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1 Mei | God Zal Zijn Volk Leiden 
Dag 121 van 365 

 
"Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet 
overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaat, zult gij niet verbranden en de vlam zal u 

niet aansteken." Jesaja 43:2 
 

 God heeft een gemeente op aarde. Dit is Zijn uitverkoren volk, dat Zijn geboden 
onderhoudt. Hij leidt een volk en niet een enkeling, die hier en daar verspreid is, of een 

afgescheiden groep. 
 

 Men hoeft niet te twijfelen of angst te hebben, dat het werk niet zal lukken. God staat 
aan het hoofd van het werk en Hij zal Zijn zaak op orde brengen. Als er zaken zouden zijn, 

die rechtgezet moeten worden in de leiding van het werk, zal God daarvoor zorgen en Hij zal 
alles wat verkeerd is in juiste banen leiden. Laten we geloven dat God het schip waar Zijn 

volk aan boord is, veilig in de haven zal brengen. 
 

 Toen ik jaren geleden van Portland, in de staat Maine, naar Boston reisde, kwam er 
een grote storm opzetten en de hoge golven wierpen onze boot heen en weer. De lichten 

vielen uit en de koffers rolden als kegels van de ene naar de andere kant. De reizigers waren 
bang en velen van hen schreeuwden en verwachtten de dood. 

 
 Na enige tijd kwam er een loods aan boord. De kapitein stond vlak bij de loods toen 
deze het roer overnam. Hij zei dat hij vreesde dat het schip niet in de goede richting werd 

gestuurd. "Wilt u het roer overnemen", vroeg de loods. De kapitein wilde dat niet omdat hij 
vreesde niet genoeg ervaring te hebben. Toen werden enkele reizigers onrustig en vreesden 
dat de loods hen op de rotsen te pletter zou doen lopen. "Wilt u het roer overnemen?", vroeg 

de loods hen. Maar ze wisten dat zij het schip niet konden besturen. 
 

 Wanneer u zich zorgen maakt dat het werk gevaar loopt, bidt dan: "Heere wilt U aan 
het roer staan. Breng ons door deze moeilijkheden heen. Breng ons veilig in de haven." Wij 

hebben toch reden genoeg om te geloven dat God ons door alle gevaren heen zal leiden en de 
overwinning zal schenken?... 

 
 U kunt met uw menselijk verstand het werk van Gods voorzieningen niet begrijpen. 
Laat de Here maar voor Zijn eigen werk zorgen. – The Faith I Life By, p. 282; Het Geloof 

waardoor ik leef blz. 282 
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2 Mei | Satan Verdubbelt Zijn Inspanningen 
Dag 122 van 365 

 
"De engel des HEEREN legert zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt hen uit." Psalm 

34:8 
 

 De macht en de boosaardigheid van satan en zijn heerscharen zouden ons werkelijk 
beangstigen als wij geen bescherming en bevrijding hadden in de grote kracht van onze 
Verlosser. Wij beveiligen onze huizen met grendels en sloten om ons bezit en ons leven 
tegen criminelen te beschermen. Helaas denken we maar zelden aan de boze engelen die 
voortdurend bij ons proberen binnen te dringen. Tegen hun aanvallen hebben wij in eigen 

kracht geen verdedigingsmiddel. Als ze de kans krijgen, zullen ze onze gedachten afleiden, 
ons lichaam aantasten en kwellen, onze bezittingen en ons leven verwoesten. Ze hebben 

alleen plezier in ellende en vernietiging. De toestand van hen die zich tegen Gods eisen keren 
en toegeven aan satans verleidingen is beangstigend. Op den duur geeft God hen volledig 

over aan de macht van boze geesten. Maar zij die Christus volgen zijn altijd veilig onder Zijn 
hoede. Engelen die over een buitengewone kracht beschikken, worden uit de hemel 

gezonden om hen te beschermen. De boze kan de wacht die de Heere rondom Zijn volk heeft 
gesteld niet doorbreken. 

 
 De grote strijd tussen Christus en satan die nu al bijna zesduizend jaar duurt, zal 

binnenkort beëindigen. Satan verdubbelt echter zijn inspanningen om het werk van Christus 
ten gunste van de mens, tegen te werken. Satans opzet is om zielen in zijn strikken te vangen 
en de mensen in duisternis en onboetvaardigheid te houden tot het hogepriesterlijk werk van 

Christus wordt beëindigd en er geen verzoening voor de zonde meer mogelijk is. 
 

 Wanneer de mensen geen bijzondere inspanning gebruiken om zich tegen zijn macht 
te verzetten, en wanneer onverschilligheid hoogtij viert in kerk en wereld, maakt satan zich 
niet druk, want er is dan geen gevaar dat hij mensen zal verliezen, die hij nu naar zijn wil 

gevangen houdt. Wanneer echter de aandacht wordt bepaald bij dingen van eeuwig belang en 
de mensen zich gaan afvragen "wat moeten wij doen om gered te worden", dan is hij er 

direct bij en meet zijn krachten met die van Christus... Waar mensen vergaderen om God te 
aanbidden, is hij aanwezig. Hoewel men hem niet kan zien, doet hij zijn best om de geest van 

de aanbidders te beheersen. – The Great Controversy p. 517,518; Het Grote Conflict blz. 
476,477 
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3 Mei | Een Geweldige Worsteling Staat Te Komen 
Dag 123 van 365 

 
"Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen." Handelingen 5:29 

 
 Een grote crisis staat het volk van God te wachten. Een crisis staat de wereld te 

wachten. De grootste strijd van alle eeuwen staat vlak voor ons... De vraag betreffende de 
bekrachtiging van de zondagsviering is er één geworden van nationaal belang. Wij weten 
heel goed wat het resultaat van deze zondagsbeweging zal zijn. Maar zijn wij er werkelijk 

klaar voor? Hebben we trouw onze plicht vervuld die God ons heeft opgedragen, om mensen 
te waarschuwen voor het komende gevaar?... 

 
 Velen zijn er die nooit de principes van de Bijbelse Sabbat hebben begrepen, noch de 
valse fundering waarop de instelling van de zondag rust. Elke beweging die een wetgeving 
op het gebied van de godsdienst voorstaat is in feite een stap dichter tot het pausdom, dat al 

zo vele eeuwen gestreden heeft tegen gewetensvrijheid. De zondagsviering, die doorgaat 
voor een christelijke inzetting, heeft haar bestaan te danken aan “de verborgenheid der 

ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:7); en de bekrachtiging daarvan zal een wezenlijke 
erkenning zijn van de principes die de hoeksteen vormen van de roomse godsdienst. 

Wanneer Amerika de grondbeginselen van haar regering afzweert door een zondagswet in te 
voeren, zal het protestantisme hiermee de hand aan het pausdom reiken. Het zal niets anders 
zijn dan het leven geven aan een tirannie, die er lang en begerig op heeft liggen loeren om 

haar despotische macht opnieuw in werking te stellen... 
 

 Wanneer het pausdom of zijn principes door middel van de wetgeving opnieuw aan 
de macht komt, zal het vuur van vervolging weer opnieuw ontstoken worden tegen hen die 
hun geweten en de Waarheid geen geweld willen aandoen door algemene dwalingen na te 

volgen. Dit kwaad staat op het punt werkelijkheid te worden. 
 

 Wanneer God ons licht heeft gegeven om de komende gevaren te zien, hoe kunnen 
we dan rein voor Zijn aangezicht staan, wanneer we niet alles in het werk stellen, wat in onze 

macht ligt, om dit aan de mensen bekend te maken? Kunnen we tevreden zijn als we hen 
ongewaarschuwd aan deze verschrikkelijke gebeurtenis blootstellen?... 

 
 Wanneer de wetten van aardse machthebbers tegengesteld worden aan de wetten van 
de Opperheer van het heelal, zullen zij die Zijn echte onderdanen zijn, Hem trouw blijven. – 

5 Testimonies p. 711-713; Getuigenissen deel 5 blz. 579-581 
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4 Mei | Het Verdraaien Van De Schrift 
Dag 124 van 365 

 
"...die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun 

eigen verderf." 2 Petrus 3:16 
 

 De bewering dat het er niet op aan komt wat men gelooft, is één van de meest 
succesvolle misleidingen van satan. Hij weet dat wanneer de Waarheid in liefde wordt 
aanvaard de ziel wordt geheiligd. Daarom is hij er voortdurend op uit de Waarheid te 

vervangen door valse theorieën, fabels en “een ander Evangelie” (2 Korinthe 11:4; Galaten 
1:6) ... 

 
  De vage en grillige uitleg van de Schrift en de vele tegenstrijdige theorieën 
over het geloof die in de christelijke wereld de ronde doen, zijn het werk van onze grote 
tegenstander, die de geest in verwarring wil brengen om te beletten dat ze de Waarheid 
zouden ontdekken. De tweedracht en verdeeldheid onder de christelijke kerken zijn in 

belangrijke mate te wijten aan de algemeen gangbare gewoonte de Schrift te verdraaien om 
een geliefde theorie te verdedigen. In plaats dat de mensen Gods Woord in alle nederigheid 
onderzoeken om Zijn wil te leren kennen, zijn velen slechts op zoek naar iets bijzonders of 

iets origineels. 
 

