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HOOFDSTUK 48—DE LAATSTE GEMEENTE NIET BABYLON 
 
 Jarenlang heb ik mijn getuigenis uitgedragen dat wanneer iemand opstaat en beweert 
groot licht te hebben terwijl hij nochtans wil afbreken wat de Heere door Zijn menselijke 
werktuigen heeft opgebouwd, zij ten zeerste misleid zijn en niet werken volgens de 
richtlijnen waarlangs Christus werkt. Diegenen die beweren dat de gemeenten der Zevende-
Dags Adventisten Babylon of een onderdeel van Babylon vormen, kunnen beter thuis 
blijven. Laten ze daarmede ophouden en liever nagaan wat de boodschap is die voor deze tijd 
verkondigd moet worden. In plaats van samen te werken met Goddelijke werktuigen om een 
volk voor te bereiden dat zal staan in de dag des Heeren, spelen ze onder één hoedje met hem 
die een aanklager der broederen is, die hen dag en nacht voor God aanklaagt. . . . {USG2 
374.1} 
 Hoewel er in de Gemeente verkeerdheden bestaan en zullen bestaan tot aan het einde 
der wereld, moet de Gemeente in dit laatste der dagen het licht zijn in de wereld die 
verdorven en ontaard is door de zonde. De Gemeente, verzwakt en gebrekkig, die nodig 
berispt, gewaarschuwd en beraden moet worden, is het enige voorwerp op aarde waaraan 
Christus Zijn grootste aandacht schenkt. De wereld is een werkplaats waarin, door de 
samenwerking van menselijke en Goddelijke werktuigen, Jezus door Zijn genade en 
Goddelijke barmhartigheid experimenten, proefnemingen, verricht op de harten der mensen. 
{USG2 374.2} 
 Engelen staan verbaasd wanneer zij de karakterverandering aanschouwen die 
teweeggebracht is in hen die zich aan God overgeven, en zij uiten hun blijdschap in 
lofliederen gewijd aan God en het Lam. {USG2 374.3} 
 Zij zien hoe diegenen die van nature kinderen der boosheid zijn, bekeerd worden en 
medearbeiders van Christus worden om zielen te brengen tot God. Zij zien hoe degenen die 
in duisternis zaten, lichten worden om te schijnen te midden van de zedelijke duisternis van 
dit boze en ontaarde geslacht. Zij zien hoe ze door een beleven zoals Christus heeft 
meegemaakt, voorbereid worden om met hun Heere te lijden ten einde later met Hem te 
delen in Zijn heerlijkheid in de hemel hierboven. {USG2 375.1} 
 God heeft een Gemeente op aarde die de vertreden wet wederom opricht en aan de 
wereld openbaart het Lam Gods Dat de zonden der wereld wegneemt. De Gemeente is de 
bewaarplaats van al de rijkdommen der genade van Christus en door de Gemeente zal 
tenslotte dat uiteindelijke en algehele vertoon van de liefde Gods voor een wereld die 
verlicht zal worden door haar heerlijkheid, getoond worden. Het gebed van Christus dat Zijn 
Gemeente één mag zijn zoals Hij één is met Zijn Vader, zal dan in vervulling gaan. De rijke 
bruidsschat van de Heilige Geest zal dan geschonken worden en door de bestendige 
voorziening daarvan aan Gods volk, zullen zij in de wereld getuigen worden van de kracht 
Gods tot zaligheid. {USG2 375.2} 
 Er is slechts één Gemeente in de wereld die op de bres zal staan en die de bressen 
wederom zal toemuren en de oude verwoeste plaatsen zal opbouwen; en een ieder die de 
aandacht van de wereld en van andere kerken vestigt op deze Gemeente en beweert dat zij 
Babylon is, doet een werk in harmonie met hem die een verklager der broederen is. Is het 
mogelijk dat mannen uit het midden van ons zullen opstaan die verkeerde dingen 
verkondigen en die uiting geven juist aan die gevoelens die satan in de wereld zou willen 
openbaar maken ten aanzien van hen die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus 
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hebben? Is er om uw ijver te bevredigen geen werk genoeg in het brengen der Waarheid aan 
diegenen die door een dwaalbegrip in duisternis zitten? {USG2 375.3} 
 Als degenen die als rentmeesters der middelen en talenten zijn aangesteld, hebt u, 
door dwaalbegrippen te verkondigen, een verkeerd gebruik gemaakt van de goederen uws 
Heeren. De gehele wereld is van haat vervuld ten opzichte van hen die wijzen op de 
bindende eisen van Gods wet, en de Gemeente die trouw is tegenover de Heere, moet zich 
niet laten meeslepen in een opgelegd conflict. “Wij hebben de strijd niet tegen vlees en 
bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der 
duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.” Efeze 6:12. Die ook maar 
een begrip hebben van wat deze strijd betekent, zullen hun wapens niet richten tegen de 
strijdende Gemeente, maar zullen met Gods volk strijden tegen de verbonden krachten van 
de boze. {USG2 375.4} 
 Die zich verheffen om een boodschap te verkondigen op hun eigen persoonlijke 
verantwoordelijkheid, die, terwijl ze beweren door God onderwezen en geleid te worden, er 
hun speciaal werk van maken om af te breken wat God jarenlang heeft opgebouwd, doen niet 
de wil van God. Laat het alom bekend zijn dat deze mannen staan aan de kant van de grote 
bedrieger. Gelooft hen niet. Zij verbinden zich met de vijanden van God en de Waarheid. 
