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1 Juli | Het Drievoudig Verbond Van De Godsdienst 
Dag 182 van 365 

 
"En ik zag uit den mond van den draak en uit den mond van het beest en uit de mond van den 

valsen profeet drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk. Want het zijn geesten der 
duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, 
om die te vergaderen tot den krijg op dien groten dag des almachtigen Gods." Openbaring 

16:13-14 
 

 Door het bevel, dat de instelling van het pausdom macht geeft te handelen in strijd 
met de wet van God, zal onze natie (Verenigde Staten) zich volkomen losmaken van alle 

rechtvaardigheid. Wanneer het protestantisme zijn hand over de kloof zal uitstrekken om de 
hand van de roomse macht te grijpen, wanneer het over de afgrond zal reiken om met het 

spiritisme de handen ineen te slaan, wanneer onder de invloed van dit drievoudig verbond, 
ons land (de VS) elk beginsel van zijn grondwet als een protestantse en republikeinse 
staatsvorm over boord zal gooien, kunnen we weten dat de tijd gekomen is voor de 

wonderlijke werking van satan, en dat het einde nabij is. – 5 Testimonies p.451; 
Getuigenissen deel 5 blz. 369 

 
 Satan zal de mensen misleiden door twee grote dwalingen: de onsterfelijkheid van de 

ziel en de zondagsheiliging. Terwijl de eerste dwaling de grondslag is van het spiritisme, 
brengt de tweede een vriendschapsband tot stand met Rome. De protestanten van de 

Verenigde Staten zullen de eersten zijn om het spiritisme over de kloof de hand te reiken. Ze 
zullen zich over de afgrond buigen om de handen ineen te slaan met de macht van Rome. 

Onder de invloed van dit drievoudig verbond zal Amerika in het voetspoor van Rome lopen 
en de gewetensvrijheid aan banden leggen... 

 
 Katholieken, protestanten en wereldlingen zullen een schijn van godsvrucht 

aanvaarden, maar de kracht daarvan missen. Ze zullen hun verbond beschouwen als een 
belangrijke stap in de richting van de bekering van de wereld en de oprichting van het lang 
verwachte duizendjarige rijk. – Great Controversy p. 588,589; De Grote Strijd blz. 543,544 

 
 Wanneer onze natie (de VS) de beginselen van haar gouvernement afzweert door een 

zondagswet in te voeren, zal het protestantisme door middel van deze daad zich verenigen 
met het pausdom; het zal niets anders zijn dan leven blazen in een tirannie die zo lang haar 

kans heeft afgewacht om haar despotische macht opnieuw uit te oefenen. – 5 Testimonies p. 
712; Getuigenissen deel 5 blz. 579-580 
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2 Juli | Satan En Het Drievoudig Verbond 
Dag 183 van 365 

 
"En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had." Openbaring 13:4 

 
 "En het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak." 
(Openbaring 13:11). Alhoewel ze belijden volgelingen van het Lam Gods te zijn, zijn de 

mensen met de geest van de draak doordrongen. Zij belijden zachtmoedig en nederig te zijn, 
maar zij spreken en maken wetten met de geest van satan; door hun werken tonen ze dat zij 
het tegengestelde zijn van datgene wat ze belijden. Deze macht die op het Lam lijkt verenigt 
zich met de draak om oorlog te voeren tegen diegenen “die de geboden Gods bewaren en de 
getuigenis van Jezus hebben.” (Openbaring 12:17) Satan verenigt zich met protestanten en 

rooms-katholieken, handelende in overeenstemming met hen als de god van deze wereld, de 
mensen dicterend alsof zij onderdanen van zijn koninkrijk zijn om zoals het hem behaagt, 

behandeld, geregeerd en gecontroleerd te worden. Wanneer de mensen er niet mee 
instemmen om de geboden van God te vertrappen, openbaart zich de geest van de draak. Ze 
worden gevangen genomen, voor raadsvergaderingen gebracht en krijgen boetes opgelegd. 

"En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en 
dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. …. En 

hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld 
van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet zouden 
aanbidden, gedood zouden worden." (Openbaring 13: 16,15). Op deze wijze maakt satan 

wederrechtelijk aanspraak op de privileges van God. De mens der zonde zit in de zetel van 
God en verkondigt dat hijzelf God is en boven God staat. 

 
 Er bestaat een kenmerkend onderscheid tussen diegenen die het zegel van God 

dragen en diegenen die het beest en zijn beeld aanbidden. Trouwe dienstknechten van de 
Heere zullen de bitterste vervolging ondervinden van valse leraars, die het Woord van God 

niet willen horen en die struikelblokken op de weg van hen leggen die er naar willen 
luisteren. Gods volk moet echter niet vrezen. Satan kan zijn grenzen niet te buiten gaan. De 

Heere zal de verdediging van Zijn volk zijn. Hij beschouwt het onrecht dat Zijn 
dienstknechten ter wille van de Waarheid werd aangedaan, als aan Hemzelf gedaan. 

Wanneer de laatste beslissing gevallen is, wanneer allen gekozen hebben, óf voor Christus en 
de geboden óf voor de grote afvallige, dan zal God Zijn macht tonen en de monden van hen 

die Hem bespot hebben, voor altijd sluiten. Iedere opstandige macht zal haar bestraffing 
ontvangen. – Letter 28, 1900 
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3 Juli | De Verdraaiing Van De Waarheid 
Dag 184 van 365 

 
"Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet." 

Matthéüs 24:23 
 

 Vóór de laatste ontwikkelingen van het werk van afval, zal er een geloofsverwarring 
zijn. Er zullen geen duidelijke en bepaalde denkbeelden zijn met betrekking tot de 

verborgenheid Gods. De ene Waarheid na de andere zal verdraaid worden. – Signs of the 
Times, 28 mei 1894 

 
 Nadat de Waarheid als getuigenis is verkondigd aan alle volken, zal elke denkbare 

macht van het kwaad in werking worden gezet en het denken zal worden verward door vele 
stemmen die roepen: "Zie, hier is de Christus,  of daar,”. Dit is de Waarheid. Ik heb de 

boodschap van God; Hij heeft mij een groot licht gegeven." Dan zullen de bakens worden 
weggenomen en zal getracht worden de zuilen van ons geloof neer te halen. Er zal een 

besliste poging worden gedaan om de valse sabbat te verheffen en ervoor te zorgen dat God 
veracht wordt door het vervangen van de dag die Hij gezegend en geheiligd heeft. Deze valse 

sabbat zal door een wet worden bekrachtigd die verdrukking teweeg zal brengen. – 7 Bible 
Commentary p. 985; ZDA Bijbelcommentaar blz. 684 

 
 In de toekomst zal iedere soort van bedrog opkomen en wij wensen een solide grond 
onder onze voeten. Wij willen solide pilaren voor het gebouw. Niet één pin mag verwijderd 

worden van hetgeen de Heere vastgesteld heeft. De vijand zal valse theorieën naar voren 
brengen, zoals bijvoorbeeld de leer dat er geen heiligdom bestaat. Dit is één van de punten 

waardoor men van het geloof zal gaan afwijken. – Evangelism p. 224 
 

 Er zullen valse dromen en gezichten zijn, die wel enige waarheid in zich hebben, 
maar die van het oorspronkelijke geloof afvoeren. De Heere heeft de mensen een regel 

gegeven, waardoor ze kunnen worden ontdekt: "Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie 
niet spreekt naar dit woord, er is geen licht in hen." (Jesaja 8:20 KJV). 2 Selected Messages 

p. 98 
 

Naarmate wij het einde van de tijd naderen, zal de leugen zozeer met de Waarheid worden 
vermengd, dat alleen zij, die door de Heilige Geest geleid worden, in staat zullen zijn om 
Waarheid van dwaling te onderscheiden. Wij moeten alles in het werk stellen om ons te 

houden aan de weg van de Heere. In geen geval moeten wij ons van Zijn leiding afwenden 
om ons vertrouwen in mensen te stellen. De engelen van de Heere zijn aangewezen om 

nauwgezet de wacht te houden over hen die op de Heere vertrouwen en deze engelen moeten 
onze bijzondere hulp zijn in elk noodgetij. Elke dag moeten wij tot de Heere komen in de 

volle zekerheid des geloofs en naar Hem opzien voor wijsheid... Zij die door het Woord van 
God worden geleid, zullen met absolute zekerheid onderscheid kunnen maken tussen leugen 

en Waarheid, tussen zonde en gerechtigheid. – 7 Bible Commentary p. 907; ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 554 
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4 Juli | De Verenigde Staten In De Profetie 
Dag 185 van 365 

 
"En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams 

hoornen gelijk, en het sprak als de draak." Openbaring 13:11 
 

 Er is werkelijk maar één land dat beantwoordt aan de kenmerken die in deze profetie 
worden aangegeven. Dit land is onmiskenbaar de Verenigde Staten van Amerika. – The 

Great Controversy p. 440; De Grote Strijd blz. 409 
 

 Hier is een treffend beeld van de opkomst en groei van onze natie. De horens, gelijk 
aan die van het Lam, zinnebeelden van onschuld en zachtaardigheid, stellen het karakter van 

onze regering zeer goed voor. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de twee fundamentele 
beginselen: republicanisme en protestantisme. – 4 Spirit of Prophecy p. 277 

 
 De Heere heeft voor de Verenigde Staten meer gedaan dan voor enig ander land 

onder de zon. Hier voorzag Hij in een uitwijkplaats voor Zijn volk, waar zij Hem volgens 
hun geweten konden eren. Hier is het christendom in haar zuiverheid vooruitgegaan. De 

levengevende leer over de énige Middelaar tussen God en de mens is hier vrij onderwezen. 
Het was Gods bedoeling dat dit land te allen tijde vrij voor alle mensen zou zijn om Hem met 

een vrij geweten te aanbidden. Hij beoogde dat haar burgerlijke instellingen, met hun 
verreikende invloed, de vrijheid van godsdienstige voorrechten zouden vertegenwoordigen. 