 Om dwalingen en onchristelijke praktijken te ondersteunen, zullen sommige 
christenen Schriftgedeelten uit hun verband rukken, door soms maar de ene helft van een 

vers als het bewijs van hun bewering aan te halen, terwijl de andere helft precies het 
tegenovergestelde aantoont. Met de listigheid van de slang verschuilen ze zich achter 

uitspraken die geen verband met elkaar houden, maar die wel hun zinnelijke begeerten 
bevredigen. Zo vervalsen velen opzettelijk het Woord van God. Anderen hebben een 

levendige verbeelding en leggen de beelden en symbolen van de Heilige Schrift uit volgens 
hun eigen fantasie, terwijl ze maar weinig eerbied kunnen opbrengen voor het beginsel dat 

de Bijbel zichzelf moet verklaren. Ze laten dan hun eigen vage theorieën voor Bijbelse 
leerstellingen doorgaan. 

 
 Wanneer men de Schrift gaat onderzoeken zonder eerst naar God op te zien in gebed 

en zonder een nederige, open geest zal zowel de eenvoudigste en duidelijkste als de 
moeilijkste Schriftgedeelten hun ware betekenis ontnomen worden... Het Woord van God is 
duidelijk voor iedereen die het biddend onderzoekt. Iedereen die oprecht is, zal tot het licht 

van de Waarheid komen. "Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid." (Psalm 97:11). Geen 
enkele kerk kan in heiligheid groeien tenzij haar leden naar Waarheid speuren als naar 
verborgen schatten. – The Great Controversy p. 520-522; De Grote Strijd blz. 478-480 
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5 Mei | Onjuiste Theorieën Over God 
Dag 125 van 365 

 
"Omdat zij God kenende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn 

verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd 
geworden." Romeinen 1:21 

 
 De theorie dat God een wezen is dat de gehele natuur doordringt, is één van satans 

listigste misleidingen. Deze theorie stelt God verkeerd voor en is een oneer voor Zijn 
grootheid en majesteit... 

 
 Pantheïstische theorieën worden niet door het Woord van God ondersteund. Het licht 

van Zijn Waarheid toont aan dat deze theorieën een middel zijn om de ziel te vernietigen. 
Duisternis is hun element, zinnelijkheid hun uitwerking. Zij bevredigen het natuurlijke hart 
en keuren het toegeven aan verkeerde neigingen goed. Het resultaat van het aannemen van 

deze ideeën zal zijn - scheiding van God... 
 

 Er is maar één Macht die de greep van het kwaad op de harten van de mensen, kan 
breken en dat is de macht van God in Jezus Christus. Alleen door het bloed van de 

Gekruisigde is er reiniging van zonde. Zijn genade alleen kan ons in staat stellen om de 
neigingen van onze gevallen natuur te weerstaan en te onderdrukken. Deze macht wordt 
tenietgedaan door spiritistische theorieën over God. Wanneer God een wezen is, dat de 

gehele natuur doordringt, woont Hij in alle mensen; en om dan heiligheid te verkrijgen, hoeft 
de mens alleen de kracht, die zich binnen in hem bevindt, te ontwikkelen. 

 
 Wanneer we de logische conclusies uit deze theorieën trekken, zien we dat zij het 

hele christelijke stelsel wegvagen. Ze nemen de noodzaak tot verzoening weg en maken de 
mens zijn eigen verlosser. Deze theorieën betreffende God maken Zijn Woord overbodig en 

degene die deze theorieën aanneemt, bevindt zich in groot gevaar om uiteindelijk de hele 
Bijbel als een verzinsel te zien. Ze mogen denken dat deugd beter is dan ondeugd, maar 

omdat God van Zijn oppermacht ontdaan is, stellen ze zich afhankelijk van hun menselijke 
kracht, die zonder God waardeloos is. Als de wil van de mens niet geholpen wordt, heeft hij 
geen werkelijke kracht om het kwaad te weerstaan en te overwinnen. De verdedigingsmuren 

van de ziel zijn neergehaald. De mens heeft geen verdediging tegen de zonde. Wanneer 
eenmaal Gods Woord en Zijn Geest, Die de mens in toom houden, verworpen worden, weten 

we niet tot welke diepten iemand kan zinken. 
 

 Diegenen die deze spiritistische theorieën blijven vasthouden, zullen zeker hun 
christelijke ervaringen te niet doen, hun verbinding met God verbreken en het eeuwige leven 

verliezen. – Evangelism p. 601,602 
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6 Mei | De Gevaren Van Valse Wetenschap 
Dag 126 van 365 

 
"O Timotheüs, bewaar het pand u toevertrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk 
ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap." 1 Timotheüs 

6:20 
 

 In New Hampshire waren mensen die actief waren met het verspreiden van valse 
denkbeelden over God. Licht werd mij gegeven dat deze mensen door hun ideeën de invloed 
van de Waarheid wegnamen. Enkele van hun ideeën leidden zelfs tot vrije liefde. Mij werd 
getoond dat deze mensen zielen verleiden door hun speculatieve ideeën betreffende God... 

 
 Eén van hun visies was, dat zij geloofden dat degenen die eenmaal geheiligd waren, 
niet meer konden zondigen en dit brachten zij als evangelie naar voren. Hun valse theorieën 
en hun misleidende invloed brachten grote schade toe aan henzelf en aan anderen. Ze kregen 

spiritistische invloed over hen die het kwaad van deze prachtig ingeklede theorieën niet 
konden inzien. Groot kwaad was al geschied. De leer dat allen heilig waren had geleid tot het 

idee, dat de gevoelens en genegenheden van de geheiligden nooit gevaar liepen om op 
dwaalwegen geleid te worden. Het resultaat van dit idee was dat de boze wensen van het hart 
tot uitvoering gebracht werden; hoewel zij beleden geheiligd te zijn, waren hun gedachten en 

praktijken verre van rein. 
 

 Dit was slechts één van de gevallen, waarbij ik geroepen werd om diegenen te 
berispen die de leerstelling van een onpersoonlijke god in de natuur en de leer van het heilige 

vlees naar voren brachten. 
 

 In de toekomst zal de Waarheid vervalst worden door voorschriften van de mensen. 
Misleidende theorieën zullen als veilige leerstellingen aangeboden worden. Valse 

wetenschap is één van de middelen, die satan in de hemel gebruikte en het wordt door hem 
ook nu weer gebruikt... 

 
 Ik smeek hen die voor God werken, niet de namaak voor het echte aan te nemen. We 

hebben een hele Bijbel vol met de kostbaarste Waarheden. We hebben geen behoefte aan 
veronderstellingen of valse opwinding. In het gouden wierookvat van Waarheid, zoals het in 
de onderwijzingen van Christus voorgesteld wordt, is hetgeen mensen overtuigen en bekeren 
kan. Bied in alle eenvoud, zoals Jezus dat deed, de Waarheden aan waarvoor Hij naar deze 

wereld kwam om die te verkondigen. Dan zal de kracht van uw boodschap gevoeld worden. 
Breng geen theorieën of gedachten naar voren, die niet gebaseerd zijn op de Bijbel. –  

Evangelism p. 600,601 
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7 Mei | Een Meesterwerk Van Satans Misleidingen 
Dag 127 van 365 

 
"De verborgen dingen zijn voor den HEERE onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor 

ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet." 
Deuteronomium 29:29 

 
 De kennis van de mens over stoffelijke en geestelijke dingen is onvolledig en 

onvolmaakt. Daarom slagen velen er niet in hun wetenschappelijke standpunten te verenigen 
met de uitspraken van de Bijbel. Velen denken dat de theorieën en hypothesen die ze 

aannemen wetenschappelijke feiten zijn en zij menen dat ze Gods Woord kunnen toetsen aan 
de hand van "der valselijk genaamde wetenschap" (1 Timotheüs 6:20). De Schepper en Zijn 
werken gaan het menselijk verstand te boven. Omdat zij deze werken niet door middel van 

de "natuurwetten" kunnen verklaren, wordt de Bijbel als een onbetrouwbaar boek 
beschouwd. Wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de oud- en nieuwtestamentische 

boeken gaat heel vaak nog een stapje verder: hij gaat twijfelen aan het bestaan van God en 
kent 'de natuur' oneindige kracht toe. Wie eenmaal zijn anker heeft opgetrokken, zal zeker te 

pletter slaan op de rotsen van zijn eigen ongeloof. 
 

 Zo worden velen door de duivel verleid en dwalen van het geloof af... De menselijke 
filosofie heeft geheimenissen proberen te doorgronden en verklaren die in eeuwigheid niet 

geopenbaard zullen worden. Als de mensen maar wilden onderzoeken en begrijpen wat God 
over Zichzelf en over Zijn bedoelingen heeft geopenbaard, zouden zij zó'n inzicht krijgen in 
de heerlijkheid, de majesteit en kracht van God dat ze zich bewust zouden worden van hun 

eigen nietigheid, en genoegen zouden nemen met hetgeen aan hen en aan hun kinderen 
geopenbaard is... 