Spottend zullen ze beweren dat de orde van ons dienstwerk een soort priesterpolitiek is. 
Wendt u af van dezulken, hebt geen gemeenschap met hun boodschap, hoezeer ze ook 
citaten uit de Getuigenissen aanhalen om die aan hun redenering pasklaar te maken. 
Ontvangt ze niet, want God heeft hun dit werk niet opgedragen. {USG2 376.1} 
 Bijna mijn leven lang is gewijd aan dit werk, maar mijn last is vaak zwaarder 
geworden doordat mannen opstonden die een boodschap gingen verkondigen welke God hun 
niet gegeven had. Deze boze werkers hebben uit de Getuigenissen gedeelten verzameld en 
hebben die geplaatst binnen de omlijning van hun dwaalbegrip om zodoende invloed aan hun 
valse getuigenissen te verlenen. Wanneer nu aan het licht komt dat hun boodschap een 
dwaalbegrip is, dan ondergaan de Getuigenissen die met dit dwaalbegrip in verband worden 
gebracht, dezelfde veroordeling; en mensen van de wereld die niet weten dat de aangehaalde 
Getuigenissen uittreksels uit privé-brieven zijn, gebruikt zonder mijn toestemming, wijzen 
nu op deze aangelegenheden als een bewijs dat mijn werk niet uit God of de Waarheid is, 
maar uit de leugen. Die zo het werk van God in diskrediet brengen, zullen voor God 
rekenschap moeten afleggen van het werk dat zij doen. {USG2 376.2} 
 God heeft een Gemeente en deze heeft door God beroepen dienstknechten. “En Hij 
heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot 
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk 
der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot 
de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate 
van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de 
vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der 
mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende 
in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.” Efeze 4 : 
11—15. {USG2 377.1} 
 De Heere heeft Zijn geordineerde middelen, en een Gemeente die gegaan is door 
vervolging, strijd en duisternis. Jezus had de Gemeente lief en gaf Zichzelf voor haar, en Hij 
wil haar opnieuw sterk maken, louteren, veredelen en verheffen, zodat zij onbeweeglijk zal 
staan te midden van de verdervende invloeden dezer wereld. Mannen door God verordineerd, 
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zijn gekozen om te waken met een jaloerse ijver, met bestendige volharding, opdat de 
Gemeente niet onder de voet zal gelopen worden door de boze listen van satan, maar opdat 
ze zal staan in de wereld om de heerlijkheid Gods onder de mensen te verspreiden. Daar zal 
altijd een heftige strijd zijn tussen de Gemeente en de wereld. Gedachten zullen met elkander 
in botsing komen, beginsel met beginsel, Waarheid met dwaling; maar in de crisis die alreeds 
begonnen is en weldra haar hoogtepunt zal bereiken, moeten de mannen van ervaring hun 
door God verordineerde werk doen en moeten waken over zielen als dezulken die 
rekenschap zullen moeten afleggen. . .. Laten allen de woorden verstaan die ik nu schrijf. Die 
medearbeiders van God zijn, zijn slechts Zijn instrumenten, en in zichzelf bezitten zij niet de 
nodige genade of heiligheid. Alleen wanneer zij samenwerken met hemelse intelligente 
wezens, alleen dan zullen ze succes hebben. Zij zijn slechts aarden vaten, de bewaarplaats 
waarin God de schat van Zijn Waarheid plaatst. Paulus mag planten en Apollos begieten, 
maar het is God alleen, Die de wasdom geeft. {USG2 377.2} 
 God spreekt door Zijn verordineerde werktuigen, en laat geen man, of een verbond 
van mannen, de Geest van God beledigen door te weigeren naar de boodschap van Gods 
Woord van de lippen van Zijn uitverkoren boodschappers te luisteren. Door hun weigering 
naar de boodschap van God te luisteren, sluiten mannen zichzelf op in een ruimte der 
duisternis. Zij sluiten hun eigen zielen toe voor de grote zegeningen en beroven God van de 
heerlijkheid die over Hem moest komen door hun oneerbiedige houding tegenover Zijn 
verordineerde werktuigen. {USG2 378.1} 