 
 De vijand van alle gerechtigheid echter voert iets in zijn schild tegen de 

doelstellingen van God voor dit land. Hij zal initiatieven naar voren brengen, die er toe 
leiden dat de mensen vergeten dat er een God bestaat. Wereldsgezindheid en hebzucht, wat 
afgodendienst is, zullen door de werking van de aartsbedrieger overheersen, totdat de wet 
van God in alle opzichten, nietig verklaard zal worden. – Ellen G.White Manuscript p. 17, 

1906 
 

Mij is getoond dat satan ons achterhaalt. De wet van God zal door satans toedoen, ongeldig 
verklaard worden. In ons land, waar mensen zich beroemen op vrijheid, zal aan 

godsdienstvrijheid een eind komen. – Evangelism p. 236 
 

Gods wet zal in ons land (VS) teniet gedaan worden wanneer onze natie in het Congres (in 
Nederland het parlement) wetten zal uitvaardigen die het geweten van de mensen zullen 

binden. Wat hun godsdienstige voorrechten betreft, zal de zondagsviering verplicht gesteld 
worden en een verdrukkende macht zal gebruikt worden tegen hen die de zevende dag als 
Sabbat vieren. Nationale afval zal worden gevolgd door nationale ondergang. – 7 Bible 

Commentary p. 977; ZDA Bijbelcommentaar blz. 671 
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5 Juli | Vervolging Door Protestanten En Katholieken 
Dag 186 van 365 

 
"En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het 

einde, die zal zalig worden." Matthéüs 10:22 
 

Wij moeten niet denken dat wij de vervolging niet kunnen verdragen; wij zullen door 
vreselijke tijden gaan. – Review and Herald, 29 april 1890 

 
 De vervolgingen van de protestanten door de rooms-katholieken, waardoor de 
godsdienst van Jezus Christus bijna vernietigd werd, zal meer dan overtroffen worden 
wanneer het protestantisme en het pausdom verenigd zijn. – Ellen G.White Manuscript 

30,1889 
 

 Het gebodenhoudend volk van God zal binnenkort in een uiterst moeilijke positie 
gebracht worden. Maar al degenen die in het Licht gewandeld hebben en het Licht verspreid 

hebben, zullen zich realiseren, dat God ten behoeve van hen tussenbeide komt. Wanneer 
alles er afschrikwekkend uitziet, zal de Heere Zijn macht voor Zijn getrouwen openbaren. 

God heeft voor deze natie op zo'n wonderbare manier gewerkt en heeft Zijn almacht als een 
schild over hen uitgespreid. Wanneer deze natie haar protestantse beginselen prijsgeeft en 
door middel van wetgeving het pausdom steunt in het beperken van de godsdienstvrijheid, 

zal God in Zijn kracht voor Zijn volk dat Hem getrouw is, werken. De tirannie van Rome zal 
uitgeoefend worden, maar Christus is onze schuilplaats. – Testimonies to Ministers p. 206 

 
 Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten een éénheid vormen op 
grond van hun gemeenschappelijke geloofspunten en de staat zullen beïnvloeden om hun 

bevelen uit te voeren en hun instellingen te steunen, zal het protestantse Amerika een beeld 
van het pausdom hebben gemaakt en zullen er onvermijdelijk burgerlijke straffen worden 
opgelegd aan mensen die er een andere mening op na houden. – The Great Controversy p. 

445; De Grote Strijd blz. 413 
 

 De Schriften leren dat het pausdom haar verloren oppermacht zal herwinnen en dat 
het vuur van de vervolging opnieuw zal worden aangestoken doordat de zogenaamde 
protestantse wereld concessies doet. In deze gevaarlijke tijd kunnen wij alleen staande 

blijven, als we de Waarheid en de kracht van God bezitten... Het vooruitzicht om persoonlijk 
in gevaar en benauwdheid te komen, moet ons niet radeloos maken. Het moet juist de kracht 

en de hoop van Gods volk verlevendigen, want deze gevaarlijke tijd is de tijd die God 
gebruikt om hen grotere openbaringen van Zijn macht te tonen. – 2 Selected Messages 

p.367-370 
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6 Juli | Vervolgd Om Christus' Wil 
Dag 187 van 365 

 
"En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden." 2 

Timotheüs 3:12 
 

 Zoals Christus zonder reden werd gehaat, zal Zijn volk ook worden gehaat omdat het 
gehoorzaam is aan Gods geboden. Als Hij, Die zuiver, heilig en onbesmet was, Die alleen 
maar goed deed in de wereld, behandeld werd als een grove misdadiger en ter dood werd 

veroordeeld, moeten Zijn discipelen een soortgelijke behandeling verwachten, hoe 
vlekkeloos hun leven en hoe smetteloos hun karakter ook is. 

 
 Menselijke verordeningen, wetten die gemaakt zijn door satanische machten, onder 
het mom van goedheid en beperking van het kwaad, zullen worden verhoogt, terwijl Gods 

heilige geboden worden veracht en met voeten worden vertreden. En allen die trouw 
bewijzen door aan Gods wet gehoorzaam te zijn, moeten voorbereid zijn te worden 

gearresteerd om voor raadsvergaderingen te worden gebracht, die als maatstaf niet Gods 
hoogstaande en heilige wet hebben. – 7 Bible Commentary p. 977; ZDA Bijbel Commentaar 

blz. 671-672 
 

 Diegenen die gedurende de laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde leven, 
zullen weten wat het betekent om terwille van de zaak van de Waarheid, vervolgd te worden. 

In gerechtshoven zal het onrecht heersen. De rechters zullen weigeren te luisteren naar de 
redenen van diegenen die zich trouw aan de geboden Gods houden, omdat zij weten dat 

bewijsgronden ten gunste van het vierde gebod niet te beantwoorden zijn. Ze zullen zeggen: 
"We hebben een wet en volgens onze wet moet hij of zij sterven." Gods wet betekent niets 

voor hen. "Onze wet" is bij hen het hoogste gezag. Diegenen die deze menselijke wet 
eerbiedigen, zullen begunstigd worden, maar hen die niet voor de valse sabbat willen buigen, 

zullen geen gunsten worden betoond. – Signs of the Times, 26 mei 1898 
 

 In de zomer is er geen verschil tussen de altijd-groene bomen en de andere, maar 
wanneer de herfststormen komen, blijven de altijd-groene bomen onveranderd, terwijl de 

andere bomen hun bladeren laten vallen. Op dit ogenblik is er misschien geen verschil te zien 
tussen ontrouwe en ware christenen, maar binnenkort zal het verschil duidelijk merkbaar 
worden. Wanneer er straks tegenstand komt en fanatisme en onverdraagzaamheid de kop 
weer opsteekt, wanneer er weer vervolgingen losbarsten, dan zullen de meelopers en de 

huichelaars wankelen en hun geloof verliezen. Maar de ware christenen zullen als een rots in 
de branding staan, met meer geloof en hoop dan in de dagen van voorspoed. – The Great 

Controversy p. 602; De Grote Strijd blz. 556 
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7 Juli | Voormalig Broeders... Ergste Vervolger 
Dag 188 van 365 

 
"En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten." 

Matthéüs 24:10 
 

 Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel 
zogenaamd hadden aangenomen, maar niet door gehoorzaamheid aan de Waarheid waren 

geheiligd, hun geloof prijsgeven en zich aansluiten in de rijen van de tegenstander. Doordat 
zij zich met de wereld verenigd hebben en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de 
dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen. Wanneer de beproeving over hen komt, 

zijn ze bereid ook de brede gemakkelijke weg, die velen opgaan, te kiezen. Begaafde mensen 
met een innemend karakter, die zich eens in de Waarheid hebben verheugd, zullen hun 

talenten gebruiken om de mensen te bedriegen en te misleiden. Ze worden de felste 
tegenstanders van hun vroegere broeders. Wanneer sabbatvierders voor de rechtbank moeten 

verschijnen om zich voor hun geloof te verantwoorden zullen deze afvalligen satans beste 
medewerkers zijn om hen te belasteren, te beschuldigen en de machthebbers tegen hen op te 
hitsen door hun valse verklaringen en verdachtmakingen. – The Great Controversy p. 608; 

De Grote Strijd blz. 562 
 

 De tijd van benauwdheid voor Gods volk zal een geloof eisen dat onwankelbaar is. 
Zijn kinderen moeten duidelijk laten zien, dat alleen Hij het voorwerp van hun aanbidding is, 
en dat geen enkele overweging, zelfs niet het verlies van het leven, hen ertoe kan brengen in 

het minst toe te geven aan valse aanbidding. – Prophets and Kings p. 512; Profeten en 
Koningen blz. 312 

 
 In die tijd zal het kostbare goud gescheiden worden van de slakken (afval)... Menige 
ster die we om haar helderheid hebben bewonderd, zal dan in duisternis uitgaan. Zij die de 
versierselen van het heiligdom hebben gedragen, maar niet met Christus' gerechtigheid zijn 

bekleed, zullen dan naakt bevonden worden. 
 

 Onder de aardbewoners, verspreid in alle landen, zijn mensen die de knie niet voor 
Baäl hebben gebogen. Evenals de sterren aan de hemel, die alleen in het duister zichtbaar 
zijn, zullen deze getrouwen helder schijnen wanneer duisternis de aarde zal bedekken en 

donkerheid de volken... In het uur van de grootste afval, als satan zich tot het uiterste inspant 
om te maken dat op straffe des doods "aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en 
vrijen en dienstknechten” van trouw aan de valse rustdag, zullen deze getrouwen... schijnen 
“als lichten in de wereld." (zie Filippenzen 2:15). Hoe duisterder de nacht, des te stralender 

zullen ze schijnen. – Prophets and Kings p. 188,189; Profeten en Koningen blz. 119-120 
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8 Juli | Verraden Door Vrienden En Huisgenoten 
Dag 189 van 365 

 
"En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn." Matthéüs 10:36 

 
 Wanneer de wet van God nietig verklaard wordt en de gemeente door vurige 

beproevingen geschud wordt om allen te beproeven die op de aarde wonen, zal een groot 
deel van hen, waarvan verondersteld werd dat zij oprecht waren, acht slaan op verleidende 
geesten en zullen zich bij de verraders aansluiten en het heilige pand verraden. Zij zullen 
blijken onze ergste vervolgers te zijn. "En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende 

verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich." (Handelingen 20:30). Velen 
zullen zich inlaten met verleidende geesten. – Review and Herald 8 juni 1897 

 
 Zij die in tijden van beproeving afvallen, zullen een vals getuigenis afleggen en hun 

broeders verraden om hun eigen veiligheid zeker te stellen. Zij zullen vertellen waar hun 
broeders en zusters verborgen zijn en zetten zo de wolven op het spoor dat naar hen toe leidt. 
Christus heeft ons hiervoor gewaarschuwd, dat we niet verbaasd moeten zijn over de wrede, 

tegennatuurlijke koers, die hun vrienden en verwanten volgen. – Review and Herald 20 
december 1898 

 
 Wij zullen merken dat we in niemand ons vertrouwen moeten stellen dan alleen in 
Jezus Christus. Vrienden zullen onbetrouwbaar blijken te zijn en zij zullen ons verraden. 

Verwanten, die door de vijand bedrogen zijn, zullen denken dat zij God een dienst bewijzen 
door ons te bestrijden, hopende dat we dan ons geloof zullen verloochenen. Maar we mogen 

ons vertrouwen stellen in Christus, onze hand in de Zijne leggen, wanneer we middenin 
gevaar en duisternis verkeren. – Ellen G.White Manuscript 21,1889 

 
 De volgelingen van Christus moeten verwachten dat ze minachting zullen 

ondervinden. Ze zullen uitgescholden worden. Hun woorden en hun geloof zullen op een 
verkeerde manier voorgesteld worden. Onbegrip en verachting zijn wellicht moeilijker te 

verdragen dan martelaarschap... 
 