 
 Het is het meesterwerk van satans misleidingen om de gedachten van de mensen 

bezig te houden met het speuren en gissen naar dingen die God niet heeft geopenbaard en die 
Hij niet van plan is hen te doen verstaan. Zó heeft Lucifer ook zijn plaats in de hemel 

verloren. Hij werd ontevreden omdat niet alle geheimen van Gods bedoelingen aan hem 
waren toevertrouwd. Hij waardeerde niet langer meer hetgeen wel geopenbaard was ten 
aanzien van zijn eigen werk in de hoge functie die hem was toegekend. Door dezelfde 

ontevredenheid op te wekken bij de engelen die onder zijn bevel stonden, veroorzaakte hij 
hun val. Nu probeert hij de geest van de mens met dezelfde gedachten vol te stoppen en wil 

hij hem ertoe leiden zich af te keren van de duidelijke geboden van God. – The Great 
Controversy p. 522,523; De Grote Strijd blz. 480,481 
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8 Mei | De Tijden En Gelegenheden 
Dag 128 van 365 

 
"En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 

in Zijn eigen macht gesteld heeft." Handelingen 1:7 
 

 De tijden en gelegenheden heeft God in Zijn eigen macht gesteld. Waarom heeft God 
ons deze kennis niet gegeven? Omdat we er geen juist gebruik van zouden maken als Hij dit 
deed. Een toestand van zaken zou het resultaat van deze kennis onder ons volk zijn, die in 
grote mate het werk van God zou vertragen in het voorbereiden van een volk voor de grote 

dag die te komen staat...  
 

 Jezus heeft Zijn discipelen gezegd te “waken” maar niet voor een vastgestelde tijd. 
Zijn volgelingen moeten naar de orders van hun Kapitein luisteren; ze moeten waken, 

wachten, bidden en werken, in de tijd dat zij de komst van de Heere naderen. Niemand zal in 
staat zijn om precies te voorspellen, wanneer die tijd zal komen, want "van dien dag en ure 
weet niemand" (Mattheüs 24:36). U zult niet in staat zijn om te zeggen dat Hij binnen één, 
twee of vijf jaar zal komen, ook mag u Zijn komst niet uitstellen door te zeggen dat het niet 
binnen tien of twintig jaar zal gebeuren... We weten de exacte tijd van de uitstorting van de 

Heilige Geest of de komst van Christus niet. –  Evangelism p. 221 
 

 Toen werd ik op sommigen gewezen, die in grote dwaling verkeren door te geloven, 
dat het hun plicht is om naar het oude Jeruzalem te gaan* en denken, dat zij daar een werk te 

doen hebben voordat de Heere komt. Zo'n opvatting is bedoeld om de gedachten en de 
belangstelling af te trekken van Gods werk dat nu gedaan moet worden onder de boodschap 

van de derde engel. Zij die denken dat zij nog naar Jeruzalem moeten gaan, zullen hun 
gedachten daar hebben, en hun middelen zullen aan de zaak van de tegenwoordige Waarheid 

onthouden worden, om hen en anderen in staat te stellen daarheen te gaan. Ik zag dat zo'n 
zending geen wezenlijk goed zou doen en dat het veel tijd zou kosten om ook maar enkele 
joden te doen geloven in de eerste komst van Christus, en nog veel langer om hen aan Zijn 

wederkomst te doen geloven. – Early Writings p. 75; Eerste Geschriften blz. 81-82 
 

• Geschreven in de vroege vijftiger jaren van de vorige eeuw, toen de voorstanders van 
het komende tijdperk leerden, dat het oude Jeruzalem herbouwd zou worden als een 

centrum van christelijk getuigenis die zekere profetieën van het O.T. Vervult. 
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9 Mei | En Gelijk Het Geschiedde In De Dagen Van Noach 
Dag 129 van 365 

 
"En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de 

Zoon des mensen." Lucas 17:26 
 

 Mij werd getoond dat er een vreselijke toestand van zaken in onze wereld bestaat. De 
engel van genade ontvouwt de vleugels en staat klaar om te vertrekken... De wet van God is 
nietig verklaard. We zien en horen van verwarring en verslagenheid, gebrek en hongersnood, 

aardbevingen en watervloeden. Vreselijke gewelddaden zullen door de mensen begaan 
worden, hartstocht, en niet het verstand zwaait de scepter. De toorn van God rust op de 

inwoners van de wereld, die bijna even verdorven zijn geworden als de inwoners van Sodom 
en Gomorra. Nu vernietigen vuur en vloedgolven al duizenden levens en bezittingen die 

zelfzuchtig opgehoopt zijn door de armen te onderdrukken. De Heere zal spoedig Zijn werk 
plotseling afbreken en een eind aan de zonde maken. O, dat de tonelen van de vele 

ongerechtigheden, die mij voor ogen gehouden zijn en die in deze laatste dagen in praktijk 
gebracht worden, toch een diepe indruk op de gemoederen van Gods belijdend volk mochten 

maken. 
 

 Zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het zijn wanneer de Zoon des mensen 
geopenbaard zal worden. De Heere trekt Zijn Geest van de aarde terug en spoedig zullen 

dood en verderf losbreken, criminaliteit zal toenemen, en er zal op wrede boosaardige wijze 
wraak genomen worden op de rijken, die zichzelf boven de armen hebben verheven. 

Diegenen die zonder Gods bescherming zijn, zullen nergens veiligheid vinden. Menselijke 
werktuigen worden opgeleid en hun vindingrijke krachten zullen gebruikt worden om de 

meest krachtige machinerie in werking te zetten om te verwonden en te doden... 
 

 Mijn broeders en zusters... ik doe een beroep op u... de levens van velen zijn te 
kieskeurig en te verwend... Ze denken dat ze christenen zijn, maar zij weten niet wat een 

praktisch christelijk leven betekent. Wat betekent het om een christen te zijn? Het betekent 
om op Christus te lijken... samen te werken met God door in harmonie met Hem te zijn. 

Verwijder alles uit uw hart wat enigszins een afgod zou kunnen zijn. Nu is het Gods tijd, en 
Zijn tijd is uw tijd. “Strijd den goeden strijd des geloofs” (1 Timotheüs 6:12) en weiger om 
ongeloof tot uitdrukking te brengen. De wereld moet de laatste waarschuwingsboodschap 

horen. – 8 Testimonies p. 49-53  
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10 Mei | Een Grote Verschrikking Zal Spoedig Komen 
Dag 130 van 365 

 
"want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en den engelen en den mensen." 1 

Korinthe 4:9 
 

 De wereld is een theater. De acteurs, haar inwoners, bereiden zich voor op hun rol die 
zij in het laatste grote drama zullen spelen. Onder de grote mensenmassa's is geen eenheid te 
vinden, behalve als mensen een verbond sluiten om hun zelfzuchtige doeleinden tot stand te 
brengen. God ziet dit alles. Zijn plan dat Hij heeft met de opstandige onderdanen zal vervuld 

worden. De wereld is niet in de handen van de mensen gegeven, hoewel God toestaat dat 
verwarring en wanorde voor een tijd de scepter zwaaien. Een macht van beneden werkt om 

de laatste grote tonelen van het drama tot stand te brengen - satan komt als Christus en werkt 
met al zijn misleidende ongerechtigheid door mensen die zich in geheime genootschappen 

verenigen. Diegenen die toegeven aan de drang om zich te verenigen, werken de plannen van 
de vijand uit. Oorzaak en gevolg zullen zichtbaar zijn. 

 
 De overtreding heeft haar grens bijna bereikt. De wereld is vol verwarring en 

angstaanjagende dingen zullen spoedig over de mens komen. Het einde is héél dichtbij. Wij, 
die de Waarheid kennen, moeten ons voorbereiden op datgene, wat spoedig over de wereld 

zal losbarsten en wat de wereld als een onverwachte gebeurtenis zal overvallen... 
 

 Zijn wij als volk in slaap gevallen? O, wanneer de jeugd in onze instituten, die nu 
voor de verschijning van de Heere niet gereed is en ongeschikt is om lid van het hemels 

gezin te worden, alleen maar de tekenen van de tijd zouden opmerken, wat een verandering 
zou er dan in hen waargenomen worden! De Heere Jezus roept om zelfopofferende werkers 
die in Zijn voetstappen willen volgen, voor Hem willen werken, het kruis op willen nemen 

en Hem willen volgen waar Hij ook heen gaat. 
 

 Velen zijn al heel snel tevreden met het verlenen van nauwelijks noemenswaardige 
diensten. Hun christelijkheid stelt niet veel voor. Christus gaf Zichzelf voor zondaars. Hoe 
groot zou ons verlangen dan moeten zijn om zielen te redden, als wij zien hoe mensen in 
zonde omkomen. Deze mensen zijn met een oneindig hoge prijs gekocht. De dood van de 
Zoon van God aan het kruis van Golgotha is de maatstaf van hun waarde. Dag in dag uit 

beslissen zij of zij de eeuwige dood of het eeuwige leven willen verkrijgen. – 8 Testimonies 
p. 27-29 

 
 



                                                                                    
 
Mei: Maranatha; Tekenen van Christus' Terugkeer  
 

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

11 Mei | De Jeugd En Het Drugssyndroom 
Dag 131 van 365 

 
"Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen uwer 

jongelingschap,  en wandel in de wegen uws harten en in de aanschouwing uwer ogen; maar 
weet, dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht." Prediker 11:9 

 
 Satan was de eerste opstandeling in het universum en sinds zijn uitdrijving uit de 
hemel probeert hij constant ieder lid van de menselijke samenleving tot een afvallige van 

God te maken, evenals hij dat zelf is. Hij beraamde zijn plannen om de mens te verderven en 
door de ongeoorloofde bevrediging van de eetlust leidde hij hen ertoe om de geboden van 

God te overtreden. Hij verleidde Adam en Eva van de verboden vrucht te eten en 
veroorzaakte zo hun val, evenals hun verdrijving uit Eden. Hoe velen zeggen: "Als ik in 

Adams plaats geweest zou zijn, zou ik nooit bij zo'n eenvoudige toets Gods wet overtreden 
hebben." Maar u, die zo'n grootspraak te berde brengt, u hebt een prachtige gelegenheid om 
uw krachtige vastberadenheid te tonen, uw trouw aan beginsel onder beproeving... Ziet God 

geen zonde in uw leven?... 
 