 God is niet de Stichter van verwarring, maar van vrede. Maar satan is een waakzame 
vijand die nooit slaapt, altijd bezig om het menselijke verstand te benaderen, altijd op zoek 
naar een ziel in wie hij zijn onkruid kan zaaien. Zo hij iemand vindt die hij in zijn dienst kan 
pressen, dan zal hij deze ideeën en valse theorieën inblazen en hem ijverig maken in het 
verkondigen van dwaalbegrippen. {USG2 378.2} 
 Vanaf het begin van ons werk zijn van tijd tot tijd mannen opgestaan die theorieën 
verkondigden welke nieuw waren en insloegen. Maar indien dezulken die beweren de 
Waarheid te geloven, naar diegenen, die ervaring hebben, wilden gaan en het Woord van 
God in een ontvankelijke, nederige geest, en hun theorieën zouden toetsen aan het licht der 
Waarheid met behulp van de broeders die ijverige Bijbelonderzoekers zijn geweest, en 
terzelfder tijd tot God in gebed zouden gaan, vragende: Is dit de weg des Heeren, of is dit een 
verkeerde weg waarop satan mij wil brengen, dan zouden ze licht ontvangen en zouden 
ontkomen uit het net van de vogelaar. {USG2 378.3} 
 Laten al onze broeders en zusters zich hoeden voor wie ook die een tijd wil bepalen 
voor de Heere om Zijn Woord ten aanzien van Zijn komst in vervulling te doen gaan of ten 
aanzien van elke andere belofte waaraan Hij een bijzondere betekenis heeft toegekend. “Het 
komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld 
heeft.” Handelingen 1 : 7. Valse leraars mogen ogenschijnlijk veel ijver voor het werk Gods 
aan de dag leggen en mogen kosten maken om hun theorieën aan de wereld en de Gemeente 
bekend te, maken; maar wanneer ze dwaling met Waarheid mengen, dan is hun boodschap 
misleidend en zal zielen op dwaalwegen brengen. Men moet hen het hoofd bieden en 
tegenstaan, niet omdat het zulke slechte mensen zijn, maar omdat ze leugens verkondigen en 
druk doende zijn om op de leugen het stempel der Waarheid te drukken. {USG2 379.1} 
 Wat jammer dat mensen zich zoveel moeite geven om een dwaaltheorie te ontdekken, 
terwijl er een schathuis boordevol kostbare juwelen is waardoor de mensen rijk gemaakt 
konden worden in het allerheiligste geloof. In plaats van de Waarheid te onderwijzen, stellen 
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ze hun gedachten in op dat wat nieuw en vreemd is, en plaatsen zichzelf buiten het 
harmonische verband met hen die God gebruikt om het volk te brengen op het voetstuk der 
Waarheid. Zij werpen terzijde alles wat gezegd is ten aanzien van eenheid in sentiment en 
gevoelens en zetten hun voet op het gebed van Christus als zou de eenheid waarom Hij bad, 
niet nodig zijn en er geen noodzaak voor Zijn navolgers bestond om één te zijn zoals Hij één 
is met de Vader. Ze gaan een heel andere koers uit, en als Jehu doen ze een beroep op hun 
broeders om hun voorbeeld, te ijveren voor de Heere, te volgen. {USG2 379.2} 
 Wanneer hun ijver hen er toe zou brengen in dezelfde richtlijnen te werken zoals hun 
broeders hebben gedaan, die de hitte en de druk van de dag gedragen hebben, als ze even 
volhardend waren om ontmoedigingen en hindernissen te overwinnen als hun broeders 
hebben gedaan, dan zou men hen kunnen navolgen en zou God hen aannemen. Maar mannen 
die zich verheffen en verkondigen dat ze een wonderlijk licht hebben maar een andere koers 
gaan dan de werktuigen die God leidt, moeten veroordeeld worden. Zo hebben ook Korach, 
Dathan en Abiram gedaan, en hun daad staat vermeld als een waarschuwing voor alle 
anderen. Wij moeten niet doen wat zij gedaan hebben — diegenen beschuldigen en 
veroordelen op wie God de lasten van het werk heeft gelegd. {USG2 380.1} 
 Die rondbazuinen dat de Gemeente der Zevende-Dags Adventisten Babylon is, 
hebben gebruik gemaakt van de Getuigenissen om hun positie een schijnbare kracht te 
verlenen; maar waarom brengen zij niet naar voren datgene wat jarenlang het zwaartepunt 
van mijn boodschap is geweest — de éénheid van de Gemeente? Waarom hebben zij niet 
aangehaald de woorden van de engel: “Sluit u aaneen, sluit u aaneen, sluit u aaneen”? 