 Ouders zullen zich op hardvochtige wijze tegen hun kinderen keren, die de 
onpopulaire Waarheid aangenomen hebben. Zij die God gewetensvol dienen, zullen van 

opstand beschuldigd worden. Eigendommen die door middel van een testament aan kinderen 
of andere familieleden gegeven waren, die in de tegenwoordige Waarheid geloven, zullen in 
andere handen gegeven worden. Voogden zullen weduwen en wezen beroven van wat hun 
eigenlijk toekomt. Zij die van het kwaad afwijken zullen een prooi worden door de wetten 

die uitgevaardigd zijn om het geweten aan banden te leggen. Mensen zullen zich 
eigendommen toeëigenen, die hen niet toekomen. De woorden van de apostel zullen in de 
naaste toekomst uitkomen: "En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, 

zullen vervolgd worden." (2 Timotheüs 3:12). – Letter 30a,1892 
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9 Juli | Onder Bedreiging Van De Dood 
Dag 190 van 365 

 
"Want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijde, zo zal den Joden verkwikking en 

verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij en uws vaders huis zult omkomen; en wie 
weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt." Esther 4:14 

 
 Wonderlijke gebeurtenissen zullen zich spoedig voor de wereld onthullen. Het einde 

van alle dingen is nabij. De tijd van benauwdheid staat op het punt om over het volk van God 
te komen. Dan vindt de gebeurtenis plaats dat de verordening zal uitgaan om hen, die de 
Sabbat des Heeren houden, te verbieden te kopen of te verkopen. Bovendien zal men hen 
met straffen dreigen, ja zelfs met de dood, wanneer zij de eerste dag van de week niet als 

sabbat waarnemen. – Review and Herald 19 november 1908 
 

 Het bevel dat tegen Gods volk zal worden uitgevaardigd, zal heel veel lijken op dat 
van Ahasveros, uitgevaardigd tegen de Joden in de tijd van Esther... Satan zette de zaak zo in 

scène om diegenen van de aarde weg te vagen, die de kennis van de ware God hadden 
bewaard. Maar zijn complot werd teniet gedaan door een tegengestelde macht, die waakt 

over de mensenkinderen... 
 

 De protestantse wereld van nu ziet in die kleine groep sabbatvierders een Mordechai 
die in de poort zit. Zijn karakter en gedrag, waaruit eerbied voor Gods wet naar voren komt, 
zijn een voortdurende berisping voor hen, die de vreze des Heeren hebben verworpen en Zijn 

Sabbat onder de voet lopen. De ongewenste indringer moet op één of andere manier 
uitgeschakeld worden. 

 
 Dezelfde meesterlijke geest die in vorige eeuwen tegen de trouwe gelovigen 

complotten smeedde, probeert nog steeds degenen die God vrezen en Zijn wet gehoorzamen, 
van de aarde weg te vagen. Satan wil de haat opwekken tegen de kleine minderheid die 

gewetensvol weigert om de algemene gewoonten en overleveringen na te volgen. Mannen 
van stand en naam zullen zich verenigen met de wettelozen en het gepeupel om maatregelen 
te nemen tegen Gods volk... Omdat ze geen "Er is geschreven" kunnen inbrengen tegen de 

voorstanders van de Bijbelse Sabbat, zullen ze, om in dat gebrek te voorzien, tot 
onderdrukkende verordeningen hun toevlucht nemen... Op dit slagveld speelt zich het laatste 
grote conflict af van de strijd tussen Waarheid en dwaling. Wij worden niet in het onzekere 
gehouden wat de uitkomst betreft. Zoals in de dagen van Mordechai zal God ook nu Zijn 
Waarheid en Zijn volk verdedigen. – 5 Testimonies p.450,451; Getuigenissen deel 5 blz. 

368-369 
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10 Juli | Martelaars In De Laatste Dagen 
Dag 191 van 365 

 
"Zij zullen u uit de synagoge werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal 

menen Gode een dienst te doen." Johannes 16:2 
 

 Elk individu in deze wereld zal zich onder één van de twee banieren in slagorde 
opstellen. – In Heavenly Places p. 48 

 
 De twee legers zullen totaal verschillend zijn en van elkaar gescheiden staan. Het 

verschil zal zo opmerkelijk zijn, dat velen die van de Waarheid overtuigd raken, aan de zijde 
van Gods gebodenhoudend volk zullen komen staan. Wanneer dit grootse werk in de 

veldslag plaats zal vinden, kort voor de laatste strijd, zullen velen in de gevangenis geworpen 
worden. Velen zullen vluchten voor hun leven. Zij komen uit grote en kleine steden en velen 
zullen door de Waarheid te verdedigen, voor Christus' zaak martelaren zijn. – Ellen G.White 

Manuscript 6, 1889 
 

 Door het bevel, dat de instelling van het pausdom macht geeft om de wet van God te 
schenden, zal onze natie (Verenigde Staten) zich volkomen losmaken van alle 

rechtvaardigheid... 
 

 Zoals de nadering van de Romeinse legers voor de discipelen een teken was van de 
op handen zijnde verwoesting van Jeruzalem, zo zal deze afval een teken voor ons zijn dat de 

grens van Gods lankmoedigheid is bereikt, dat de mate der ongerechtigheid van onze natie 
vol is, en dat de engel der genade op het punt staat heen te gaan om nooit terug te keren. Het 
volk van God zal dan gedompeld worden in de tonelen van kwelling en wanhoop die door de 

profeten beschreven zijn als de tijd van Jacobs benauwdheid. Het geroep van de gelovigen 
die vervolgd worden, stijgt ten hemel op. En zoals het bloed van Abel van de aarde riep, zijn 
er ook stemmen die vanuit de graven van de martelaren, vanuit de diepten der zee, vanuit de 

holen van de bergen, vanuit kloostergewelven tot God roepen: "Hoe lang, o heilige en 
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen die op de aarde 

wonen?" (Openbaring 6:10). – 5 Testimonies p. 451; Getuigenissen deel 5 blz. 369 
 

 Toen het vijfde zegel werd geopend, zag Johannes in visioen onder het altaar de 
schare die gedood was om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Hierna 

kwamen de tonelen, beschreven in Openbaring 18, waar zij, die waarachtig en getrouw zijn, 
uit Babylon worden geroepen. – 7 Bible Commentary p. 968; ZDA Bijbel Commentaar blz. 

656-657 
 

Christus zal het leven dat weggenomen is, herstellen, want Hij is de Levengever, Hij zal de 
rechtvaardigen met onsterfelijk leven verheerlijken. – Review and Herald 7 december 1897 

 
 



                                                                                    
 
Juli: Maranatha; Vurige beproevingen en getuigenis van de gemeente 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           11   

11 Juli | De Tijd Van De Schudding 
Dag 192 van 365 

 
"En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen 

verkouden." Matthéüs 24:12 
 

 Zodra Gods volk aan hun voorhoofd verzegeld is - dit is geen zegel of merkteken dat 
zichtbaar is, maar een bevestiging in de Waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat 

ze niet bewogen kunnen worden - zodra Gods volk verzegeld en gereed is voor de zifting, zal 
deze komen. In feite is ze al begonnen. Gods oordelen zijn al op aarde om ons te 

waarschuwen dat we mogen weten wat er komen zal. – 4 Bible Commentary p. 1161; ZDA 
Bijbel Commentaar blz. 260 

 
 De dagen naderen snel wanneer er grote benauwdheid en verwarring zal zijn. Satan, 
gekleed in een engelengewaad zal, zo mogelijk, de uitverkorenen misleiden. Er zullen vele 

goden en vele heren zijn. Iedere wind van leer zal waaien... 
 

 Het merkteken van het beest zal ons opgedrongen worden. Diegenen die stap voor 
stap aan de wereldse eisen hebben toegegeven en gelijkvormig aan wereldse gebruiken zijn 
geworden, zullen het niet moeilijk vinden om te zwichten voor de heersende machten. Zij 
zwichten liever dan bespotting, belediging, dreigende gevangenneming of dood te moeten 
ondergaan. De strijd is tussen de geboden van God en de geboden van mensen. In deze tijd 

zal het goud van de slakken in de gemeente gescheiden worden. Ware godsvrucht zal 
duidelijk van schijn en klatergoud onderscheiden worden. Menige ster die we vanwege haar 

schittering bewonderd hebben, zal dan in duisternis uitgaan. Kaf zal als een wolk door de 
wind weggedragen worden, zelfs van plaatsen waar we slechts gebieden van rijke tarwe zien. 

Allen die op de versierselen van het heiligdom aanspraak maken, maar niet met Christus' 
gerechtigheid bekleed zijn, zullen in de schande van hun naaktheid verschijnen. – 5 

Testimonies p. 80,81; Getuigenissen deel 5 blz. 70-71 
 

 Maar er zijn mensen die de Waarheid zullen aanvaarden, en deze zullen de lege 
plaatsen innemen van hen die geërgerd worden en de Waarheid verlaten... 

 
 Mensen die de werkelijk christelijke beginselen hooghouden zullen hun plaats 

innemen. Zij zullen getrouwe en betrouwbare werkers worden om het Woord van God in 
haar ware betekenis en eenvoud te verdedigen. De Heere zal zo werken, dat de ontevredenen 

van de waren en getrouwen gescheiden zullen worden... De gelederen zullen niet 
verminderen. Zij die vastbesloten en trouw zijn, zullen de vrijgekomen plaatsen opvullen van 

hen, die vijandig en afvallig zijn geworden. – Ellen G.White Manuscript 97,1898 
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12 Juli | Een Visioen Van De Schudding 
Dag 193 van 365 

 
"Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet te dien 

dage een groot beven zal zijn in het land Israëls." Ezechiël 38:19 
 

 Ik zag sommigen met een sterk geloof die met uitroepen van doodsangst hun 
smekingen tot God opzonden. Hun gezichten waren bleek en droegen de tekenen van grote 
angst, een uitdrukking van hun innerlijke strijd. Hun gezichten drukten ook vastberadenheid 

en grote ernst uit. Grote druppels zweet vielen van hun voorhoofden... 
 

 Boze engelen verdrongen zich om hen en brachten duisternis over hen om Jezus aan 
hun blik te onttrekken, zodat hun ogen gericht zouden worden op de duisternis rondom hen, 
en zij er zo toe geleid mochten worden God te wantrouwen en tegen Hem te murmureren. 

Hun enige veiligheid lag daarin, dat zij hun ogen opwaarts gericht hielden. Engelen van God 
hielden de wacht over Zijn volk, en terwijl de giftige atmosfeer van boze engelen zich om 
die angstige zielen sloot, bewogen de engelen uit de hemel voortdurend hun vleugels over 

hen om de dichte duisternis te verdrijven. 
 

 Toen de biddenden hun ernstig geroep bleven uiten, viel er zo nu en dan een 
lichtstraal van Jezus op hen, om hun harten te bemoedigen en hun gezichten te verlichten. Ik 
zag sommigen die niet worstelden en pleitten met God. Zij leken onverschillig en zorgeloos 
te zijn... De engelen van God... verlieten deze mensen en gingen de ernstig biddende mensen 
helpen... Zijn engelen verlieten diegenen, die geen poging deden om zichzelf te helpen, en ik 

verloor hen uit het oog. 
 

