early Writings p. 281; Eerste Geschriften blz. 336 
 

Christus (aan het kruis) voelde Zich zoals de zondaars zich zullen voelen als de schalen van 
Gods toorn op hen uitgegoten zullen worden. Hun schuldige ziel zal omgeven zijn door 

hopeloze vertwijfeling van de dood en dan zullen zij de volle mate van de grootte van hun 
zonde inzien. – Signs of the Times, 15 februari 1883 

 
Zij die Gods Woord niet op prijs hadden gesteld, trokken rond, reisden van zee tot zee en van 
het noorden naar het oosten om Gods Woord te zoeken. De engel sprak: "Zij zullen het niet 

vinden. Er is een honger in het land; niet naar brood, noch dorst naar water, maar om te 
horen de woorden des Heeren." Wat zouden zij niet geven voor één woord van goedkeuring 

uit Gods mond!... 
 

Vele van de goddelozen waren zeer verbitterd door het leed, dat zij als gevolg van de plagen 
ondergingen. Het was een toneel van vreselijk lijden. De ouders maakten hun kinderen 

bittere verwijten, en de kinderen hun ouders, broers hun zussen, en zussen hun broers... De 
mensen wendden zich in bittere haat tot hun predikanten, en verweten hen: "U hebt ons niet 

gewaarschuwd. U hebt ons gezegd, dat de hele wereld bekeerd zou worden, en hebt geroepen 
'vrede, vrede', om ieder angstig gevoel dat opgewekt werd, te stillen. U hebt ons niets gezegd 
over dit uur, en hebt verklaard dat degenen, die ons waarschuwden, dwepers en boze mensen 

waren, die ons in het ongeluk zouden storten." Maar ik zag dat de predikanten niet 
ontkwamen aan de toorn van God. Hun lijden was tienmaal zwaarder dan dat van hun leden. 

– Early Writings p. 281,282; Eerste Geschriften blz. 336-337 
 

O, hoe benijdenswaardig zal voor de goddelozen de positie zijn van hen, "die zal vernachten 
in de schaduw des Almachtigen" - de plaats, waarin God allen die Hem hebben liefgehad en 

die Zijn geboden hebben gehoorzaamd, zal verbergen in de tijd, wanneer Zijn oordelen 
zonder genade plaatsvinden! – 3 Bible Commentary p. 1150; ZDA Bijbelcommentaar blz. 

189-190 
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21 September | De Tijd Van De Jacobsbenauwdheid 
Dag 264 van 365 

 
"O wee; want die dag  is zo groot,dat zijns gelijke niet geweest is; en is een tijd van 

benauwdheid voor Jacob; nog zal hij daaruit verlost worden." Jeremia 30:7 
 

Ik zag dat de vier engelen de vier winden zouden houden, totdat Jezus' werk in het 
Heiligdom volbracht was, en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen 

verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen. Zij dachten, dat wij de oordelen van 
God over hen gebracht hadden, en dat, als zij de aarde van ons verlossen konden, de plagen 

weggenomen zouden worden. Er ging een bevel uit, dat de heiligen gedood moesten worden, 
waardoor zij dag en nacht om uitkomst riepen. Dit was de tijd van Jacobs benauwdheid. – 

Early Writings p. 36,37; Eerste Geschriften blz. 31 
 

Zoals satan Ezau had opgehitst om tegen Jacob ten strijde te trekken, zal hij ook de 
goddelozen aansporen om Gods volk in de tijd der benauwdheid te vernietigen. Zoals hij 
Jacob heeft beschuldigd, zal hij ook Gods volk beschuldigen. Hij beschouwt de bewoners 

van de aarde als zijn onderdanen. Alleen de kleine groep die Gods geboden bewaart, verzet 
zich tegen zijn heerschappij. Als hij deze van de aarde kon wegvagen, zou zijn overwinning 
volledig zijn. Hij ziet dat Gods kinderen door heilige engelen worden beschermd en maakt 