Waarom herhaalden zij niet de vermaning en onderstreepten het beginsel dat “in éénheid 
kracht is, en in verdeeldheid zwakte”? {USG2 380.2} 
 Het zijn zulke boodschappen die deze mensen hebben uitgedragen, die in de 
Gemeente verdeeldheid brengen en ons te schande maken voor de vijanden der Waarheid; en 
in zulke boodschappen komt duidelijk de sluwe werkwijze van de aartsbedrieger aan het 
licht, die de Gemeente wil beletten om in eenheid tot de volmaaktheid te komen. Deze 
leraars volgen de vonken van het vuur dat ze zelf hebben aangemaakt, handelen naar hun 
persoonlijk onafhankelijk oordeel en verzwaren de Waarheid met valse begrippen en 
theorieën. Zij verwerpen de raad van hun broeders en gaan hun eigen weg, tot ze worden wat 
satan van hen wil maken — onevenwichtigen van geest. {USG2 380.3} 
 Ik waarschuw mijn broeders dat ze zich hoeden voor de werking van satan in elke 
vorm. De grote vijand van God juicht dat hij er in geslaagd is, zielen te misleiden en hun 
middelen en talenten af te voeren langs verkeerde kanalen. Hun geld had kunnen dienen om 
de tegenwoordige Waarheid vooruit te brengen, maar in plaats daarvan is het ten koste 
gelegd om gedachten naar voren te brengen die helemaal niet in de Waarheid zijn 
geworteld.... {USG2 381.1} 
 Ik vermaan hen die beweren de Waarheid te geloven, om met hun broeders in 
eenheid te wandelen. Probeer niet om de wereld de kans te geven, te zeggen dat wij 
extremisten, aanhangers van het uiterste zijn, dat we verdeeld zijn, dat de een dit en de ander 
dat leert. Vermijdt tweedracht. Laat een ieder op zijn hoede zijn en er op letten dat hij in de 
bres staat om die toe te muren, in plaats van een bres in de muur te staan. Laten allen er voor 
waken dat ze geen enkel protest uitbrengen tegen het enige volk dat beantwoordt aan de 
beschrijving van het overblijfsel, van hen die de geboden Gods bewaren en in Jezus geloven, 
die in dit laatste der dagen de banier der gerechtigheid hoog houden. {USG2 381.2} 
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 God heeft een verkregen volk, een Gemeente op aarde die voor niemand behoeft 
onder te doen, maar verheven is boven allen in haar gelegenheden om de Waarheid te 
onderwijzen, de wet van God te verdedigen. God heeft van de hemel verordineerde 
werktuigen — mannen die Hij leidt, die de hitte en de zwaarte van de dag hebben gedragen, 
die samenwerken met hemelse werktuigen om het Koninkrijk van Christus in deze wereld 
vooruit te brengen. Laten allen zich verenigen met deze uitverkoren mensen, opdat ze 
tenslotte mogen gevonden worden onder hen die de lijdzaamheid der heiligen bezitten, die de 
geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben.... {USG2 381.3} 
 God heeft op aarde een Gemeente die Zijn uitverkoren volk is, die Zijn geboden 
bewaart. Hij leidt niet de een hier en de ander daar, geen verspreide loten, maar een volk. De 
Waarheid is een heiligende kracht, maar de strijdende Gemeente is niet de triomferende 
Gemeente. Er is onkruid onder de tarwe. “Wilt gij dan .... dat wij dat vergaderen?” was de 
vraag van de dienstknecht; maar de meester antwoordde: “Neen, opdat gij het onkruid 
vergaderende, ook mogelijk daarmede de tarwe niet uittrekt.” Mattheüs 13 : 28, 29. In het 