 Ik vroeg de betekenis van de schudding die ik gezien had, en mij werd getoond, dat 
die veroorzaakt zou worden door het rondborstige getuigenis, waartoe opgeroepen wordt 

door de raadgevingen van de Waarachtige Getuige aan de Laodicenzen... 
 

 Mijn aandacht werd toen gevestigd op het gezelschap, dat ik gezien had en dat 
krachtig geschud was... Het gezelschap wachthoudende engelen rondom hen was verdubbeld 

en zij waren van hoofd tot voeten met een wapenrusting bekleed... 
 

 Ik hoorde hen, die met de wapenrusting bekleed waren, de Waarheid met grote kracht 
verkondigen. Het had resultaat... Ik vroeg waardoor deze grote verandering teweeg gebracht 
was. Een engel antwoordde: "Het is de spade regen, de verademing van het aangezicht des 
Heeren, de luide roep van de derde engel. – Early Writings p. 239-271; Eerste Geschriften 

blz. 324-326 
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13 Juli | Eenheid En Scheiding Tijdens De Luide Roep 
Dag 194 van 365 

 
"Maak u op, wordt verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u 
op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken; doch over u zal 

de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden." Jesaja 60:1-2 
 

 Als beproevingen rondom ons toenemen, zullen zowel scheiding als éénheid in onze 
gelederen gezien worden. Sommigen die nu al de wapens in de strijd willen opnemen, zullen 
in tijden van werkelijk gevaar openbaren, dat ze niet op de solide Rots gebouwd hebben en 

zij zullen aan verzoeking toegeven. Diegenen die groot Licht en kostbare voorrechten 
hebben gehad maar daarvan geen gebruik gemaakt hebben, zullen onder één of andere 

voorwendsel bij ons weggaan. Omdat ze de liefde tot de Waarheid niet aangenomen hebben, 
zullen zij door de misleidingen van de vijand verstrikt raken. Ze zullen dan luisteren naar 
verleidende geesten en de leerstellingen van de duivel aannemen en uiteindelijk van het 

geloof afwijken. Aan de andere kant zullen de echte schapen de stem van de ware Herder 
horen wanneer de vervolging werkelijk losbreekt. Zelfverloochenende pogingen zullen in het 
werk gesteld worden om de verlorenen te redden en velen die van de kudde zijn afgedwaald, 

zullen terugkomen en de machtige Herder volgen. Het volk van God zal nader tot elkaar 
komen en tegen de vijand een verenigd front vormen. Met het oog op het komende gevaar, 

zal de strijd om de heerschappij ophouden. Er zal geen twist gevoerd worden, wie de 
grootste is. Niemand van de ware gelovigen zal zeggen: "Ik ben van Paulus; en ik van 

Apollos, en ik van Cèfas." (1 Korinthe 1:12). Het getuigenis van een ieder zal zijn: "Ik hang 
Christus aan, ik verheug mij in Hem als mijn persoonlijke Zaligmaker." – 6 Testimonies p. 

400,401 
 

 Als de derde engelboodschap tot een luide roep aanzwelt, zal grote macht en 
heerlijkheid haar verkondiging begeleiden. De gezichten van Gods volk zullen stralen van 

het licht van de hemel. – 7 Testimonies p. 17 
 

 Velen van de regeerders worden door satans macht beheerst; maar... ik zag dat God 
Zijn werktuigen zelfs onder de overheidspersonen heeft. En sommigen van hen zullen dan tot 

de Waarheid bekeerd worden... Enkelen van Gods werktuigen zullen de macht bezitten om 
heel wat kwaad te verijdelen. Zo zal het werk verder gaan, totdat de derde engel zijn taak 

verricht heeft. Tijdens de luide roep van de derde engel zullen deze personen in de 
gelegenheid zijn de Waarheid te ontvangen, en sommigen van hen zullen bekeerd worden, en 

zullen met de heiligen de tijd der benauwdheid doorstaan. – 1 Testimonies p. 203,204 
 
 



                                                                                    
 
Juli: Maranatha; Vurige beproevingen en getuigenis van de gemeente 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           14   

14 Juli | De Gemeente Lijkt Te Vallen 
Dag 195 van 365 

 
"Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een 

vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme zou over de zoon haars buiks? 
Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten." Jesaja 49:14-15 

 
 Satan zal zijn wonderen doen om te misleiden. Hij zal zijn macht doen voorkomen 

als de hoogste macht. Het mag lijken alsof de gemeente zal vallen, maar dat gebeurt niet. Ze 
blijft bestaan, terwijl de zondaars in Sion worden uitgezift - het kaf wordt gescheiden van de 
kostbare tarwe. Dit is een vreselijk oordeel, maar het moet toch plaatsvinden. Alleen zij, die 

overwonnen hebben door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
zullen gevonden worden onder hen die waarachtig en trouw zijn, zonder vlek of smet van 

zonde, zonder enig bedrog in de mond... Het overblijfsel dat hun ziel reinigt door de 
Waarheid te gehoorzamen, doet kracht op uit dit beproevend proces, en zij openbaren de 

schoonheid van heiligheid te midden van de afval die hen omringt. – 7 Bible Commentary p. 
911; ZDA Bijbel Commentaar blz. 562 

 
 Ik weet dat de Heere Zijn gemeente liefheeft. Ze mag niet ontwricht of in 

onafhankelijke delen gesplitst worden. Er is niet de minste aanwijzing hiervoor. Er is niet het 
minste bewijs dat zoiets gebeuren zal. Zij die op deze valse boodschap acht slaan en anderen 

daarvan proberen te overtuigen, zullen bedrogen uitkomen, zij zullen opkomende 
misleidingen aannemen, en zullen tot niets worden. – 2 Selected Messages p. 68,69 

 
 Ik ben bemoedigd en gezegend wanneer ik mij realiseer dat de God van Israël nog 
steeds Zijn volk leidt en dat Hij dit zal blijven doen tot het einde toe. – Great Controversy 

Bulletin, 27 mei 1913,165 
 

 We kunnen nu het fundament dat God gelegd heeft, niet loslaten. We kunnen nu geen 
nieuwe organisatie beginnen, want dit zal afval van de Waarheid betekenen. – 2 Selected 

Messages p. 390 
 

 De gemeente die spoedig haar hevigste strijd zal strijden, zal het dierbaarste 
voorwerp voor God op aarde zijn. De samenzwerende machten van het kwade zullen 

opgewekt worden met macht van beneden en satan zal alle smaad, die maar mogelijk is, op 
de uitverkorenen werpen, die hij met zijn satanische uitvindingen en leugens niet kan 

bedriegen of misleiden. Maar zal Christus, Die verhoogd is "tot een Vorst en Zaligmaker om 
Israël bekering en vergeving van zonden te geven", Die onze Vertegenwoordiger en ons 

Hoofd is, Zijn hart sluiten of Zijn hand terugtrekken of Zijn belofte schenden? Nee, nooit, 
nooit. – Testimonies to Ministers p. 20 
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15 Juli | De Reiniging Van De Gemeente 
Dag 196 van 365 

 
"En Hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi 
reinigen, en Hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver; dan zullen zij den HEERE 

spijsoffer brengen in gerechtigheid.” Maleachi 3:3 
 

 De tijd is nabij dat de wonderlijke macht van de aartsbedrieger op nog duidelijker 
wijze geopenbaard zal worden. Zijn misleidingen zullen nog bedrieglijker en nog 

aantrekkelijker zijn, zodat deze, als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden 
verleiden. De vorst der duisternis werkt met zijn boze engelen aan de christelijke wereld om 
hen, die de Naam van Christus belijden, onder zijn banier van duisternis te krijgen, om een 
oorlog te ontketenen tegen hen, “die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus” 

(Openbaring 14:12) hebben. 
 

  Een afvallige kerk zal zich met de machten van de aarde en van de hel 
verenigen om het merkteken van het beest op het voorhoofd of aan de hand te plaatsen en 

over de kinderen van God te zegevieren om het beeld en zijn beest te aanbidden. Zij zullen er 
naar streven om hen te dwingen, hun trouw aan Gods wet te laten varen en eerbied aan het 
pausdom te betonen. Dan zal de tijd komen dat het diepste wezen van de mens op de proef 
gesteld zal worden. Want de afvalligen, die zich met elkaar verbonden hebben, zullen eisen 

dat de trouwe onderdanen van God Zijn wet en de Waarheid van Zijn Woord verwerpen. 
Dan zal het goud van de slakken gescheiden worden en zal blijken wie de godvruchtigen en 
wie de getrouwen zijn, en wie de ontrouwen en de slakken en het klatergoud zijn. Wat een 
wolken van kaf zullen dan door de wan van God weggeblazen worden! Waar onze ogen nu 
alleen rijke velden met tarwe zien, zal dan door de wan van God, kaf weggeblazen worden. 

Iedereen die Christus niet het middelpunt in zijn leven heeft gemaakt, zal de test en het 
oordeel van die dag niet doorstaan. Terwijl diegenen die met Christus' gerechtigheid bekleed 
zijn, vastbesloten voor Waarheid en plicht zullen instaan, zullen diegenen die op hun eigen 

gerechtigheid vertrouwd hebben, onder de zwarte banier van de vorst der duisternis 
gerangschikt worden. Dan zal gezien worden wie voor Christus of voor Belial gekozen heeft. 

 
 Zij die niet op zichzelf hebben vertrouwd, die zo door de omstandigheden beïnvloed 

zijn, dat zij het niet gewaagd hebben om spot en smaad te ondergaan, zullen tenslotte 
openlijk voor Christus en Zijn wet uitkomen; terwijl velen die bloeiende bomen leken te zijn, 
maar die geen vruchten voortgebracht hebben, met de menigte zullen meegaan om het kwade 
te doen. Zij zullen het merkteken van de afval op het voorhoofd of op de hand ontvangen. – 

Review and Herald 8 november 1892 
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16 Juli | Satan Geeft Zich Voor Christus Uit (1) 
Dag 197 van 365 

 
"Ziet dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik 

ben de Christus; en de tijd is nabijgekomen. Gaat dan hen niet na." Lucas 21:8 
 

 In deze eeuw zal de antichrist als de ware Christus verschijnen en dan zal de wet van 
God in de landen van onze wereld nietig verklaard worden. De opstand tegen Gods wet zal 

dan volledig tot rijpheid zijn gekomen. Maar de ware leider van deze opstand is satan, 
gekleed als een engel des lichts. De mensen zullen bedrogen worden en zullen hem in plaats 
van God verheffen en vergoddelijken. Maar de Almachtige zal tussenbeide komen en zal de 
volgende woorden spreken tot de afvallige kerken, die zich verenigen in het verheffen van 

satan: "Daarom zullen haar plagen op één dag komen: namelijk dood en rouw en honger, en 
zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt." 