daaruit op dat hun zonden zijn vergeven, maar hij weet niet dat er in het hemelse Heiligdom 
al een beslissing is gevallen over hun lot. Hij weet precies tot welke zonden hij ze heeft 

verleid en klaagt hen op de meest overdreven wijze bij God aan. Hij beweert dat Gods volk 
evenmin als hijzelf Gods gunst verdient. Hij zegt dat God niet rechtvaardig is als hij hun 

zonden wel vergeeft, maar hem en zijn engelen vernietigt. Hij eist ze op als zijn prooi en wil 
dat ze in zijn handen worden overgegeven om vernietigd te worden. 

 
Terwijl satan Gods kinderen aanklaagt vanwege hun zonde, zal God toelaten dat hij hen tot 

het uiterste beproeft. Hun vertrouwen in God, hun geloof en standvastigheid zullen zwaar op 
de proef worden gesteld. Wanneer ze terugkijken naar het verleden, worden ze moedeloos, 
want ze kunnen in hun leven maar weinig goeds ontdekken. Ze zijn zich ten volle bewust 

van hun zwakheid en onwaardigheid. Satan probeert hen bang te maken met de gedachte dat 
hun geval hopeloos is, dat hun onreinheid nooit zal worden uitgewist. Hij wil hun geloof op 
die manier vernietigen, in de hoop dat ze voor zijn misleidingen zwichten en God niet meer 

trouw zullen zijn. – The Great Controversy p. 618,619; De Grote Strijd blz. 571 
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22 September | Waarom Is Er Een Tijd Van Benauwdheid? 
Dag 265 van 365 

 
"God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in 

benauwdheden." Psalm 46:2 
 

Hoewel Gods kinderen omringd zijn door vijanden die hen graag vernietigd zien, zijn ze niet 
bevreesd voor vervolgingen ter wille van de Waarheid. Ze zijn bang dat ze niet elke zonde 
hebben beleden en zijn bevreesd dat ze door een persoonlijk tekort geen aanspraak zullen 

kunnen maken op Gods belofte: "zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over 
de gehele wereld komen zal." (Openbaring 3:10). Als ze zeker wisten dat al hun zonden 

waren vergeven, zouden ze niet terugschrikken voor martelingen of voor de dood, maar als 
ze onwaardig zouden blijken te zijn en ze hun leven door eigen karakterfouten zouden 

verliezen, zou Gods heilige Naam worden besmeurd. 
 

Overal horen ze geruchten van samenzwering en verraad en ze zien hoe de rebellie om zich 
heen grijpt. Ze gaan daardoor vurig verlangen naar het einde van de grote afval en de 

boosheid van de goddelozen. Ze smeken God om de rebellie in bedwang te houden, maar 
komen met een schrijnend gevoel van zelfverwijt tot de conclusie dat ze zelf geen kracht 

meer hebben om de machtige vloedgolf van het kwaad in te dammen en terug te dringen. Ze 
beseffen, dat als ze hun talenten altijd in dienst van Christus hadden gesteld en er voor 
hadden gezorgd dat ze van dag tot dag beter bewapend waren voor de strijd, satan veel 

minder macht over hen had. 
 

Ze verootmoedigen zich voor God, wijzen op hun berouw over hun vele zonden in het 
verleden en doen een beroep op de belofte van de Heiland:  "Of mij moest Mijn sterkte 

aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken." (Jesaja 27:5). Ze 
geven hun geloof niet op wanneer hun gebeden niet onmiddellijk worden verhoord. Ondanks 
hun grote angst, ondanks de verschrikkingen en wanhoop blijven ze toch bidden. Ze klampen 
zich vast aan Gods kracht zoals Jacob zich heeft vastgeklampt aan de Engel en ze zeggen net 
zoals hij: "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent."  (Genesis 32:26). –  The Great 