 Op alle mogelijke manieren streeft satan ernaar om de jeugd op het pad van verderf te 
verleiden en wanneer hij hun voeten eenmaal op dat pad kan krijgen, jaagt hij hen op, zo snel 

mogelijk naar de ondergang. Hij leidt hen van de ene losbandigheid naar de andere tot het 
geweten van zijn slachtoffers afgestompt is en zij geen vrees meer voor God hebben. Ze 
beoefenen geen zelfbeheersing meer. Ze raken verslaafd aan alcohol, tabak en opium en 

zinken steeds dieper weg. Zij zijn slaaf van hun eigen eetlust. Raad, die zij eens 
respecteerden, leren zij verachten. Ze nemen een hooghartige houding aan en scheppen op 
over vrijheid terwijl ze dienstknechten van verdorvenheid zijn. Voor hen betekent vrijheid 

slaven te zijn van zelfzucht, een verdorven eetlust en losbandigheid... 
 

 Satan is vastbesloten om het menselijk geslacht tot zijn onderdanen te maken, maar 
Christus heeft een oneindige prijs betaald, zodat de mens van de vijand verlost kan worden 
en het karakter van God in de mens hersteld kan worden... Gevallen mensen kunnen door 

Jezus toegang tot de Vader vinden en genade verkrijgen om hen in staat te stellen 
overwinnaars te worden door de verdiensten van een gekruisigde en opgestane Zaligmaker.  

– Temperance p. 273,274 
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12 Mei | Uiterlijk Vertoon Van Heidense Machten 
Dag 132 van 365 

 
"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar 

ketelachtig zijnde  van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hun eigen 
begeerlijkheden." 2 Timotheüs 4:3 

 
 In een razend tempo plaatsen de mensen zich onder het vaandel dat zij uitgekozen 

hebben, terwijl zij onrustig afwachten welke stappen hun leiders zullen ondernemen. Er zijn 
er die blijven wachten en werken terwijl ze uitzien naar Jezus' wederkomst, terwijl het 

andere deel zich in snel tempo onder het opperbevel van de eerste grote afvallige verzamelt. 
Zij zoeken een God in mensengedaante en satan verpersoonlijkt degene die zij zoeken. 

Menigten zullen worden misleid, doordat zij de Waarheid hebben verworpen. Zo zullen zij 
de dwaling aannemen. De mens wordt uitgeroepen tot god. – The Faith I Live By p. 322; Het 

Geloof Waardoor Ik Leef blz. 322 
 

 Naarmate wij het einde naderen, zal er een steeds groter uiterlijk vertoon van 
heidense macht zijn. Heidense godheden zullen hun schitterende macht tentoonspreiden en 
zullen zichzelf aan de steden van de wereld vertonen. Deze afschildering is zich al beginnen 

te vervullen. Door middel van verschillende beelden, liet de Heere Johannes het boze 
karakter en de verleidelijke invloed zien van hen, die bekend zijn geworden door het 
vervolgen van Gods volk. Allen hebben wijsheid nodig om “de verborgenheid der 

ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:7) te onderzoeken, die zo omvangrijk wordt in het 
einde van de geschiedenis van deze aarde... Juist in deze tijd waarin we leven, heeft de Heere 

Zijn volk geroepen en hen een boodschap gegeven. Hij heeft hen opgeroepen om de 
verdorvenheid aan het licht te brengen van “de mens der zonde” (vers 3), die de zondagswet 

een duidelijke macht gegeven heeft, die gemeend heeft “tijden en wetten te veranderen” 
(Daniël 7:25) en het volk van God verdrukt, dat Hem standvastig blijft eren door de enig 

ware Sabbat te houden, de Sabbat van de schepping... 
 

 De gevaren van de laatste dagen staan voor de deur en in ons werk moeten wij de 
mensen waarschuwen voor de gevaren waarin ze zich bevinden. Laten de plechtige tonelen 
die de profetie geopenbaard heeft niet onaangeroerd blijven. Als ons volk maar half wakker 
zou zijn, als het de nabijheid van de gebeurtenissen, die in de Openbaring afgebeeld worden, 

zou inzien, zou een hervorming in de gemeenten tot stand komen en veel meer zouden de 
boodschap geloven. We hebben geen tijd te verliezen. God roept ons, die er rekenschap van 

moeten afleggen, op om naar zielen te zoeken. – Testimonies to Ministers and Bible Workers 
p. 117,118 
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13 Mei | Verwarring In De Steden 
Dag 133 van 365 

 
"Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende 

verleid." 2 Timotheüs 3:13 
 

 Het was niet Gods bedoeling dat Zijn volk opeengehoopt in de steden zou wonen, in 
flats opeengepakt. In het begin plaatste Hij onze eerste ouders in een hof, middenin de 

prachtige natuur met al haar mooie plekjes en bekoorlijke geluiden. Hij wenst ook nu nog dat 
de mensen zich kunnen verblijden in deze dingen. – 7 Testimonies p. 87 

 
 Licht is mij gegeven dat overal in de steden verwarring, geweld en misdaad zullen 

heersen en dat deze dingen zullen toenemen tot het einde van de geschiedenis van deze 
aarde. – 7 Testimonies p. 84 

 
 Het is tijd voor ons volk om hun gezinnen uit de steden weg te halen en naar meer 

afgelegen plaatsen te gaan. Anders zal veel van de jeugd en eveneens van de ouderen, in de 
valstrikken van de vijand raken en door hem gevangen worden. – 8 Testimonies p. 101 

 
"Uit de steden, uit de steden!" Dit is de boodschap die de Heere mij gegeven heeft. – Life 

Sketches of Ellen G.White p. 409; Schetsen uit het leven van Ellen G.White blz. 368 
 

 De onrust en verwarring die deze steden vult, de toestanden die door de vakbonden 
en stakingen aangericht worden, bewijzen een grote hindernis voor ons werk te zijn. Mannen 

proberen de arbeiders, werkzaam in verschillende beroepen, aaneen te sluiten in bepaalde 
vakbonden. Dit is niet Gods plan, maar het plan van een macht die wij in geen enkel opzicht 
moeten erkennen. Gods Woord gaat in vervulling, de goddelozen binden zichzelf tot bundels 

die verbrand zullen worden. 
We moeten nu al de ons toevertrouwde talenten gebruiken om de laatste 

waarschuwingsboodschap aan de wereld te brengen. In dit werk moeten we onze 
individualiteit bewaren. We moeten geen lid worden van geheime genootschappen of 

vakbonden. We moeten staan in de vrijheid Gods en onophoudelijk op Christus zien. – 7 
Testimonies p. 84 

 
 De goddeloze steden van onze wereld zullen weggevaagd worden door de bezem van 

de verwoesting. Door middel van de rampen die nu immens grote gebouwen en grote 
stadsgedeelten treffen, laat God zien wat over de hele aarde zal komen. Hij heeft ons gezegd: 

"En leert van de vijgenboom deze geschiedenis: Wanneer zijn tak nu teer wordt en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al 

deze dingen zult zien, zo weet, dat het (de komst van de Zoon des mensen) nabij is, voor de 
deur." (Mattheüs 24:32-33). 7 Testimonies p.83; Schatkamer deel 3 blz. 115 

 
 



                                                                                    
 
Mei: Maranatha; Tekenen van Christus' Terugkeer  
 

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

14 Mei | Het Vooroordeel Neemt Toe 
Dag 134 van 365 

 
"Verwondert u niet, mijne broeders, zo u de wereld haat. Wij weten, dat wij overgegaan zijn 

uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet liefheeft, 
blijft in de dood." 1 Johannes 3:13-14 

 
 Hij die nauw met Christus verbonden is, staat boven het vooroordeel van huidskleur 
of kaste. Zijn geloof houdt zich aan eeuwige werkelijkheden vast. De Goddelijke Auteur van 

de Waarheid moet verheven worden. Onze harten moeten met dat geloof vervuld zijn, dat 
door de liefde werkt en de ziel reinigt. Het werk van de barmhartige Samaritaan is het 

voorbeeld dat wij allen moeten navolgen. – 9 Testimonies p.209; Getuigenissen deel 9 blz. 
203 