(Openbaring 18:8). – Tesrimonies to Ministers p. 62 
 

 Vermomd als een engel des lichts, zal hij (satan) de aarde als een wonderdoener 
bewandelen. In mooie bewoordingen zal hij verheven gevoelens naar voren brengen. Goede 

woorden zullen door hem gesproken worden en goede daden volbracht. Hij zal zich als 
Christus voordoen, maar op één punt zal er een kenmerkend verschil bestaan. Satan zal het 

volk van de wet van God afbrengen. – Fundamentals of Christian Education p. 471,472 
 

 Hij zal verklaren dat de Sabbat van de zevende dag naar de eerste dag van de week is 
verplaatst. Als heer van de eerste dag van de week, zal hij deze namaak sabbat als een toets 

van trouw aan hem naar voren brengen. – Ellen G.White Manuscript 153,1902 
 

 Het is onmogelijk om een idee te geven van de ervaring van Gods volk, dat zal leven 
op aarde, wanneer hemelse heerlijkheid zal samengaan met een herhaling van de 

vervolgingen uit het verleden. Zij zullen wandelen in het licht dat afstraalt van Gods troon. 
Door middel van de engelen zal er een voortdurende verbinding zijn tussen hemel en aarde. 
Satan, die omringd is door boze engelen en die beweert God te zijn, zal tal van wonderen 

doen, om zo mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden. Het volk van God zal zijn 
veiligheid niet vinden in het doen van wonderen, want satan zal de wonderen die gedaan 

worden, nadoen. Gods beproefd en getoetst volk zal haar kracht alleen in het teken vinden, 
waarvan gesproken wordt in Exodus 31:12-18. Hun basis moet het levende woord zijn: "Er 
is geschreven." Dit is het enige fundament, waarop ze veilig kunnen staan. – 9 Testimonies 

p. 16; Getuigenissen deel 9 blz. 21 
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17 Juli | Satan Geeft Zich Voor Christus Uit (2) 
Dag 198 van 365 

 
"En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts." 2 Korinthe 

11:14 
 

 Satan is bezig zijn misleidingen voor te bereiden. Hij wil niet dat in zijn laatste 
veldtocht tegen het volk van God, de mensen er achter komen dat hij het is. "En het is geen 
wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts." ... Satan gaat zo ver als 

het in zijn macht ligt om Gods volk te kwellen, te verzoeken en te misleiden. 
 

 Hij die onze Heere durfde uitdagen, verzoeken en beschimpen en die de macht had 
om Hem in zijn armen te nemen, naar de tinne des tempels te dragen en omhoog te brengen 

op een buitengewoon hoge berg, zal zijn macht tot op wonderlijke hoogte op het 
tegenwoordige geslacht uitoefenen. Zij hebben veel minder wijsheid dan hun Heere en ze 

zijn bijna geheel onbekend met satans list en kracht. 
 

 Op verbazingwekkende wijze zal hij diegenen beïnvloeden, die van nature geneigd 
zijn aan hem toe te geven. – Messages to Young People 51,52; Boodschappen voor Jonge 

Mensen blz.47-48  
 

 Hij zal komen als de personificatie van Jezus Christus, en zal machtige wonderen 
doen. De mensen zullen neervallen en hem aanbidden alsof hij Jezus Christus is. 

  
 Wij zullen bevel krijgen om dit wezen, dat door de wereld als Christus wordt 

verheerlijkt, te aanbidden. Wat moeten wij doen? - Vertel dat Christus ons voor precies zo'n 
vijand gewaarschuwd heeft. Hij is de ergste vijand van de mens en toch beweert hij God te 

zijn. Als Christus zal verschijnen, zal dit gepaard gaan met grote kracht en heerlijkheid 
begeleid door tienduizend maal tienduizend en duizend maal duizenden engelen. Als Hij zal 

komen, zullen wij Zijn stem kennen. – 6 Bible Commentary p. 1105,1106; ZDA Bijbel 
Commentaar blz. 521 

 
 De tijd komt dat satan vlak voor onze ogen wonderen zal verrichten, bewerende dat 
hij Christus zelf is. Wanneer onze voeten dan niet vast op de Waarheid van God gevestigd 

zijn, zult u van uw fundament worden afgetrokken. – 7 Bible Commentary p. 911; zie 
website ZDA Bijbel Commentaar blz. 561 

 
 Satan heeft zich voorgenomen om tot het einde toe te strijden. Hij zal de wereld 

verleiden door te komen als een engel des lichts en door te beweren dat hij Christus is. Maar 
zijn triomf zal kort duren. Storm noch orkaan kan hen, die de voeten stevig geplant hebben 

op de beginselen van de eeuwige Waarheid, doen wankelen. Zij zullen stand kunnen houden 
in deze tijd van vrijwel universele afval. – 6 Bible Commentary p. 1106; ZDA Bijbel 

Commentaar blz. 522 
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18 Juli | Satanische Wonderen (1) 
Dag 199 van 365 

 
"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en 
wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware), ook de uitverkorenen zouden 
verleiden." Matthéüs 24:24 

 
 De vijand bereidt zich voor om de gehele wereld door zijn wonderdoende macht te 

verleiden. Hij zal zich aanmatigen een engel des lichts te zijn, bewerende dat hij Jezus 
Christus is. – 2 Selected Messages p. 96 

 
 Zover als zijn macht reikt zal hij werkelijke wonderen doen. De Schrift vermeldt: Hij  

“verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelve gegeven zijn” 
(Openbaring 13:14), niet met wonderen die hij voorgeeft te doen. In dit Schriftgedeelte 

wordt ons iets, dat meer dan alleen maar bedriegerij is, voorgehouden. Toch bestaat er een 
grens die satan niet kan overschrijden, en hier gebruikt hij bedrog en bootst hij het werk na 
waartoe hij geen macht heeft om het werkelijk te volbrengen. In de laatste dagen zal hij op 
zo'n manier verschijnen, dat hij de mensen doet geloven, dat Christus voor de tweede maal 
op de wereld gekomen is. Hij zal zichzelf werkelijk in een engel des lichts veranderen. – 5 

Testimonies p. 698; Getuigenissen deel 5 blz. 568 
 

 Hij zal komen en Christus personificeren, machtige wonderen werkend en de mensen 
zullen neervallen en hem als Jezus Christus aanbidden. Ons zal bevolen worden dit wezen te 
aanbidden, dat de wereld als Christus zal verheerlijken. – Review and Herald, 18 december 

1888 
 

 Wij staan vlak voor "de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om 
te verzoeken die op de aarde wonen." (Openbaring 3:10). Wie niet stevig staat in het geloof 

en daardoor niet steunt op het Woord van God zal misleid en overwonnen worden. Satan 
werkt met "allerlei verlokkende ongerechtigheid" om de mensen in zijn macht te krijgen en 

zijn misleidingen zullen hoe langer hoe meer toenemen. Hij kan zijn doel echter alleen 
bereiken als de mensen ingaan op zijn verzoekingen. Zij die oprecht zoeken naar de 

Waarheid en er naar streven hun ziel door gehoorzaamheid te reinigen en hun uiterste best 
doen om zich voor te bereiden op de strijd, zullen in de God der Waarheid een sterke 

verdediging vinden. "Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid  bewaard hebt, zo zal Ik ook 
u bewaren" (vers 10), luidt de belofte van Christus. God zou eerder iedere engel vanuit de 

hemel zenden om Zijn volk te beschermen dan dat Hij zou toelaten dat één ziel die op Hem 
vertrouwt door satan overwonnen wordt. – The Great Controversy p. 560; De Grote Strijd 

blz. 515 
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19 Juli | Satanische Wonderen (2) 
Dag 200 van 365 

 
"En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor 

de mensen." Openbaring 13:13 
 

Als het volk van God de gevaren van de laatste dagen nadert, houdt satan een ernstige 
beraadslaging met zijn engelen over het meest succesvolle plan om hun geloof ten val te 

brengen. Hij ziet hoe de populaire kerken al door zijn bedriegerijen in slaap gesust zijn. Door 
aangename leugens en misleidende wonderen kan hij voortgaan om hen onder zijn bestuur te 
houden. Daarom geeft hij zijn engelen opdracht om hun strikken speciaal voor diegenen te 

spannen, die naar de tweede komst van Christus uitzien en die pogen Gods geboden te 
houden. – Testimonies to Ministers p. 472 

 
 We worden gewaarschuwd dat hij in de laatste dagen met tekenen en misleidende 

wonderen zal werken. Hij zal met deze wonderen tot aan het sluiten van de genadetijd 
doorgaan, zodat hij er naar kan wijzen als bewijs dat hij een engel des lichts is en niet een 

engel der duisternis. – Review and Herald, 17 november 1885 
 

 Satan zal naar voren komen om, zo mogelijk, de uitverkorenen te verleiden, 
bewerende de grote medische zendeling te zijn. Hij zal vuur van de hemel laten neerdalen ten 

aanschouwen van de mensen om te bewijzen dat hij God is. – Medical Ministry p. 87.5 
 

Door de misleidende wonderen van de duivel zal hij de wereld gevangen nemen en hij zal 
veroorzaken dat er voor de ogen van de mensen vuur van de hemel neerdaalt. Hij zal 

wonderen verrichten om door deze wonderwerkende macht de gehele wereld mee te slepen. 
– 2 Selected Messages p. 51 

 
 Sommigen zullen in de verleiding komen deze wonderen te aanvaarden als komend 

van God. De zieken zullen in onze tegenwoordigheid genezen worden. Wonderen zullen 
voor onze ogen verricht worden. Zijn we voorbereid op de beproeving die ons wacht 

wanneer de bedriegelijke wonderen van satan in grotere mate in vervulling zullen gaan? 
Zullen niet velen in strikken verward raken en meegesleurd worden? Door af te wijken van 
de duidelijke voorschriften en geboden van God en zich te wenden tot leugens, wordt het 

verstand van velen vervormd om deze misleidende wonderen te aanvaarden. Nu moeten wij 
er allen naar streven de wapenrusting aan te doen voor de strijd, waarin wij binnenkort 

betrokken zullen raken. Geloof in Gods Woord, biddend bestudeerd en praktisch toegepast, 
zal ons schild zijn tegen de macht van satan en zal ons tot overwinnaars maken door het 

bloed van Christus. – 1 Testimonies p. 302 
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20 Juli | Gods Volk Op De Proef Gesteld 
Dag 201 van 365 

 
"Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 

geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de 

ongerechtigheid werkt." Matthéüs 7:22, 23 
 

 We hoeven niet bedrogen te worden. Wonderlijke tonelen waarbij satan nauw 
betrokken is, zullen spoedig plaatsvinden. Gods Woord verklaart dat satan wonderen zal 

doen. Hij maakt de mensen eerst ziek en haalt dan plotseling zijn satanische macht van hen 
weg. Zij zullen dan als genezen beschouwd worden. Deze schijngenezingen zullen de 

Zevende-Dags-Adventisten op de proef stellen. Velen die groot licht gehad hebben, zullen 
niet in het licht blijven wandelen, omdat zij niet één zijn geworden met Christus. – 2 