net van het Evangelie komen niet enkel de goede vissen maar ook de slechte, en alleen de 
Heere weet wie de Zijnen zijn. {USG2 381.4} 
 Het is onze persoonlijke plicht in alle ootmoed met God te wandelen. We moeten 
geen vreemde, nieuwe boodschap zoeken. Wij moeten niet denken dat de uitverkorenen 
Gods, die trachten in het licht te wandelen, Babylon vormen. {USG2 382.1} 
 De gevallen kerken zijn Babylon. Babylon heeft vergiftigende leerstellingen, de wijn 
der dwaling, verkondigd. Deze wijn der dwaling is gemaakt van valse leerstellingen, zoals de 
natuurlijke onsterfelijkheid der ziel, de eeuwige pijniging van de goddelozen, de loochening 
van het voorbestaan van Christus vòòr Zijn geboorte te Bethlehem, en het propageren en 
verheerlijken van de eerste dag der week boven Gods heilige en geheiligde dag. Deze en 
soortgelijke dwalingen worden aan de wereld gebracht door de verschillende kerken, en zó 
gaan de Schriften in vervulling die zeggen: “Alle volkeren hebben gedronken uit de wijn van 
de toorn harer hoererij.” {USG2 382.2} 
 Verzwakt en gebrekkig, gedurig behoefte hebbend om gewaarschuwd en geraden te 
worden, is de Gemeente nochtans het voorwerp van Gods verheven aandacht. Hij verricht 
experimenten, proefnemingen der genade op de menselijke harten, waardoor zulke 
karakterveranderingen ontstaan dat engelen zich verbazen en hun vreugde in lofliederen 
uiten. Zij verblijden zich in de gedachte dat zondige, dwalende menselijke wezens zo 
veranderd kunnen worden. — 1902, vol. 7, blz. 16. {USG2 382.3} 
 God heeft een volk waarin de gehele hemel belang stelt en zij zijn het enige voorwerp 
op aarde dat God na aan het hart ligt. Laat een ieder die deze woorden leest, daarop terdege 
acht slaan, want in de Naam van Jezus zou ik die willen inscherpen in elke ziel. Wanneer de 
een of ander zich verheft, hetzij uit ons midden of buiten onze rijen, die beweert een 
boodschap te moeten brengen, die zegt dat Gods volk tot Babylon behoort en er op staat dat 
de luide roep een oproep is om haar te verlaten, kunt u weten dat hij geen 
waarheidsboodschap brengt. Geloof hem niet, noch geef hem een zegenwens mee want God 
heeft door hem niet gesproken, noch hem een boodschap opgedragen, maar hij is zijn gang 
gegaan vóór hij gezonden was. — Testimonies to Ministers, blz. 41. {USG2 382.4} 
 De Heere heeft gezegd dat de geschiedenis van het verleden zich zou herhalen bij de 
afsluiting van het werk. Elke Waarheid die Hij gegeven heeft voor de laatste der dagen, moet 
aan de wereld verkondigd worden. Wij kunnen nu niet afstappen van het fundament dat door 
God gelegd is. Wij kunnen nu niet in één of andere nieuwe organisatie treden, want dit zou 
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afval van de waarheid betekenen. — 1905 Notebook Leaflets, “The Church” no. 1. {USG2 
383.1} 
 Men behoeft absoluut niet te vrezen dat het werk niet zal slagen. God heeft de leiding 
van dit werk in handen en Hij zal alles in orde brengen. Zo het nodig is dat één of ander in de 
leiding van het werk moet worden herzien, zal God dat doen en alles wat verkeerd is, 
herstellen. Laat ons geloven dat God het sterke schip dat Gods volk aan boord heeft, in 
veilige haven zal brengen. — Review and Herald, 20 September 1892. {USG2 383.2 
 
 