 
 Het zal onmogelijk zijn om alle zaken rond de rassenkwestie in overeenstemming te 
brengen met de voorschriften van de Heere, tot degenen die de Waarheid geloven zó nauw 

met Christus verenigd zijn, dat zij één met hem zullen zijn. Voorop staat dat zowel blanke als 
gekleurde leden van de gemeente bekeerd moeten zijn. Aan beide kanten bevinden zich 

enkelingen, die onredelijk zijn en wanneer het rassenvraagstuk besproken wordt, openbaren 
zij onheilige, onbekeerde karaktertrekken. Zij, die eigenzinnig en obstinaat (rebels) zijn, 

worden snel aangezet tot twist, omdat ze nooit geleerd hebben het juk van Christus te dragen. 
Bij hen schreeuwt het eigen-ik met een onheilige vastbeslotenheid om heerschappij. – Letter 

105,1904 
 

 Naarmate de tijd voortgaat en vooroordelen betreffende rassen zich vermeerderen, zal 
het in veel plaatsen bijna onmogelijk worden, dat blanke arbeiders voor de kleurlingen 

werken. Soms zullen blanken, die geen sympathie voor ons werk hebben, zich met 
kleurlingen verenigen om onze arbeid tegen te werken. Ze zullen beweren dat onze leer ertoe 

bijdraagt dat kerken uiteen vallen en dat moeilijkheden veroorzaakt worden vanwege de 
Sabbat kwestie. Blanke predikanten en anders getinte predikanten zullen valse beweringen 

naar voren brengen om in de gevoelens van de mensen zo'n geest van weerstand op te 
roepen, dat ze klaar staan om te vernietigen en te doden. 

 
 Duivelse machten gebruiken al hun vindingrijkheid om de verkondiging van de 
laatste boodschap van genade onder de kleurlingen te verhinderen. Satan maakt het zeer 

moeilijk voor de evangelieprediker en leraar om aan het vooroordeel dat tussen blanken en 
kleurlingen bestaat voorbij te gaan. 

  
 Laten we de weg van wijsheid volgen. Laten we niets doen wat onnodige tegenstand 
opwekt, niets wat de verkondiging van de evangelieboodschap zal hinderen. – 9 Testimonies 

p. 207,208; Getuigenissen deel 9 blz. 201 
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15 Mei | De Begeerte Naar Naaktheid 
Dag 135 van 365 

 
"zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met 

haar gedaan." Matthéüs 5:28 
 

 Velen van de jongeren lezen gretig allerlei boeken. Ze lezen alles wat ze in handen 
kunnen krijgen. Opwindende liefdesgeschiedenissen en onkuise foto's hebben een 

verderfelijke invloed. Romannetjes worden door velen gretig met alle aandacht gelezen en 
als resultaat daarvan wordt hun voorstellingsvermogen geschonden. In de treinen worden 
foto's van naakte vrouwen te koop aangeboden. Deze walgelijke foto's... worden aan de 

muren van de winkels opgehangen door hen, die in zulke prenten handelen. Dit is een eeuw 
waar de verdorvenheid overal heerst. De lust van het oog en de verdorven hartstochten 

worden door zien en lezen opgewekt. De gedachten en gevoelens raken door de verbeelding 
verdorven. De menselijke geest vermaakt zich in het overdenken van taferelen, die de lage en 

slechte hartstochten opwekt. Deze schaamteloze foto's, bekeken met een onheilige 
verbeelding, verderven de morele gevoelens en bereiden de misleide en verdwaasde wezens 

voor om de vrije teugel aan begeerlijke hartstochten te geven. Dan volgen zonden en 
misdaden, die wezens die naar het beeld van God geschapen zijn, tot een peil van de beesten 

neerhalen en hen tenslotte tot de ondergang brengen. Vermijd het lezen en het zien van 
dingen die onreine gedachten zullen ingeven. Ontwikkel de morele en verstandelijke 

vermogens. Laat deze edele vermogens niet verzwakt en misbruikt worden door het vele 
lezen, zelfs van verhalenboeken... 

 
 Het is onmogelijk voor de jeugd om een gezonde geest en goede christelijke 

beginselen te bezitten, tenzij men zich in het aandachtig onderzoeken van Gods Woord 
verheugt. Dit boek bevat de meest interessante geschiedenis, geeft de weg tot verlossing door 
Christus aan en is hun gids voor een hoger en beter leven. Als hun verstand niet zo verdorven 

was door de opwindende fictieverhalen, zou iedereen het tot het meest interessante boek 
uitgeroepen hebben, dat zij ooit onderzocht hadden. U, die uitziet naar de wederkomst van 
uw Heere om uw sterfelijke lichamen te veranderen en die aan Zijn verheerlijkt lichaam 

gelijkvormig te maken, moet tot een hoger peil komen. U moet vanuit een hoger standpunt 
werken dan u tot nog toe gedaan hebt, anders zult u niet tot diegenen behoren, die de 

onsterfelijkheid zullen ontvangen. – 2 Testimonies p.410,411 
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16 Mei | Zij Die Roepen Om Vrede 
Dag 136 van 365 

 
"Komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en wij zullen sterken drank zuipen; en de dag 

van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker." Jesaja 56:12 
 

 De kwade dienstknecht zegt in zijn hart: "Mijn Heer vertoeft te komen." (Lukas 
12:45) Hij zegt niet, dat Christus niet komen zal. Hij spot niet met Zijn wederkomst. Maar in 

zijn hart en door zijn handelingen en zijn woorden toont hij, dat de wederkomst van zijn 
Heere is uitgesteld. Zo bant hij uit de gedachten van anderen de overtuiging, dat de Heere 

spoedig zal komen. Zijn invloed brengt mensen ertoe met een verondersteld uitstel zorgeloos 
te leven. Ze worden versterkt in hun wereldsgezindheid en hun gevoelloosheid. Aardse 

lusten en verdorven gedachten nemen bezit van hun geest. De kwade dienstknecht eet en 
drinkt met de dronkaards, hij is één met de wereld in zijn vermaken. Hij slaat zijn 

mededienstknechten, en beschuldigt en veroordeelt hen, die getrouw zijn aan hun Meester... 
 

 De wederkomst van Christus zal de valse leraren overvallen. Deze zeggen: "Het is 
vrede en zonder gevaar." (1 Thessalonicenzen 5:3) Zoals de priesters en de wetgeleerden 

vóór de val van Jeruzalem, zoeken zij naar aardse welvaart en roem ten behoeve van de kerk. 
Zij leggen de tekenen van de tijd zó uit alsof die dit aankondigen. Maar wat zegt het Woord 

dat door God is ingegeven? "dan zal een haastig verderf hun overkomen." ... 
 

 De mensen verschuiven de wederkomst van de Heere naar een verre toekomst. Zij 
lachen om waarschuwingen. Hoogmoedig wordt er gebluft "alle dingen blijven gelijk zoals 
vanaf het begin der schepping"... "de dag van morgen zal zijn als deze, ja, veel treffelijker" 
(2 Petrus 3:4; Jesaja 56:12). Wij zullen ons nog meer storten in het zoeken naar ons eigen 

genot. Maar Christus zegt: "Zie, Ik kom als een dief." (Openbaring 16:15). Juist op het 
moment als de wereld spottend vraagt "waar is de belofte Zijner toekomst?" (2 Petrus 3:4),  

gaan de tekenen in vervulling. Terwijl ze roepen "vrede en zonder gevaar", zal hen een 
plotseling verderf overkomen. Als de spotter, de verwerper van de Waarheid, aanmatigend 
geworden is; als er in allerlei sectoren geld gemaakt wordt zonder er enig principe op na te 

houden; als de student begerig naar kennis zoekt over alles behalve de Bijbel, dan komt 
Christus als een dief. – The Faith I Live By p. 342; Het Geloof Waardoor Ik Leef blz. 342 

 
 



                                                                                    
 
Mei: Maranatha; Tekenen van Christus' Terugkeer  
 

ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl           17   

17 Mei | Tonelen, Geluiden En Misdadigheid 
Dag 137 van 365 

 
"Ik zal geen Belialstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij 
niet aankleven. Een verkeerd hart zal van mij wijken; den boze zal ik niet kennen." Psalm 

101: 3,4 
 

 U zou grote zorg voor uw kinderen moeten dragen, die bij iedere stap verzoekingen 
tegenkomen. Het is onmogelijk voor hen om contact met slechte jeugd te vermijden... Zij 
zullen dingen zien, geluiden horen en invloeden ondergaan, die demoraliserend werken en 
die, als er niet fel over gewaakt wordt, onmerkbaar maar zeker het hart verderven en het 

karakter misvormen... 
 

 Sommige vaders en moeders zijn zo onverschillig, zo achteloos, dat zij denken dat 
het geen verschil uitmaakt of hun kinderen nu een school van de eigen gemeente of een 

openbare school bezoeken. "We zijn in de wereld", zo zeggen zij, "en we kunnen er niet uit 
gaan." Maar ouders, we kunnen op een goede manier uit de wereld vandaan komen, wanneer 
we daarvoor kiezen. We kunnen het vermijden om veel van de boosheden te zien, die zich in 

deze laatste dagen zo snel vermenigvuldigen... 
 