Selected Messages p. 53 
 

 Ik zag Gods volk in grote benauwdheid, wenend en biddend, pleitend op de zekere 
beloften van God, terwijl de goddelozen overal rondom ons waren, terwijl ze ons bespotten 

en ons dreigden te vernietigen. Ze maakten onze zwakheid belachelijk, zij bespotten de 
geringheid van ons aantal en beschimpten ons met woorden die bedoeld waren ons diep te 
treffen. Ze beschuldigden ons ervan een onafhankelijke positie ten opzichte van de rest van 

de wereld in te nemen. Ze hadden onze geldmiddelen afgesneden, zodat we niet konden 
kopen of verkopen en zij wezen naar onze verachtelijke armoede en onze zwaar beproefde 

toestand. Zij konden niet inzien hoe wij zonder de wereld konden leven. We waren toch 
afhankelijk van de wereld en wij moesten, volgens hen, aan de gewoonten, praktijken en 
wetten toegeven of uit de wereld weggaan. Als we het enige volk in de wereld waren dat 

door de Heere begunstigd was, dan was de schijn wel ontzaglijk tegen ons. Zij verklaarden 
dat zij de waarheid hadden, dat wonderen onder hen gedaan werden, dat engelen uit de 
hemel met hen spraken en met hen wandelden, dat grote kracht en tekenen en wonderen 

onder hen tot stand gebracht werden en dat dit het Tijdelijke Millennium (het Duizendjarig 
Vrederijk) was, waarnaar ze zolang hadden uitgezien. De hele wereld was bekeerd en 

gehoorzaam aan de zondagswet, en dit kleine, zwakke volk hield hun strijd vol tegen de 
wetten van het land en de wetten van God. Ze beweerden dat zij de enigen waren die het 

gelijk aan hun kant hadden. – Letter 6, 1884 
 

 Gods volk zal zijn zekerheid niet vinden in het doen van wonderen, want satan zou 
ieder wonder dat tot stand gebracht zou worden, nadoen. Zij moeten zich baseren op het 

levende Woord: "Er is geschreven." – 2 Selected Messages p. 55 
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21 Juli | Tonelen Van Een Bovennatuurlijke Aard 
Dag 202 van 365 

 
"En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheiden plaatsen, en hongersnoden en 

pestilentiën;  er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen van den hemel 
geschieden." Lucas 21:11 

 
 Naarmate wij het einde van de tijd naderen, zal een steeds grotere heidense macht 

zich manifesteren. Heidense afgoden zullen hun buitengewone macht vertonen en zullen zich 
aan de steden van deze wereld laten zien. Deze afschildering is al begonnen zich te 

vervullen. – Testimonies to Ministers p. 117,118 
 

 De profetie van Christus over de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, zal nog op 
een andere manier worden vervuld. Deze verschrikkelijke verwoesting is maar een zwakke 
afschaduwing hiervan. In het lot van de uitverkoren stad kunnen we de ondergang zien van 

een wereld die Gods barmhartigheden heeft verworpen en Zijn wet met voeten heeft 
getreden. – The Great Controversy p. 36; De Grote Strijd blz. 33 

 
 Er waren tekenen en wonderen te zien die het onheil en de ondergang aankondigden. 
Midden in de nacht scheen een onnatuurlijk licht boven de tempel en het altaar. In de wolken 
kon men bij zonsondergang strijdwagens en krijgers zien die zich verzamelden om ten strijde 

te trekken. – The Great Controversy p. 29; De Grote Strijd blz. 27 
 

 Afgelopen vrijdagmorgen (24 augustus 1906) werd mij, juist voordat ik ontwaakte, 
een indrukwekkend tafereel voor ogen gevoerd. Het leek of ik wakker werd, maar ik was niet 
in mijn eigen huis. Vanuit het raam kon ik een vreselijke brand zien. Grote ballen vuur vielen 
op de huizen en van deze ballen vlogen vurige pijlen in iedere richting. Het was onmogelijk 

om de vuurhaarden die aangestoken waren, te beteugelen en vele plaatsen werden vernietigd. 
De angst van de mensen was onbeschrijfelijk. – Evangelism p. 29 

 
 De demonen zullen er binnenkort voor zorgen dat er spectaculaire verschijnselen van 

bovennatuurlijke aard aan de hemel te zien zullen zijn als teken van hun wonderwerkende 
macht. De geesten van duivelen zullen uitgaan naar de koningen der aarde en naar de gehele 
wereld om hen te misleiden en hen over te halen zich achter satan te scharen in zijn laatste 
strijd tegen Gods heerschappij. Satans medewerkers zullen zowel de machthebbers als hun 
onderdanen misleiden. Sommige mensen zullen zich voor Christus uitgeven, en de titel en 

aanbidding die alleen de Verlosser van deze wereld toekomen, voor zich opeisen. Ze zullen 
wonderbaarlijke genezingen verrichten en zullen beweren dat ze openbaringen uit de hemel 

hebben ontvangen die indruisen tegen de leer van de Bijbel. – The Great Controversy p. 624; 
De Grote Strijd blz. 575-576 
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22 Juli | Het Zegel Van God En Het Merkteken Van Het Beest 
Dag 203 van 365 

 
"Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder Mijn leerlingen." Jesaja 8:16 

 
 De levende rechtvaardigen zullen het zegel van God vóór het afsluiten van de 

genadetijd ontvangen. – 1 Selected Messages p. 66 
 

 Het teken of zegel van God is geopenbaard in de viering van de Sabbat van de 
zevende dag, het gedenkteken van de Heere van de schepping... Het merkteken van het beest 
is hiervan het tegengestelde - de viering van de eerste dag van de week. – 8 Testimonies p. 

117 
 

 Zondagsviering is nu nog niet het merkteken van het beest en zal dat niet eerder zijn 
dan wanneer het bevel wordt gegeven dat de mensen deze afgodische sabbat moeten 
aanbidden. De tijd zal komen dat deze dag de toets zal zijn, maar die tijd is nog niet 

aangebroken. – 7 Bible Commentary p. 977; ZDA Bijbel Commentaar blz. 672 
 

 Niemand heeft nog het merkteken van het beest ontvangen. Dat moment is nog niet 
aangebroken. Er bevinden zich nog oprechte christenen in iedere kerk, de rooms-katholieke 
kerk niet uitgezonderd. Niemand wordt veroordeeld totdat zij het licht verkregen hebben en 

de verplichting van het vierde gebod hebben ingezien. Maar wanneer de verordening 
uitgevaardigd zal worden die de valse sabbat zal opdringen, en de luide roep van de derde 
engel tegen de aanbidding van het beeld en zijn beest zal waarschuwen, zal de scheidslijn 

tussen het ware en het valse duidelijk getrokken zijn. Dan zullen zij die in overtreding 
volharden, het merkteken van het beest ontvangen. – Evangelism p. 234,235 

 
 Wanneer het licht van de Waarheid u is voorgehouden, dat de Sabbat van het vierde 
gebod openbaart en aantoont dat er geen basis in het Woord van God te vinden is voor het 

houden van de zondag, en u zich aan de valse sabbat blijft vasthouden en weigert de Sabbat, 
die God "Mijn heilige dag" noemt, te houden, ontvangt u het merkteken van het beest. 

Wanneer vindt dit plaats? Wanneer u het bevel gehoorzaamt om niet op zondag te werken en 
om God te aanbidden, terwijl u weet dat er met geen woord in de Bijbel geschreven is, dat de 

zondag iets anders is dan een gewone werkdag, dan stemt u toe om het merkteken van het 
beest te ontvangen en het zegel van God te weigeren. – Evangelism p. 235 

 
 Nog een korte tijd en een ieder die een kind van God is, zal Gods zegel ontvangen. O, 
dat het toch op onze voorhoofden geplaatst mag worden! Wie kan de gedachte verdragen om 

overgeslagen te worden als de engel uitgaat om de dienstknechten van God aan hun 
voorhoofden te verzegelen? – Review and Herald, 28 mei 1889 
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23 Juli | De Verzegeling En De Spaderegen 
Dag 204 van 365 

 
"Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die 
Zijne zijn; en: Een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid." 2 

Timothéüs 2:19 
 

 Voordat het werk afgesloten en de verzegeling van Gods volk beëindigd is, zullen we 
de uitstorting van de Geest van God ontvangen. Engelen van de hemel zullen in ons midden 

verkeren. – 1 Selected Messages p. 111 
 

 Onze hemelse Vader eist niet iets van ons, wat we niet kunnen volbrengen. Hij wenst 
dat Zijn volk ijverig zal werken om Zijn bedoeling met hen ten uitvoer te brengen. Zij 

moeten bidden om kracht, kracht verwachten en kracht ontvangen, zodat zij tot de volle 
gestalte van mannen en vrouwen in Christus Jezus mogen opgroeien. 

 
 Niet alle leden van de gemeente ontwikkelen persoonlijke godsvrucht; daarom 
verstaan ze ook niet hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Zij zien niet in dat het hun 

voorrecht en plicht is om de hoge maatstaf van christelijke volmaaktheid te bereiken... Zien 
wij er naar uit om de spade regen te ontvangen, hopend met het volle vertrouwen op een 

betere dag, wanneer de gemeente met kracht van omhoog bekleed en zo in staat gesteld zal 
worden voor het werk? Diegenen die traag zijn, de door God gegeven krachten te gebruiken, 

zullen nooit door de spade regen verfrist en versterkt worden. 
 

 We hebben een grote behoefte aan de reine, levengevende atmosfeer, die het 
geestelijk leven voedt en versterkt. We hebben meer ernst en ijver nodig. De plechtige 

boodschap, die ons gegeven is om aan de wereld te verkondigen, moet met grotere vurigheid 
gebracht worden, met een intensiteit die op de ongelovigen indruk zal maken, zodat zij ertoe 
geleid worden om te zien dat de Almachtige met ons samenwerkt, dat Hij de Bron van onze 

kracht en sterkte is... 
 

 Gebruikt u al uw krachten in een poging om de verloren schapen naar de kudde terug 
te brengen? Er leven duizenden en nog eens duizenden in onwetendheid die gewaarschuwd 
zouden kunnen worden. Bid om de kracht van Christus, zoals u nog nooit gedaan heeft. Bid 
om de inspiratie van Zijn Geest, dat u met een verlangen vervuld zult worden om diegenen 

die dreigen om te komen, te redden. Laat het gebed tot de hemel opstijgen: "God zij ons 
genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Opdat men op de aarde Uw 

weg kenne, onder alle heidenen Uw heil." (Psalm 67:2-3). – In Heavenly Places p. 338 
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24 Juli | Het Overblijfsel En De Verzegeling 
Dag 205 van 365 

 
"Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, gij satan, ja, De HEERE 

schelde u, Die Jeruzalem verkiest; Is deze niet vuurbrand uit het vuur gerukt?" Zacharia 3:2 
 

 Het overblijfsel zal in grote beproeving en benauwdheid gebracht worden. Zij die de 
geboden van God houden en het geloof van Jezus hebben, zullen de toorn van de draak en 

zijn heerscharen voelen. Satan rekent de wereld tot zijn onderdanen. Hij heeft de beheersing 
over de afgevallen kerken verkregen, maar er is een klein gezelschap dat zijn oppermacht 
weerstaat. Als hij hen van de aarde kon wegvagen, zou zijn overwinning compleet zijn. 