Controversy p. 619,620; De Grote Strijd blz. 571-572 
 

De tijd der benauwdheid is de vuurproef die karakters te voorschijn brengt, die gelijkvormig 
zijn aan die van Christus. Zij is bedoeld om het volk van God te doen afkeren van satan en 

zijn verzoekingen. – Review and Herald, 12 augustus 1884 
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23 September | Gods Oog Is Op Zijn Volk 
Dag 266 van 365 

 
"Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel 
Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal." Lucas 18:7-8 

 
Als Gods kinderen in de tijd van benauwdheid, wanneer ze al door angst en vrees worden 

gekweld, ook nog zouden moeten denken aan zonden die nog niet beleden waren, zouden ze 
bezwijken. Wanhoop zou hun geloof ondermijnen en ze zouden niet in vertrouwen tot God 
kunnen gaan om Hem te smeken of Hij hen zou willen verlossen. Maar hoewel ze zich ten 

volle bewust zijn van hun onwaardigheid, hebben ze geen verborgen zonden die ze nog 
moeten belijden. Hun zonden zijn al in het oordeel geweest en zijn uitgewist. Daarom 

kunnen ze zich hun zonden niet meer herinneren... 
 

Zulke mensen, die zich wel christenen noemen, maar zich niet hebben voorbereid op de 
laatste verschrikkelijke strijd, zullen in hun wanhoop hun zonden belijden met woorden die 

getuigen van een vreselijke angst. De goddelozen zullen zich dan verheugen over hun nood... 
 

De geschiedenis van Jacob geeft ons ook de verzekering dat God degenen die door bedrog, 
verzoeking en verleiding hebben gezondigd, maar daarna tot inkeer komen en weer tot God 
gaan, niet zal afwijzen. Satan wil hen vernietigen, maar God zal Zijn engelen sturen om hen 
op de kritieke ogenblikken te troosten en te beschermen. De aanvallen van satan zijn fel en 

zwaar, zijn misleidingen zijn verschrikkelijk. Maar het oog van de Heere rust op Zijn volk en 
Zijn oor luistert naar hun geroep. Hun nood is groot. De vlammen van de vurige oven lijken 
hen op elk ogenblik te zullen verteren, maar God zal hen uit deze strijd laten komen als goud 

dat door het vuur is gelouterd. Gods liefde voor Zijn kinderen in de tijd van hun zwaarste 
beproevingen is even groot als in de tijd van hun grootste voorspoed. Maar zij hebben het 

nodig in de vurige oven geplaatst te worden: al het aardse dat hen nog aankleeft, moet 
worden verteerd, zodat het beeld van Christus volmaakt weerkaatst kan worden. 

 
In de tijd van benauwdheid en angst die vóór ons ligt, moeten we een geloof hebben dat 

bestand is tegen vermoeidheid, uitstel en honger - een geloof dat niet zal bezwijken, ook al 
wordt het nog zo zwaar op de proef gesteld. In de genadetijd die God ons schenkt, moeten 

wij ons op die tijd voorbereiden... Iedereen die, zoals Jacob, Gods beloften ernstig neemt en 
even oprecht en vastberaden is als hij, zal overwinnen zoals hij overwonnen heeft. – The 

Great Controversy p. 620,621; De Grote Strijd blz. 572, 573 
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24 September | De Grote Tijd Der Benauwdheid 
Dag 267 van 365 

 
"Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin 

der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal." Marcus 13:19 
 

De tijd van benauwdheid zoals er nog nooit geweest is, zal binnenkort aanbreken. Dan 
hebben wij een levend geloof nodig dat wij nu niet bezitten. Velen zijn trouwens te 

onverschillig om dat te verkrijgen. Vaak schijnt 'de benauwdheid' van tevoren groter dan ze 
in werkelijkheid is, maar dit geldt niet voor de crisis die ons te wachten staat. Zelfs de beste 
beschrijving kan geen volledig beeld geven van de ernst van die beproeving. We moeten nu, 
terwijl onze Hogepriester nog verzoening voor ons doet, ernaar streven volmaakt te worden 

in Christus. Gods voorzienigheid is de school waarin ons de zachtmoedigheid en nederigheid 
van Jezus geleerd wordt. Hij wijst ons niet de weg die wij uit eigen keuze zouden inslaan of 
de weg die ons makkelijker en aangenamer lijkt, maar Hij wil ons altijd de ware zin van het 
leven leren. Wie dit verwaarloost of uitstelt, brengt zijn geestelijk leven ernstig in gevaar. 