 Voor de actieve geest van kinderen zijn de taferelen van gefantaseerde onthullingen 
over de toekomst, werkelijkheden. Als er revoluties voorspeld en alle soorten van 

gebeurtenissen beschreven worden, die de wet naar beneden halen en de zelfbeheersing de 
losse teugels geven, zullen er velen zijn die de geest van deze voorstellingen opvangen. Zij 

worden hierdoor geleid om misdaden te begaan, die zelfs nog erger zijn dan deze 
sensationele schrijvers afschilderen. Door zulke invloeden wordt de maatschappij 

gedemoraliseerd. Het zaad van wetteloosheid wordt met milde hand uitgestrooid. Niemand 
hoeft zich te verwonderen, dat een oogst van misdaad het gevolg is... 

 
 Zeg vastbesloten: "Ik wil geen kostbare ogenblikken besteden om datgene te lezen, 

wat mij niet ten goede zal komen en dat mij alleen maar onbekwaam maakt om anderen van 
dienst te zijn. Ik wil mijn tijd en mijn gedachten toewijden zodat God mij meer geschikt kan 
maken voor Zijn dienst. Ik wil mijn ogen voor lichtzinnige en zondige dingen sluiten. Mijn 
oren behoren de Heere toe en ik wil niet luisteren naar de spitsvondige redenering van de 
vijand. Mijn stem zal op generlei wijze ondergeschikt zijn aan een wil, die niet onder de 
invloed van Gods Geest staat. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest en ieder 

vermogen van mijn wezen zal aan waardige bezigheden toegewijd zijn." – The Adventist 
Home p. 406-409 
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18 Mei | Spiritisme En Revolutie 
Dag 138 van 365 

 
"En hij antwoordende, zei: Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit 

geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelven." 
Lucas 10:27 

 
 Wanneer de jeugd de wereld ingaat om daar de verleidingen van de zonde het hoofd 
te bieden - de hartstocht naar geld, naar vermaak en uitspattingen, uiterlijk vertoon, weelde 

en verkwisting, bedrog, diefstal en corruptie - welke leringen komen zij dan tegen? 
 

 Het spiritisme beweert dat de mensen niet-gevallen halfgoden zijn, dat 'elke geest 
zichzelf zal richten', dat 'ware kennis de mensen plaatst boven alle wetten', dat 'alle bedreven 

zonden onschuldig zijn", want 'wat is, is goed', en 'God veroordeelt niet'. Van de slechtste 
mensen wordt gezegd dat ze in de hemel zijn en daar bijzonder worden vereerd. Daarom 
houdt het alle mensen voor: "het hindert niet wat je doet, leef zoals je wilt, de hemel is je 

thuis." Veel mensen gaan daardoor geloven dat verlangen de hoogste wet is, dat 
losbandigheid vrijheid is en dat de mens alleen zichzelf rekenschap verschuldigd is. 

 
 Wanneer men zulke leerstellingen tegenkomt, juist in het begin van het leven, 

wanneer de impulsen het sterkst en de zelfbeheersing en reinheid het allermeest nodig zijn, 
waar zijn dan de beveiligingen van de deugd? Wat moet de wereld ervoor bewaren een 

tweede Sodom te worden? 
 

 Tegelijkertijd probeert anarchie alle wetten, niet alleen de Goddelijke maar ook de 
menselijke weg te vagen. De opeenhoping van rijkdom en macht, de grote concerns die 

weinigen verrijken ten koste van velen, het verbond van de minder bedeelden ter verdediging 
van hun belangen en eisen... de wereldwijde verspreiding van dezelfde leuzen die tot de 
Franse Revolutie leidden... dat alles schijnt de gehele wereld te verwikkelen in een strijd 

gelijk aan die welke Frankrijk in beroering bracht. 
 

 Dat zijn de invloeden die de jeugd van nu moet ondergaan. Om te midden van zulke 
beroeringen staande te blijven, moeten de jonge mensen nu de fundamenten voor het 

karakter leggen. 
 

 In elk geslacht en in elk land is het ware fundament en voorbeeld tot karaktervorming 
hetzelfde geweest. De Goddelijke wet, "Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw 

hart ... en uw naaste als uzelven" (Lucas 10:27), het grote principe, geopenbaard in het 
karakter en leven van onze Heiland, is het enige veilige Fundament en de enige betrouwbare 

Gids. – Education p.227-229; Karaktervorming blz. 225-226 
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19 Mei | Pas Op Voor Door De Mens Gemaakte Testen 
Dag 139 van 365 

 
"Ziet... op de kwade arbeiders... Want wij zijn de besnijding, wij die God in den Geest 
dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen." Filippenzen 3:2,3 

 
 Er zijn mensen die de aanraking van Gods Geest nodig hebben. Dan zal de 

boodschap voor deze tijd op hun schouders drukken. Zij zullen niet zoeken naar door de 
mens gemaakte toetsen, naar iets nieuws en iets vreemds. De Sabbat van het vierde gebod is 

de toetssteen voor deze tijd. – Evangelism p.213 
 

 Het gebod van God, dat bijna algemeen nietig verklaard wordt, is de toetsende 
Waarheid voor deze tijd... De tijd komt, dat al degenen die God aanbidden, door dit teken 

onderscheiden zullen worden. Zij zullen als dienstknechten van God bekend zijn vanwege dit 
kenmerk van hun getrouwheid aan de hemel. Alle toetsstenen die door mensen gemaakt zijn, 
leiden de geest van de grote en belangrijke leerstellingen af, die de tegenwoordige Waarheid 

uitmaken. 
 

 Het is de wens en het plan van satan om onder ons mensen te brengen, die tot 
extreme uitersten willen gaan - mensen met een bekrompen geest, die kritisch en scherp zijn 
en vasthoudend aan hun eigen begrippen van wat waarheid betekent. Zij zullen veeleisend 
zijn en zullen proberen om strenge plichten op te leggen; ze houden zich diepgaand bezig 
met minder belangrijke zaken, terwijl zij de meer gewichtige zaken van de wet nalaten, 
namelijk het oordeel en de barmhartigheid en de liefde van God. Door het werk van een 

klein aantal van deze personen zal het gehele lichaam van sabbathouders voor dweepziek 
en... fanatiek gehouden worden... 

 
 God heeft een speciaal werk voor mannen met ervaring te doen. Zij moeten de zaak 
van God bewaken. Zij moeten erop toezien dat het werk van God niet aan mannen wordt 

toevertrouwd, die het als een voorrecht beschouwen op hun eigen onafhankelijk oordeel af te 
gaan, die prediken wat ze zelf willen en aan niemand verantwoording schuldig zijn wat 

betreft hun instructies of werk. Laat deze geest van zelfvoldaanheid eenmaal in ons midden 
regeren en er zal geen overeenstemming van handelen zijn, geen eenheid van geest, geen 
veiligheid voor het werk en geen gezonde groei in de zaak des Heeren... Christus bad dat 

Zijn volgelingen één mochten zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Zij die ernaar verlangen 
dit gebed beantwoord te zien, moeten ernaar streven om de minste neiging tot verdeeldheid 

tegen te gaan en moeten proberen de geest van eenheid en liefde onder de broeders en zusters 
te behouden. – Evangelism p. 212,213 
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20 Mei | Genezing Kan Van De Duivel Zijn 
Dag 140 van 365 

 
"Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 

zoekende wien hij zal mogen verslinden." 1 Petrus 5:8 
 

 De misleidingen van satan nemen nu toe en degene die van het pad der Waarheid 
afdwalen, kunnen zich niet meer oriënteren. Zij hebben niets waaraan zij zich kunnen 

vasthouden, en zullen van de ene dwaling naar de andere afdrijven en door de wind van 
vreemde leerstellingen voortgeblazen worden. Satan is met grote kracht afgekomen. Velen 

zullen door zijn wonderen bedrogen worden. – Evangelism p. 362 
 

 Ik kreeg de opdracht om te zeggen, dat in de toekomst grote waakzaamheid nodig zal 
zijn. Er mag onder Gods volk geen geestelijke onwetendheid gevonden worden. Boze 

geesten zijn actief bezig om de geest van de mens te beheersen. De mensen binden zich in 
bundels samen, klaar om door het vuur van de laatste dagen verteerd te worden. Zij die 
Christus en Zijn gerechtigheid verwerpen, zullen dwalingen aannemen die de wereld 

overspoelen. Christenen moeten nuchter en waakzaam zijn en standvastig hun tegenpartij, de 
duivel, weerstaan, die als een briesende leeuw rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. 

Mensen zullen onder de invloed van boze geesten wonderen doen... 
 

 We hoeven niet bedrogen te worden. Wonderbare tonelen, waar satan nauw mee 
verbonden is, zullen spoedig plaatsvinden. Gods Woord verklaart dat satan wonderen zal 
doen. Hij zal de mensen ziek maken en zal dan plotseling zijn satanische macht van hen 
wegnemen. Zij zullen dan als genezen beschouwd worden. Deze werken van schijnbare 

genezing zullen Zevendedags-Adventisten tot de toets brengen... 
 