Zoals hij de heidense naties beïnvloedde om Israël te vernietigen, zal hij in de nabije 
toekomst de goddeloze machten van de aarde ophitsen om het volk van God te vernietigen. 

Van allen zal verlangd worden dat ze de Goddelijke wet overtreden en aan menselijke 
verordeningen gehoorzaam zullen zijn. Degenen die trouw aan God en aan hun plicht zullen 

zijn, zullen bedreigd, aangeklaagd en buiten de wet gesteld worden. Ze zullen verraden 
worden "van ouders en broeders en magen en vrienden." (Lucas 21:16). 

 
 Hun enige hoop is gevestigd op de barmhartigheid van God; hun enige verdediging 

zal het gebed zijn. Zoals Jozua voor de Engel pleitte, zo zal het overblijfsel van de gemeente 
met gebroken harten en vurig geloof om vergeving en bevrijding pleiten door middel van 

Jezus hun Voorspraak... 
 

 Satan klaagt hen aan bij God, en verklaart dat zij door hun zonden de Goddelijke 
bescherming verbeurd hebben en hij eist het recht op om hen als overtreders te vernietigen... 

 
 Maar hoewel de volgelingen van Christus gezondigd hebben, hebben zij zichzelf niet 

aan de heerschappij van het kwaad overgegeven. Ze hebben hun zonden weggedaan en 
hebben de Heere in nederigheid en diep berouw gezocht en de Goddelijke Advocaat pleit 

voor hen... 
 

 Het volk van God zucht en weent over de gruwelen die in het land gedaan worden. 
Met tranen waarschuwen zij de goddelozen voor het gevaar wanneer ze de Goddelijke wet 

vertrappen, terwijl zij zichzelf met onuitsprekelijke smart voor de Heere vernederen vanwege 
hun eigen overtredingen. De goddelozen spotten met hun verdriet, maken hun ernstige 
oproepen belachelijk en zij lachen over datgene wat zij hun zwakheid noemen. Maar de 

angst en de vernedering van Gods volk is een onmiskenbaar bewijs, dat zij de kracht en adel 
van karakter, die zij vanwege de zonde verloren hebben, terugwinnen... 

 
 Terwijl satan zijn beschuldigingen aanvoert, trekken heilige engelen, ongezien heen 
en weer en plaatsen het zegel van de levende God op hen. – Review and Herald, 9 januari 

1908 
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25 Juli | Alle Natiën Volgen De Leiding Van Amerika 
Dag 206 van 365 

 
"Daarom te dien tijde, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, 

der vezel, der psalteren,  en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen 
nedervallende,  aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had 

opgericht." Daniël 3:7 
 

 De geschiedenis zal zich herhalen. Een valse godsdienst zal verheven worden. De 
eerste dag van de week, een gewone werkdag die niet de minste heiligheid bezit, zal 

ingesteld worden zoals het beeld werd opgericht in Babylon. Alle natiën, talen en volken 
zullen bevel krijgen deze valse sabbat te aanbidden. Dit is satans plan om de dag, door God 

ingesteld en aan de wereld gegeven als gedenkteken van de schepping, teniet te doen. 
 

 Het decreet dat de viering van deze dag verplicht stelt, zal uitgaan in de gehele 
wereld. – 7 Bible Commentary p. 976; ZDA Bijbel Commentaar blz. 670 

 
 Wanneer Amerika, het land van de godsdienstvrijheid, zich zal verenigen met het 

pausdom om het geweten aan banden te leggen en de mensen te dwingen de valse sabbat te 
vieren, zal het volk van elk land op de aardbol er toe gebracht worden om haar voorbeeld na 

te volgen. – 6 Testimonies p. 18 
 

 Vreemde volkeren zullen het voorbeeld van de Verenigde Staten navolgen. Hoewel 
de Verenigde Staten de leiding hebben, zal toch dezelfde crisis over geheel ons volk in alle 

delen van de wereld komen. – 6 Testimonies p. 395 
 

 De natiën zullen tot in hun diepste wezen in beroering gebracht worden. Degenen die 
Gods enige standaard van gerechtigheid verkondigen, wat de enige zekere toets voor het 
karakter is, zal ondersteuning ontnomen worden. Allen die niet voor het decreet van de 
nationale wetgevende vergaderingen buigen om de sabbat die door de mens der zonde 

ingesteld is, te verheffen en Gods heilige dag te veronachtzamen, zullen niet alleen de macht 
van het pausdom, maar ook van de protestantse wereld, het beeld van het beest, voelen. – 2 

Selected Messages p. 380 
 

 De tijd van benauwdheid voor Gods volk zal een geloof eisen dat onwankelbaar is. 
Zijn kinderen moeten duidelijk maken, dat alleen Hij het voorwerp van hun aanbidding is, en 
dat geen enkele overweging, zelfs niet het verlies van het leven, hen ertoe kan brengen in het 
minst toe te geven aan valse aanbidding. Voor hen die getrouw zijn, zullen de geboden van 
zondige, sterfelijke mensen in het niet verzinken naast het Woord van de eeuwige God. De 

Waarheid zal gehoorzaamd worden, al heeft dit gevangenis, verbanning of dood ten gevolge. 
– Prophets and Kings p. 512,513; Profeten en Koningen blz. 312 
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26 Juli | Het Begin Van Het Einde 
Dag 207 van 365 

 
"Zo zegt de Heere HEERE: Een kwaad, een enig kwaad, zie, is gekomen. Een einde is er 
gekomen,  dat einde is gekomen, het is opgewaakt tegen u; zie, het kwaad is gekomen." 

Ezechiël 7:5-6 
 

 De wereld gaat een verschrikkelijke crisis tegemoet. De machthebbers van deze aarde 
zullen een bondgenootschap sluiten om Gods geboden te bestrijden en zullen een bevel 

uitvaardigen dat "allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten" 
(Openbaring 13:16) zich moeten schikken naar de gebruiken van de kerk en de valse sabbat 
moeten vieren. Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zal door de burgerlijke overheid 
worden gestraft en zal uiteindelijk geacht worden de dood te verdienen. Aan de andere kant 

eist Gods wet, die de heiliging van de bij de schepping ingestelde rustdag oplegt, 
gehoorzaamheid, en bedreigt allen die Zijn geboden overtreden met Gods gramschap. 

 
 Wanneer het twistpunt zó scherp zal zijn gesteld, zal iedereen, die Gods wet 
overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen, het merkteken van het beest 

ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men verkiest te 
gehoorzamen in plaats van God... 

 
 De Sabbat zal de grote toets van trouw zijn, want dit is het waarheidspunt waarover 

de meningen het meest verdeeld zijn. Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen 
worden onderworpen, zal de scheidslijn worden getrokken tussen degenen die God wèl en 
degenen die Hem niet dienen. Het vieren van de valse sabbat, in overeenstemming met de 

wetten van de staat, is in strijd met het vierde gebod en zal een bewijs van trouw zijn aan de 
macht die zich tegen God verzet. Het heiligen van de ware Sabbat, in gehoorzaamheid aan 

Gods wet, zal daarentegen het bewijs zijn van trouw aan de Schepper. De ene groep zal door 
het aanvaarden van het teken van hun onderwerping aan aardse machten het merkteken van 
het beest ontvangen. De andere groep die het teken van trouw aan Gods gezag kiest, zal het 

zegel van God ontvangen. 
 

 Diegenen die de Waarheid van de drie engelen boodschap verkondigd hebben, 
werden vaak aangezien voor doemdenkers... Maar wanneer de vraag van de verplichte 

zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men 
zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien 

komen en dan zal de boodschap van de derde engel gevolgen hebben die vroeger niet 
mogelijk waren. – The Great Controversy p. 604-606; De Grote Strijd blz. 559-560 

 
 



                                                                                    
 
Juli: Maranatha; Vurige beproevingen en getuigenis van de gemeente 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           27   

27 Juli | Nationale Ondergang Volgt Op Nationale Afval 
Dag 208 van 365 

 
"Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij 

veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond." Jesaja 24:5 
 

 Het volk van de Verenigde Staten is een zeer begunstigd volk geweest, maar wanneer 
het de godsdienstvrijheid aan banden legt, afstand doet van protestantse beginselen en op het 
pausdom steunt, zal de maat van haar schuld vol zijn en 'nationale afval' zal in de boeken van 

de hemel opgetekend worden. Het resultaat van deze afval zal nationale ondergang zijn. – 
Review and Herald, 2 mei 1893 

 
 Onze natie zal zich volkomen losmaken van alle rechtvaardigheid door middel van 
het bevel dat het pausdom macht verleent om de wet van God te schenden. Wanneer het 

protestantisme zijn hand over de kloof zal reiken om de hand van de roomse macht te 
grijpen, wanneer het zich over de afgrond zal strekken om met het spiritisme de handen 

ineen te slaan, wanneer onder de invloed van dit drievoudig verbond, ons land elk beginsel 
van zijn grondwet als een protestantse en republikeinse staatsvorm overboord zal gooien, 

kunnen we weten dat de tijd gekomen is voor de wonderbaarlijke werking van satan, en dat 
het einde nabij is. – 5 Testimonies p. 451; Getuigenissen deel 5 blz. 369 

 
 Satan doet zich door middel van het spiritualisme voor als de weldoener van de 
mensheid. Hij geneest zieken en verkondigt dat hij een nieuwe en betere godsdienst wil 

invoeren, maar intussen zet hij ook zijn vernietigend werk voort... 
 

 Terwijl hij zich voordoet als de grote heelmeester van de mensheid die alle ziekten 
kan genezen, zal hij ziekten en rampen veroorzaken, waardoor dichtbevolkte steden worden 

verwoest en een troosteloze aanblik bieden... 
 