 
De apostel Johannes hoorde tijdens een visioen een luide stem in de hemel uitroepen: "Wee 
dengenen die de aarde en de zee bewonen! Want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote 
toorn, wetende dat hij een kleinen tijd heeft." (Openbaring 12:12). De stem in de hemel heeft 

deze woorden uitgesproken naar aanleiding van vreselijke gebeurtenissen. Satans 
grimmigheid wordt groter naarmate de tijd korter wordt en zijn bedrog en vernietiging zullen 
hun hoogtepunt bereiken in de tijd der benauwdheid. Gods lankmoedigheid is dan geëindigd. 
De wereld heeft Zijn barmhartigheid verworpen, Zijn liefde veracht en Zijn wet vertrapt. De 
goddelozen zijn de grens van hun genadetijd gepasseerd en de Heere trekt Zijn bescherming 
terug en laat ze over aan de 'genade' van de leider die zij gekozen hebben. Satan zal macht 

over degenen bezitten die zichzelf aan zijn bestuur overgegeven hebben en hij zal de 
inwoners van de aarde in één grote laatste benauwdheid storten. Wanneer de engelen de 

stormwinden van de menselijke hartstocht niet meer tegenhouden, zullen alle elementen van 
strijd en verderf losbarsten. De hele wereld zal verwoest worden en haar verwoesting zal nog 

rampzaliger zijn dan die van Jeruzalem in het verleden. – 4 Spirit of Prophecy p. 440,441 
 

In de tijd van benauwdheid - een benauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk op 
aarde was - zullen Zijn uitverkorenen onwankelbaar standhouden. Satan kan met al zijn 

legers zelfs niet de zwakste van Gods kinderen vernietigen. – Prophets and Kings p. 513; 
Profeten en Koningen blz. 312 
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25 September | Het Grootste,  Allesovertreffende Bedrog 
Dag 268 van 365 

 
"Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 

der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde 
wonen." Openbaring 3:10 

 
Terwijl de wederkomst van onze Heere Jezus Christus nadert, worden satanische krachten 

van beneden in werking gezet. Satan zal niet alleen als een menselijk wezen verschijnen, hij 
zal Jezus Christus personifiëren, en de wereld die de Waarheid heeft verworpen, zal hem 

aanvaarden als Heer der heren en Koning der koningen. – 5 Bible Commentary p. 
1105,1106; ZDA Bijbelcommentaar blz. 348 

 
Satans grimmigheid wordt groter naarmate de tijd korter wordt en zijn bedrog en 

vernietiging zullen hun hoogtepunt bereiken in de tijd der benauwdheid... 
 

Het kroonstuk op het grote bedrog zal zijn dat satan zich voor Christus zal uitgeven. De 
gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst van Christus als de vervulling van haar 

hoop. De grote bedrieger zal het nu doen voorkomen alsof Christus inderdaad is 
teruggekomen. In verschillende delen van de wereld zal satan zich aan de mensen tonen als 
een betoverend wezen met een verblindende glans, een wezen dat min of meer beantwoordt 
aan de beschrijving van de Zoon van God, door Johannes in de Openbaring gegeven. (Zie 