 Als diegenen waardoor de genezingen tot stand gebracht zijn, zich verontschuldigen 
op grond van deze manifestaties om de wet van God niet te houden en voortgaan in 

ongehoorzaamheid, hoewel zij onbeperkte macht hebben, volgt daaruit niet dat zij de kracht 
Gods bezitten. Integendeel, het is de grote wonderwerkende macht van de grote bedrieger. 
Hij is een overtreder van de morele wet en hij gebruikt iedere list om de mensen voor het 

ware karakter ervan te verblinden. We worden gewaarschuwd dat hij in de laatste dagen met 
tekenen en leugenachtige wonderen zal werken en hij zal met deze wonderen doorgaan tot 
het einde van de genadetijd. Hij wil hen bewijzen, dat hij een engel des lichts is en niet een 

engel der duisternis. – Revival and Beyond p. 48,49 
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21 Mei | De Gewelddadige Aarde 
Dag 141 van 365 

 
"En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving." 

Openbaring 6:12 
 

 De profetie voorzegt niet alleen de manier waarop de wederkomst zal plaatsvinden en 
het doel van die gebeurtenis, maar voorzegt ook tekenen waardoor de mensen kunnen weten 
dat die komst nabij is... Johannes geeft de volgende beschrijving van de eerste tekenen die 

aan de wederkomst van Christus voorafgaan: "Er werd een grote aardbeving; en de zon werd 
zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed." (Openbaring 6:12) 

 
 Deze tekenen verschenen vóór het begin van de negentiende eeuw. Zoals de profetie 

had voorzegd, deed zich in 1755 de ergste aardbeving voor die ooit plaatsgevonden had. 
Hoewel deze aardbeving bekend staat als 'de aardbeving van Lissabon', werd ook een groot 

deel van Europa, Afrika en Amerika getroffen. De schok werd gevoeld in Groenland, de 
Westindische eilanden, op het eiland Madeira, in Noorwegen en Zweden, Groot-Brittannië 
en Ierland: een oppervlakte van meer dan tien miljoen vierkante kilometer. Een groot deel 
van Algiers werd verwoest en vlakbij de grens met Marokko werd een dorp van acht- tot 
tienduizend inwoners verzwolgen. Een geweldige vloedgolf spoelde over de kusten van 

Spanje en Afrika waardoor hele steden werden meegesleurd en een verschrikkelijke 
verwoesting werd aangericht.  

 
 Maar de aardbeving was het zwaarst in Spanje en Portugal. De vloedgolf die Cadiz 
bereikte zou achttien meter hoog zijn geweest. "Enkele van de hoogste bergen van Portugal 

beefden op hun fundamenten"... – Sir Charles Lyell, Principles of Geology, p. 495... "De 
aardbeving vond plaats op een godsdienstige feestdag, toen de kerken en kloosters vol 

waren. Slechts enkelen konden aan de dood ontsnappen." – Encyclopedia Americana, art. 
"Lisbon" (uitg. 1831)... Ongeveer negentigduizend mensen verloren op die rampzalige dag 

het leven. 
 

 Hoe vaak horen we van aardbevingen en orkanen, van verwoestingen door vuur en 
overstromingen, met grote verliezen van levens en bezittingen! Schijnbaar zijn deze rampen 

grillige uitbarstingen van ongebreidelde, onbeheerste natuurkrachten, waarover de mens 
absoluut geen zeggenschap heeft. Maar in al deze dingen zijn Gods bedoelingen te 

ontdekken. Ze vormen middelen waardoor Hij mannen en vrouwen probeert wakker te 
schudden om zich bewust te worden van hun gevaarlijke toestand. – The Great Controversy 

p. 304,305; De Grote Strijd blz. 285-286 
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22 Mei | Tekenen In De Hemelen 
Dag 142 van 365 

 
"De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 

vreselijke dag des HEEREN komt." Joël 2:31 
 

 Tijdens het gesprek van Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg noemde Christus, 
na Zijn beschrijving van de lange periode van beproevingen voor de gemeente – de 1260 jaar 

van pauselijke vervolgingen, waarvan Hij had beloofd dat ze zouden worden ingekort –  
enkele gebeurtenissen die aan Zijn wederkomst zouden voorafgaan en gaf Hij de tijd aan 

wanneer het eerste teken gezien zou worden: "En terstond na de verdrukking dier dagen zal 
de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven." (Mattheüs 24:29) De 

1260 profetische dagen ofwel jaren eindigden in 1798. De vervolgingen waren 25 jaar 
daarvoor zo goed als afgelopen. Christus had gezegd dat de zon na deze verdrukking zou 

worden verduisterd. Deze profetie ging op 19 mei 1780 in vervulling. 
 

 "Eén van de merkwaardigste verschijnselen - misschien zelfs het geheimzinnigste - ... 
is de donkere dag van 19 mei 1780, waar men tot nu toe geen verklaring voor heeft 

gevonden: de hemel en de atmosfeer van New England werden op die dag totaal 
verduisterd." – R.M. Devens, Our First Century, p. 89... 

 
 Na de dichte duisternis overdag werd de hemel ongeveer twee uur voor het vallen van 

de avond wat lichter en kon de zon doorbreken, hoewel ze nog altijd door de dichte mist 
werd verduisterd. "Na zonsondergang kwamen de wolken weer aandrijven en werd het heel 
vlug donker." "De duisternis van de nacht was even uitzonderlijk en angstaanjagend als die 

van overdag. Hoewel het bijna volle maan was, moest men het licht aansteken om iets te 
zien." – Isaiah Thomas, Massachusetts Spy; or, American Oracle of Liberty, vol. 10, no. 472 

(25 mei, 1780)... 
 

 De beschrijving van deze gebeurtenis door ooggetuigen is slechts een echo van de 
woorden die meer dan 2500 jaar vóór hun vervulling door Joël waren opgetekend: "De zon 
zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en geduchte dag 

des HEEREN komt." 
 

 Christus had Zijn discipelen de opdracht gegeven op de tekenen van Zijn komst te 
letten en zich te verheugen, wanneer zij de voorboden van hun komende Koning zouden 

zien. – The Great Controversy p. 306-308; De Grote Strijd blz. 287, 290 
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23 Mei | De Sterren Vallen Van De Hemel 
Dag 143 van 365 

 
"De sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen 

worden." Matthéüs 24:29 
 

 In 1833... verschenen de laatste tekenen die door de Zaligmaker beloofd waren als 
tekenen van Zijn tweede komst. Jezus zei: "De sterren zullen van de hemel vallen." In de 
Openbaring verklaarde Johannes, toen hij in een visioen de gebeurtenissen zag die de dag 

des Heeren aankondigden: "En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een 
vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt." 

(Openbaring 6:13) Deze profetie werd op indrukwekkende wijze vervuld door de grote 
sterrenregen van 13 november 1833, de grootste en mooiste in de geschiedenis. "Het hele 

firmament boven de Verenigde Staten was toen urenlang als een reusachtig vuurwerk! Sinds 
de tijd van de eerste kolonisten is er in dit land geen verschijnsel aan de hemel geweest dat 
door sommigen met zoveel verbazing en door anderen met zoveel angst en benauwdheid is 
gevolgd." "Haar uitnemendheid en ontzagwekkende schoonheid is nog steeds bij velen in 

gedachten blijven hangen... Het heeft nooit zo zwaar geregend als op die dag toen de 
meteorenregen op de aarde viel. In alle windrichtingen was de sterrenregen even dicht. 

Kortom, de ganse hemel scheen in beweging... Het verschijnsel dat in Professor Sillimans 
Journal wordt beschreven, was overal in Amerika te zien... Van twee uur 's morgens tot 

klaarlichte dag... waren er aan de hemel voortdurend verschietende en verblindend 
schitterende lichtbollen te zien." – R.M. Devens, American Progress; or, The Great Events of 

the Greatest Century, hfst. 28, pag. 1-5 
 

 Zo was het laatste teken dat Christus' wederkomst aankondigde ook verschenen. 
Jezus had Zijn discipelen naar aanleiding van deze tekenen gezegd: "Alzo ook gijlieden, 
wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur." (Mattheüs 

24:33). Na deze tekenen zag Johannes de volgende belangrijke gebeurtenis die kort daarna 
zou voorkomen: “En de hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt;” terwijl de 

aarde beefde, “en al de bergen en eilanden zijn bewegen uit hun plaatsen”, en de 
goddelozen in radeloze angst wilden vluchten voor het aangezicht van de Zoon des mensen.  

 
Maar de dag en het uur van Zijn wederkomst heeft Christus niet geopenbaard... Het 

nauwkeurige uur van de wederkomst van de Zoon des mensen is een verborgenheid van 
God. – The Faith I Live By p.344; Het Geloof Waardoor Ik Leef blz. 344 
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24 Mei | Het Ottomaanse Rijk In De Profetie 
 

"Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. En de vier engelen 
zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen het ure en dag en maand en jaar, opdat 

zij het derde deel der mensen zouden doden." Openbaring 9:14-15 
 

 De geschiedenis van de volken die de een na de ander de hun toegewezen tijd en 
plaats hebben ingenomen en onbewust getuigen waren van de Waarheid waarvan zijzelf de 
betekenis niet wisten, spreekt tot ons. Aan elk volk en aan elk mens van deze tijd heeft God 
een plaats in Zijn groot plan toegekend. Vandaag worden mensen en volken gemeten door 

het paslood in de hand van Hem Die geen fouten maakt. Allen bepalen door hun persoonlijke 
keuze hun lot en God oordeelt allen om Zijn doel te bereiken... 