 Dan zal de aartsbedrieger de mensen overtuigen dat zij die God dienen al deze 
rampen veroorzaken. – The Great Controversy p. 589,590; De Grote Strijd blz. 544,545 

 
 Als dan de mensen steeds verder van God afdwalen, wordt het satan toegestaan om 

macht te hebben over de “kinderen der ongehoorzaamheid”. Hij brengt vernietiging over de 
mensen. Er komen rampen te land en ter zee. Eigendommen en levens worden door vuur en 
watervloeden vernietigd. Satan besluit om diegenen hiervan te beschuldigen, die weigeren 

voor de afgod te buigen, die hij zelf heeft opgericht. Zijn handlangers wijzen op de Zevende-
Dags-Adventisten als de oorzaak van deze ellende. "Deze mensen trotseren de wet", zo 

zeggen zij. "Zij ontwijden de zondag. Wanneer zij gedwongen zouden worden de 
zondagswet te gehoorzamen, dan zou er een einde aan deze vreselijke oordelen komen." – 

Review and Herald, 16 juli 1901 
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28 Juli | De Wereld Tegen Gods Volk 
Dag 209 van 365 

 
"En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van 

haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben." 
Openbaring 12:17 

 
 Ons volk is tot nu toe als te onbetekenend beschouwd geweest, de moeite niet waard 
om er aandacht aan te schenken, maar daarin zal verandering komen. De christelijke wereld 
is nu bezig te veranderen waardoor het gebodenhoudend volk op de voorgrond zal komen. – 

5 Testimonies p. 546; Getuigenissen deel 5 blz. 446 
 

 De hele wereld zal vijandig zijn tegen de Zevende-Dags-Adventisten, omdat ze geen 
eerbetoon aan het pausdom willen bewijzen door de zondag, de instelling van de 

antichristelijke macht, te vereren. Het is de bedoeling van satan dat zij van de aarde 
weggevaagd worden, zodat zijn heerschappij over de wereld niet betwist kan worden. – 

Testimonies to Ministers p. 37 
 

 Iedere Waarheid die verdedigd wordt door ons volk, zal door de grootste denkers 
bekritiseerd worden. De voornaamsten van de grote mannen van deze wereld zullen in 
aanraking met de Waarheid gebracht worden en daarom moet ieder standpunt dat we 

innemen nauwkeurig onderzocht worden en aan de Schriften getoetst worden. Het lijkt nu of 
we niet opgemerkt worden, maar dit zal niet altijd zo blijven. Er zijn bewegingen aan het 
werk, waardoor de aandacht op ons gevestigd zal worden en wanneer onze uitleg van de 

Waarheid in stukken gehakt kan worden door geschiedkundigen of door grootse mannen van 
deze wereld, dan zal dat gedaan worden. 

 We moeten persoonlijk weten wat Waarheid is en voorbereid zijn om een reden te 
geven van de hoop die in ons is in alle zachtmoedigheid en vreze, niet op een trotse, 

pochende, zelfvoldane wijze, maar met de geest van Christus. We naderen de tijd, waarin we 
helemaal alleen moeten kunnen staan om ons voor ons geloof te verantwoorden. – 

Evangelism p. 69 
 

 We zullen op ieder punt aangevallen worden en we zullen tot het uiterste beproefd 
worden. We geloven niet alleen omdat het door onze vaders aan ons overgeleverd is. Zo'n 
geloof zal de vreselijke toets, die ons te wachten staat, niet kunnen doorstaan. We willen 

weten waarom we Zevende-Dags-Adventisten zijn, wat de werkelijke reden is om uit deze 
wereld te gaan en een apart en afgezonderd volk te zijn... 

 De machten der duisternis zullen een spervuur op ons openen en allen die 
onverschillig en zorgeloos zijn, die zich gericht hebben op aardse schatten en wie het niet 

kon schelen om Gods handelwijze met Zijn volk te begrijpen, zullen makkelijke slachtoffers 
zijn. Geen macht, dan een kennis van de Waarheid zoals Die in Jezus is, zal ons altijd 

standvastig doen staan; met deze kennis kan één duizend en twee kunnen tienduizend, op de 
vlucht jagen. – Review and Herald, 29 april 1884 

 
 



                                                                                    
 
Juli: Maranatha; Vurige beproevingen en getuigenis van de gemeente 
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           29   

29 Juli | De Engel Van Openbaring 18 
Dag 210 van 365 

 
"En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de 

aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid." Openbaring 18:1 
 

 De profetieën in het achttiende hoofdstuk van de Openbaring zullen spoedig vervuld 
worden. Gedurende de verkondiging van de derde engelboodschap komt “een anderen engel 

afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn 
heerlijkheid.” De Geest des Heeren zal zo genadig menselijke werktuigen zegenen, dat 
mannen, vrouwen en kinderen hun lippen met lof- en dankzegging zullen openen, en de 

aarde met kennis van God en met Zijn onovertroffen heerlijkheid vervullen, zoals het water 
de zee vult. 

 
 Zij die het begin van hun vertrouwen tot het einde toe onverwrikt vasthouden, zullen 

gedurende de tijd dat de derde engelboodschap met grote kracht verkondigd wordt, klaar 
wakker zijn. Gedurende de luide roep zal de gemeente, geholpen door de wonderlijke 

tussenkomst van haar verheven Heere, de kennis van het Verlossingsplan zo overvloedig 
verspreiden, dat er licht aan iedere grote en kleine stad gebracht zal worden. De aarde zal 

met de kennis van het Verlossingsplan vervuld worden. Zo overvloedig zal de vernieuwende 
Geest van God met succes de uiterst actieve werktuigen gekroond hebben, dat het licht van 

de tegenwoordige Waarheid gezien zal worden, dat het overal opvlamt. – Review and 
Herald, 13 oktober 1904 

 
 Er zullen in deze periode een reeks van gebeurtenissen plaatsvinden, die openbaren 
dat God de situatie meester is. De Waarheid zal in heldere, onmiskenbare taal verkondigd 
worden. Als volk moeten we de weg voor de Heere bereiden onder leiding van de Heilige 
Geest. Het Evangelie moet in al haar zuiverheid gebracht worden. De stroom van levend 
water moet in haar loop verdiept en verbreed worden. Uit alle velden, dichtbij en veraf, 

zullen mannen komen van achter de ploeg en uit de meer algemene beroepen van de 
commerciële takken die de geest grotendeels in beslag nemen, en deze mensen zullen 

opgeleid worden door ervaren mannen. Als zij dan doeltreffend leren werken, zullen zij de 
Waarheid met kracht verkondigen. God werkt op de meest wonderlijke manieren door 

middel van Zijn Goddelijke voorzienigheid, waardoor bergen van moeilijkheden verwijderd 
en in de zee geworpen zullen worden. De boodschap die zoveel voor de aardbewoners 

betekent, zal gehoord en begrepen worden. De mensen zullen weten wat Waarheid is. Het 
werk zal voortdurend vooruit gaan, totdat de gehele aarde gewaarschuwd zal zijn, en dan zal 

het einde komen. – Review and Herald, 5 juli 1906 
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30 Juli | De Vroege En De Late Regen 
Dag 211 van 365 

 
"En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den HEERE uw God; want Hij zal u 
geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u de regen doen nederdalen, den vroegen 

regen en den spaden regen in de eerste maand." Joël 2:23 
 

 Er zal in de gemeenten een wonderbare manifestatie van Gods kracht zijn, maar die 
zal niet gelegd worden op hen, die zichzelf niet voor God vernederd hebben en de deur van 
hun hart niet door belijdenis en bekering geopend hebben. In de manifestatie van die macht, 
die de aarde met de heerlijkheid van God verlicht, zullen zij slechts iets zien, waarvan zij in 
hun blindheid denken dat het gevaarlijk is, iets dat hun vrees zal opwekken en zij zullen zich 
samen sterk maken om dit te weerstaan. Omdat de Heere niet naar hun verwachting en ideaal 

werkt, zullen zij het werk tegenstaan. "Waarom", zo zeggen zij, "zouden wij de Geest van 
God niet kennen, nu wij al zovele jaren in het werk geweest zijn?" Omdat zij aan de 

waarschuwingen en smekingen van de boodschappers van God geen gehoor gegeven hebben, 
zeggen zij aanhoudend: "Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek." 

(openbaring 3:17) 
 

 Talent en een lange ervaring zullen de mensen niet tot kanalen van licht maken, als 
zij zichzelf niet onder de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid plaatsen en geroepen, 
en uitverkoren en door de gave van de Heilige Geest voorbereid zijn. Wanneer mensen die 

met heilige dingen omgaan, zichzelf onder de machtige hand van God willen vernederen, zal 
de Heere hen ophogen. Hij zal hen tot mensen met onderscheidingsvermogen maken - 

mensen die rijk zijn door de genade van Zijn Geest. Hun sterke, zelfzuchtige karaktertrekken 
en hun hardnekkigheid zullen zichtbaar worden in het licht, dat van het Licht der wereld 

afstraalt. "Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij 
u niet bekeert." (Openbaring 2:5). Wanneer u met uw gehele hart God zoekt, zal Hij door u 

gevonden worden. – Review and Herald Extra, 23 december 1890 
 

 De genade, die door de vroege regen wordt voorgesteld, mag niet veronachtzaamd 
worden. Alleen zij die naar het licht leven wat zij hebben, zullen groter licht ontvangen. 

Wanneer we niet dagelijks als voorbeelden van de actieve christelijke deugden vooruitgaan, 
zullen wij de uitstorting van de Heilige Geest in de spaderegen niet herkennen. Ze kan op 
harten overal om ons heen vallen maar we zullen haar niet onderscheiden of ontvangen. – 

Testimonies to Ministers p. 507 
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31 Juli | Hoog Tijd Om Te Ontwaken! 
Dag 212 van 365 

 
"En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu 
uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. 
De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der 

duisternis en aandoen de wapenen des lichts." Romeinen 13:11,12 
 

 De grote strijd nadert haar einde. Ieder bericht over rampen te land en ter zee is een 
getuigenis van het feit dat het einde van alle dingen nabij is. Dit is ook te zien aan de 

oorlogen en geruchten van oorlogen. Van welke christen klopt het hart niet sneller wanneer 
hij aan de grote gebeurtenissen denkt die komen zullen. De Heere komt. We horen de 

voetstappen van een naderende God.  
 

 Het weten dat Christus' komst nabij is mag haar kracht niet verliezen. We mogen niet 
zorgeloos en onoplettend worden en gaan sluimeren, zodat we ongevoelig en onverschillig 
voor de werkelijkheid worden. Als we half slapen bevinden we ons in een onrealistische 

wereld en zijn we niet attent op dingen die rondom ons plaatsvinden... 
 

 Er zijn mensen die het toenemend licht van de Waarheid overal rondom hen heen 
zien schijnen en toch zijn ze er ongevoelig voor. Ze zijn door de vijand betoverd, en door de 
bekoring van zijn betoverende macht vastgehouden. Zij bereiden zich niet voor op die grote 

dag, die spoedig over onze wereld komen zal. Ze schijnen geheel ongevoelig voor 
godsdienstige Waarheid. 

 
 Zijn er geen jongelui die wakker zijn? Zij die zien dat de nacht komt, evenals de 
morgenstond, moeten onvermoeid werken om hun slapende vrienden wakker te maken. 
Kunnen zij het gevaar dat op hen afkomt niet aan zien komen; kunnen zij niet voor hen 

bidden en hen door hun eigen leven en karakter tonen, dat ze geloven dat Christus spoedig 
komt?... De zich snel verminderende tijd tussen ons en de eeuwigheid moet een diepere 

indruk op ons maken. Iedere dag die voorbij gaat, is één minder die voor ons overgelaten 
wordt om ons werk te voltooien om ons karakter te vervolmaken... 

 
 Zolang er nog velen zijn die slapen, velen die de kostbare uren in zorgeloze 

onverschilligheid doorbrengen, terwijl zij als het ware op de rand van de eeuwige wereld 
staan, moeten zij die wel geloven, wakker en nuchter zijn, ernstig en ijverig en waken in 

gebed... 
 

 Lieve jonge vrienden, hebben jullie je lampen in orde gebracht en zijn ze brandende? 
– Our High Calling p. 346 

 
 

 
 