Openbaring 1:13-15). De heerlijkheid die hem omgeeft overtreft alles wat stervelingen ooit 
hebben gezien. Overal weerklinkt de triomfkreet "Christus is gekomen! Christus is 

gekomen!" De mensen werpen zich in aanbidding voor hem neer, terwijl hij zijn handen 
opheft en hen zegent zoals Christus Zijn discipelen zegende toen Hij op aarde was. Zijn stem 
is zacht en beheerst en vol melodie. Vriendelijk en sympathiek verkondigt Hij enkele van de 

genadevolle en hemelse Waarheden die Christus ook verkondigde. Hij geneest de zieken. 
Maar dan zal hij in de personificatie van Christus beweren dat hij de Sabbat heeft vervangen 

door de zondag. Hij geeft aan iedereen het bevel dat ze de dag moeten heiligen die hij 
gezegend heeft. Hij zegt dat zij, die de zevende dag blijven vieren, hem verwerpen omdat ze 
niet willen luisteren naar zijn engelen die hij met licht en waarheid tot hen gezonden heeft. 

Dit is het grootste, alles overtreffende bedrog. Zoals de Samaritanen, die door Simon de 
tovenaar werden misleid, wordt de massa, van klein tot groot, ook door deze toverkracht 

misleid. Ze zeggen: "Deze is de grote kracht Gods." (Handelingen 8:10). 
 

Maar Gods volk zal het bedrog inzien. De leer van deze valse Christus is niet in 
overeenstemming met de Bijbel. – The Great Controversy p. 623-625; De Grote Strijd blz. 

575-576 
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26 September | Geen Martelaren Meer Nadat De Genadetijd Afgesloten Is 
Dag 269 van 365 

 
"Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn; Ik zal 

er hem uitrekken en zal hem verheerlijken." Psalm 91:15 
 

Gods volk zal niet vrij zijn van lijden, maar hoewel ze worden vervolgd en verdrukt, hoewel 
ze ontberingen en honger lijden, zal God hen niet laten omkomen... 

 
Toch zullen de mensen denken dat Gods kinderen, zoals de martelaren vóór hen, spoedig hun 

getuigenis met hun bloed zullen moeten bezegelen. Zijzelf beginnen zelfs te vrezen dat de 
Heere hen in de steek heeft gelaten en hen heeft overgeleverd aan hun vijanden. Het is een 

tijd van vreselijke angst. Dag en nacht smeken zij God om hen te verlossen... 
 

God heeft bij het overzien van de eeuwen Zijn aandacht bepaald bij de crisis die Zijn volk 
zal meemaken wanneer de machten van deze aarde zich in slagorde tegen hen zullen 

opstellen. Zoals de gevangen bannelingen zullen ze de dood door honger of geweld vrezen. 
Maar de Heilige, Die de Rode Zee kliefde zodat Israël kon doortrekken, zal Zijn grote kracht 
tonen en ervoor zorgen dat ze in vrijheid gesteld worden. "En zij zullen, zegt de HERE der 

heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal,  Mij een eigendom zijn;  en Ik zal hen 
verschonen (sparen KJV), gelijk als een man zijn zoon verschoont (spaart  KJV), die hem 

dient." (Maleachi 3:17). Wanneer het bloed van Christus' getrouwe getuigen op dat ogenblik 
zou worden vergoten, zou het geen zaad zijn dat wordt uitgestrooid om een oogst voor God 
voor te bereiden zoals dat wel het geval was met het bloed van de martelaren. Hun trouw zal 

geen getuigenis zijn om anderen van de Waarheid te overtuigen. Het verharde hart heeft 
Gods barmhartigheid immers zo vaak verworpen dat het nu echt te laat is. Als de 

rechtvaardigen nu aan hun vijanden werden overgeleverd, zou dat een overwinning zijn van 
de vorst der duisternis. De dichter van de Psalmen heeft gezegd: "Want Hij versteekt mij in 

Zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van Zijner tent." (Psalm 27: 
5). Christus zei: "Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u 

toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Want zie, de HEERE uit 
Zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken." 
(Jesaja 26:20-21). De verlossing van hen die geduldig op Christus' komst hebben gewacht en 

die zijn opgeschreven in het Boek des levens zal een buitengewoon heerlijke gebeurtenis 
zijn. – The Great Controversy p. 629,630,634; De Grote Strijd blz. 581, 582, 584-585 
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27 September | Gods Volk Bevrijd 
Dag 270 van 365 

 
"Doch alzo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, 
en de vang des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten en uw kinderen zal Ik 

verlossen." Jesaja 49:25 
 

Wanneer zij die Gods wet onderhouden niet meer door menselijke wetten worden 
beschermd, zullen er in verschillende landen tegelijkertijd acties op touw worden gezet om 

hen te doden. Wanneer de in het decreet bepaalde tijd nadert, zullen de mensen allerlei 
plannen maken om de gehate sekte uit te roeien. Ze zullen besluiten om in één nacht de 
genadeslag toe te brengen die alle bezwaren en elke afkeuring volledig tot zwijgen zal 

brengen. 
 

Gods volk –  sommigen zitten in gevangenissen, sommigen houden zich schuil op verlaten 
plaatsen in bossen en bergen - bidden nog altijd om Goddelijk bescherming, terwijl er overal 
gewapende benden zijn die worden opgehitst door groepen boze engelen,  zich voorbereiden 
om hun moordplannen uit te voeren. Maar juist nu, in het uur van de grootste beproeving, zal 

de God van Israël ingrijpen om Zijn uitverkorenen te verlossen... 
 

Grote groepen boze mensen staan klaar om zich onder getier en gevloek en onder het gejuich 
van overwinningskreten, op hun prooi te storten. Plotseling bedekt een dichte duisternis, nog 

zwarter dan de nacht, de aarde. Een regenboog die de heerlijkheid van Gods troon 
weerspiegelt, zal dan de hemel omspannen. Het is alsof elke groep biddende gelovigen door 
deze regenboog wordt omringd. De woedende horden staan plotseling stil. Hun gespot sterft 

weg. Ze denken niet meer aan de mensen die ze wilden vermoorden. Met angstige 
voorgevoelens kijken ze naar het teken van Gods verbond. Ze zouden zich wel willen 

verbergen voor zijn verblindende helderheid. 
 

Gods volk hoort dan een heldere, welluidende stem, die zegt: "Kijk naar omhoog!" Wanneer 
ze hun ogen opslaan, zien ze de boog der belofte. De zwarte, dreigende wolken die de hemel 
bedekten, zijn weggedreven. Zoals Stefanus houden ze hun ogen gericht op de hemel en zien 

de heerlijkheid van God en Jezus zittende op Zijn troon. – The Great Controversy p. 
635,636; De Grote Strijd blz. 586-587 

 
Terwijl de gehele wereld in het duister is gehuld, zal het licht zijn in de woningen van de 

gelovigen. Zij zullen de eerste lichtstralen zien van Zijn wederkomst. – Prophets and Kings 
p. 720; Profeten en Koningen blz. 442 
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28 September | Bevrijding Te Middernacht 
Dag 271 van 365 

 
"In een ogenblik sterven zij (de goddelozen), zelfs te middernacht wordt een volk geschud, 

dat het doorgaat; en de machtige wordt weggenomen zonder hand." Job 34:20 
 

Hij (God) heeft altijd uitersten gekozen om Zijn bijzondere macht te openbaren, juist 
wanneer er ogenschijnlijk geen kans meer bestond om uit satans hand verlost te worden. – 5 

Testimonies p. 714; Getuigenissen deel 5 blz. 581 
 

Te middernacht toont God Zijn kracht om Zijn volk te verlossen. De zon komt op en schijnt 
volop. Tekenen en wonderen volgen elkaar snel op. De ongelovigen volgen de 

gebeurtenissen met verbazing en ontzetting, terwijl de rechtvaardigen met plechtige 
blijdschap kijken naar de tekenen van hun verlossing. Het is alsof heel de natuur uit haar 

evenwicht is geslagen. Het water stroomt niet meer. Zware, donkere wolken verschijnen aan 
de hemel en botsen tegen elkaar. In het midden van de dreigende hemel is één lichtende plek 
van onbeschrijfelijke heerlijkheid. Vandaar klinkt de stem van God als "het geluid van vele 
wateren." Hij zegt: "Het is geschied." (Openbaring 16:17). – The great Controversy p. 636; 

De Grote Strijd blz. 587 
 

De hemel zal door de stem van God geschud worden. Dan zullen de zon, maan en sterren uit 
hun plaatsen bewogen worden. Ze zullen niet verdwijnen, maar ze zullen door de stem van 

God bewogen worden. 
Donkere, zware wolken kwamen op, en stootten tegen elkander. De atmosfeer deelde zich en 

golfde terug; en wij konden door de open ruimte in de Orion zien, vanwaar Gods stem 
kwam. – Early Writings p. 41; Eerste Geschriften blz. 37 

 
De komst van de Zoon des mensen zal niet plaatsvinden voordat de grote aardbeving de 

aarde krachtig geschud heeft en de mensen Gods stem gehoord hebben. Dan verkeren ze in 
wanhoop en benauwdheid zoals nog nooit tevoren sinds er een volk geweest is en hierdoor 
zal het volk van God leed ondervinden. De wolken aan de hemel stoten op elkaar en er zal 

duisternis zijn. Dan komt die stem uit de hemel en de wolken beginnen terug te rollen als een 
boekrol en daar verschijnt het heldere en duidelijke teken van de Zoon des mensen. De 
kinderen van God weten wat die wolk betekent. – Ellen G.White Manuscript 81, 1886 

 
De 144.000 triomfeerden. Hun gezichten straalden van Gods heerlijkheid. – Early Writings 

p. 37; Eerste Geschriften blz. 31 
 

Wanneer Gods stem Zijn volk uit gevangenschap bevrijdt, worden zij, die alles in de grote 
strijd van het leven verloren hebben, zich dit pijnlijk bewust. – The Great controversy p. 654; 

De Grote strijd blz.602   
De dag des toorns voor Gods vijanden is de dag van bevrijding voor Zijn gemeente. – 

Prophets and Kings p. 727; Profeten en Koningen blz. 447 
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29 September | God Richt De Natuur Te Gronde 
Dag 272 van 365 

 
"En de zevende (engel) goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den 

tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. En er geschiedden stemmen en 
donderslagen en bliksemen, en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is 

geschied van dat de mensen op de aarde gewest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en 
zo groot." Openbaring 16:17-18 

 
Wij moeten het uitgieten van de zevende fiool bestuderen. De machten van het kwaad zullen 
de strijd niet zonder meer opgeven. – 7 Bible Commentary p. 983; ZDA Bijbelcommentaar 

blz. 681 
 

In het midden van de dreigende hemel is een lichtende plek van onbeschrijflijke schoonheid. 
Vandaar klinkt de stem van God als "het geluid van vele wateren." Hij zegt: "Het is 

geschied." (Openbaring 16:17). 
 

De stem doet de hemel en de aarde beven. Er ontstaat een machtige aardbeving, "hoedanige 
niet is geschied van dat de mensen op de aarde gewest zijn, namelijk een zodanige 

aardbeving en zo groot." (vers 17,18). De hemel lijkt zich te openen en weer te sluiten. Het 
is alsof de heerlijkheid van Gods troon er doorheen schittert. De bergen schudden als 

strohalmen in de wind en grote rotsblokken worden naar alle kanten geslingerd. Men hoort 
een geloei als van een opkomende wervelstorm en het geraas van een orkaan als de stemmen 

van demonen die zijn uitgegaan om te vernietigen. De zee wordt opgezweept. De gehele 
aarde gaat op en neer als de golven van de zee. De aardkorst scheurt open. Het is alsof de 

aarde op instorten staat. Bergketens zinken weg. Bewoonde eilanden verdwijnen in de 
diepte. De zeehavens die even goddeloos zijn als Sodom, worden door de woeste wateren 

verzwolgen. Het grote Babylon wordt voor God "gedacht geworden ..., om haar te geven de 
drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap." Grote hagelstenen, "een talentpond 

zwaar", richten grote verwoestingen aan (vers 19,21). De hoogmoedigste steden van de aarde 
worden met de grond gelijk gemaakt. De prachtige paleizen waaraan de groten der aarde hun 

rijkdom hebben verspild om zichzelf te verheerlijken, storten voor hun ogen ineen. 
Gevangenismuren scheuren en Gods kinderen, die om hun geloof gevangen waren gehouden, 

worden in vrijheid gesteld. –  The Great Controversy p. 636,637; De Grote Strijd blz. 587 
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30 September | De Speciale Opstanding 
Dag 273 van 365 

 
"En velen van hen die  in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen 

leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzen." Daniël 12:2 
 

God verkoos Zijn volk te middernacht te verlossen. Terwijl de goddelozen rondom hen aan 
het spotten waren, verscheen plotseling de zon, in haar volle kracht, en de maan stond stil... 
Donkere, zware wolken kwamen opzetten en botsten tegen elkaar. Maar er was één heldere 
plek van voortdurende glorie, waar vandaan Gods stem klonk, als de stem van vele wateren, 
die de hemel en de aarde deden beven. Er was een ontzaglijke aardbeving. De graven werden 

geopend en degenen, die in het geloof gestorven waren tijdens de verkondiging van de 
boodschap van de derde engel en de Sabbat gehouden hadden, kwamen verheerlijkt uit hun 
stoffige bed tevoorschijn om het vredesverbond te horen, dat God zou sluiten met hen, die 

Zijn wet gehouden hadden. – Early Writings p. 285; Eerste Geschriften blz. 340-341 
 

Diegenen die in Jezus gestorven zijn, zullen uit hun gevangenis geroepen worden... tot een 
heerlijke onsterfelijkheid... Hij is opgestaan, geliefde vrienden en in uw vertwijfeling mag u 

weten... dat Jezus aan uw zijde staat om u vrede te geven. 
  

Ik weet waarover ik spreek. Ik heb de tijd meegemaakt, toen ik dacht dat de golven over mijn 
hoofd gingen. In die tijd voelde ik op kostbare wijze mijn Zaligmaker bij mij. Toen mijn 

oudste zoon van mij weggenomen werd, was mijn verdriet geweldig groot, maar Jezus kwam 
aan mijn zijde en ik voelde Zijn vrede in mijn hart. De beker van vertroosting werd aan mijn 

lippen geplaatst. 
 

En daarna werd hij, die zesendertig jaar aan mijn zijde stond... weggenomen. We hadden zij 
aan zij in het predikambt samengewerkt. Toen moesten we de handen van de strijder 

samenvouwen en hem in het stille graf te ruste leggen. Opnieuw was mijn verdriet zeer 
groot, maar tenslotte kwam de beker van vertroosting. Jezus is dierbaar voor mij. Hij 

wandelde aan mijn zijde... en Hij zal ook aan uw zijde wandelen. Wanneer onze vrienden in 
het graf afdalen, zijn zij in onze ogen mooi. Het kan onze vader of moeder zijn die we 

wegleggen, maar wanneer zij dan uit het graf tevoorschijn komen, zijn alle rimpels 
verdwenen, alleen de gestalte is er nog en wij zullen hen herkennen... 

 
Wij willen erop voorbereid zijn deze dierbare vrienden te ontmoeten, als zij in de 

opstandingsmorgen te voorschijn komen... Laten we aan de hoop vasthouden die ons in het 
Evangelie gegeven is, dat we Hem gelijk zullen zijn, want we zullen Hem zien als Hij is! – 

In Heavenly Places p. 353 
 
 
 
 

 
 