 
 Alles wat de profetie heeft voorzegd dat tot op heden zou gebeuren, staat opgetekend 

op de bladzijden der geschiedenis, en we kunnen verzekerd zijn dat wat nog komen moet, 
eveneens zijn vervulling zal krijgen. – Education p. 178; Karaktervorming blz. 177 

 
 In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok. 

Twee jaar daarvóór, had Josiah Litch, één van de belangrijkste verkondigers van de 
wederkomst van Christus, een werk gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van 

Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk voorzegde. Volgens zijn berekeningen 
zou deze macht "in de loop van de maand augustus 1840" ten val worden gebracht. Enkele 
dagen vóór de vervulling schreef hij: "Als wij ervan uitgaan dat de eerste periode van 150 

jaar precies is uitgekomen vóórdat Deacozes met toestemming van de Turken de troon 
besteeg en dat de 391 jaar en 15 dagen begonnen aan het einde van de eerste periode, dan 

moeten deze eindigen op 11 augustus 1840. Op die dag zou de Ottomaanse macht in 
Constantinopel ten val moeten komen. Ik geloof dat dit inderdaad zal gebeuren." – Josiah 

Litch, in Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 aug, 1840 
 

 Op het aangeduide tijdstip aanvaardde Turkije door bemiddeling van zijn 
ambassadeurs de bescherming van de Europese mogendheden en kwam het onder controle 
van christelijke landen. De voorspelling was nauwkeurig uitgekomen... Dit was een zeer 

grote steun voor de Adventbeweging. –  The Great controversy p. 334,335; De Grote Strijd 
blz. 313-314 
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25 Mei | Een Lage Moraal 
Dag 145 van 365 

 
"Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, 

gelijkerwijs het den heiligen betaamt." Efeze 5:3 
 

 Er worden heden ten dage gesprekken gevoerd, die alarmerend zijn; zij tonen een 
lage moraal aan en laagstaande gedachten. Werkelijke waardigheid van karakter is zeer 

zeldzaam. Ware eerbaarheid en ingetogenheid worden zelden gezien. Er zijn slechts 
weinigen die kuis en rein zijn... 

 
 Als verdorven gedachten gekoesterd worden, worden zij gewoonten en de ziel wordt 

geschonden en bevlekt. Als eenmaal een verkeerde daad is begaan, is er een 'vlek' 
aangebracht, die alleen het bloed van Jezus genezen kan en wanneer men zich niet 

vastbesloten van de gewoonte afkeert, wordt de ziel verdorven en de stromen die uit zo'n 
bezoedelde bron vloeien, verderven anderen. 

 
 Er zijn mannen en vrouwen die de verzoeking uitlokken. Wanneer zij zich in een 

omgeving begeven, die verwerpelijk is, plaatsen zij zichzelf in een positie waar zij 
onherroepelijk verzocht zullen worden. De beste manier om tegen zonde beveiligd te zijn, is 
om altijd en onder alle omstandigheden doordacht te handelen en nooit impulsief vanuit een 
plotselinge ingeving. Handel altijd met de eerbied voor God voor ogen, dan zult u er zeker 

van zijn altijd het juiste te doen. – In Heavenly Places p. 197 
 

 De gevaren op moreel gebied, waaraan allen, zowel jong als oud blootgesteld zijn, 
nemen dagelijks toe. Het morele verval, dat wij verdorvenheid noemen, werkt overvloedig. 

Een lage zinnelijke en duivelse invloed wordt uitgeoefend door mannen, vrouwen en 
jongeren, die belijden christenen te zijn... 

 
 Diegenen aan wie de Waarheid onderwezen is en die niet de werken hebben die met 
de belijdenis van hun geloof overeenstemmen, zijn het doelwit van satans verzoekingen. Zij 
lopen gevaar bij iedere stap die zij zetten. Ze worden met het kwaad in aanraking gebracht. 

Ze zien dingen, ze horen geluiden, die hun ongetemde hartstochten opwekken en ze zijn 
onderhevig aan invloeden die hen ertoe leiden om eerder het kwade dan het goede te doen 

omdat ze geen zuiver hart hebben... 
 

 Er is geen onderwijs dat we nu meer nodig hebben, dan jonge mannen en vrouwen 
voor te bereiden om een zedelijke rechtschapenheid te bezitten en hun ziel van iedere vlek en 

smet van zedelijke onreinheid te reinigen. – In Heavenly Places p. 196 
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26 Mei | Fanatisme En Het Spreken In Tongen 
Dag 146 van 365 

 
"En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Want God is geen God van 

verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen." 1 Korinthe 14:32-33 
 

 Bij een bepaalde groep sabbatvierders heerst een geest van fanatisme... Ze hebben 
maar enkele teugjes gedronken van de Bron der Waarheid en zijn niet bekend met de geest 

van de derde engelboodschap. Niets kan voor die mensen gedaan worden als niet hun 
fanatieke inzichten zijn gecorrigeerd... 

 
 Sommigen van hen zijn in het bezit van wat zij gaven noemen, en zij beweren dat de 

Heere die in de gemeente heeft geplaatst. Zij hebben een onzinnige brabbeltaal, die zij 
'vreemde tongen' noemen, die niet alleen bij de mens vreemd is maar ook bij de Heere en bij 
de gehele hemel. Zulke gaven zijn gefabriceerd door mannen en vrouwen, geholpen door de 

grote aartsbedrieger. Fanatisme, valse opwinding, gebrabbel in vreemde tongen, diensten 
gepaard gaande met lawaai, dit alles werd beschouwd als gaven door God in de gemeente 
geplaatst. Sommigen zijn hier misleid. De vruchten van dit alles zijn niet goed geweest... 

 
 Er zijn tal van rusteloze mensen, die zich niet willen onderwerpen aan tucht, systeem 

en orde. Ze denken dat hun vrijheden beknot worden, wanneer ze van hun eigen oordeel 
afstand doen en zich onderwerpen aan het oordeel van mensen met ervaring. Het werk van 

God zal niet groeien, tenzij men zich wil onderwerpen aan orde en elke roekeloze, 
onordelijke geest van fanatisme uit de bijeenkomsten gebannen wordt. Indrukken en 

gevoelens zijn geen zeker bewijs dat een persoon door de Heere geleid wordt. Satan zal hem 
indrukken en gevoelens geven, juist wanneer hij er niet op bedacht is. Dat zijn geen veilige 

gidsen. Allen moeten terdege bekend worden met de zekerheden van ons geloof, en het 
meest moet bestudeerd worden hoe ze hun belijdenis kunnen verheerlijken en vruchten 

kunnen voortbrengen ter ere van God... Een spottende, gekscherende, roekeloze geest moet 
berispt worden. Wanneer mensen op vergaderingen talentvol spreken en bidden, terwijl ze na 
de vergaderingen op ruwe en onverschillige wijze spreken en handelen, is dit geen bewijs dat 

Gods genade aan het hart van deze personen gewerkt heeft... 
 

 De Waarheid van God zal nooit iemand naar beneden halen, maar zal juist degene die 
haar aanneemt, verheffen, zijn smaak veredelen, zijn oordeel heiligen, en hem vervolmaken 
voor het gezelschap van reine, heilige engelen in Gods Koninkrijk. – 1 Testimonies p.411-

415 
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27 Mei | Beproeft Alle Dingen 
Dag 147 van 365 

 
"Wacht u voor de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen 

zijn zij grijpende wolven." Matthéüs 7:15 
 

 De Heere heeft ons in dit werk, waarin mijn echtgenoot en ik een rol vervullen, door 
Gods voorzienigheid geroepen, vanaf het begin van de jaren 1843 en 1844. De Heere heeft 
ons in die tijd geleid en heeft plannen voor ons gemaakt, Hij heeft Zijn plannen door Zijn 

levende werktuigen uitgevoerd. Ons werden zo dikwijls verkeerde wegen te kennen gegeven, 
ook de ware en veilige paden werden heel duidelijk omschreven bij alle ondernemingen die 

met het werk, dat ons te doen gegeven was, verbonden waren, dat ik in waarheid kan zeggen, 
dat ik met satans bedoelingen, noch met de wegen en het werk van God niet onbekend was. 

We hebben diep moeten nadenken terwijl wij ons vertrouwen op de wijsheid van God 
stelden om ons bij onze onderzoekingen te leiden. Zo hebben we de verschillende theorieën, 
die onder onze aandacht gebracht werden, moeten vergelijken, de goede en kwalijke kanten 
ervan, met het licht dat van Gods Woord schijnt en de dingen die God aan mij geopenbaard 
had door Zijn Woord en de Getuigenissen, zodat wij niet bedrogen zouden worden en ook 

anderen niet zouden bedriegen. We gaven onze wil en weg aan God over en smeekten vurig 
om Zijn hulp en wij zochten nooit tevergeefs. Vele jaren van pijnlijke ervaring in verband 

met het werk van God, hebben mij met allerlei valse stromingen bekend gemaakt. Vaak ben 
ik naar verschillende plaatsen met de boodschap gezonden: "Ik heb een werk voor u in die 
plaats te doen en Ik zal u nabij zijn." Wanneer de gelegenheid kwam gaf de Heere mij een 

boodschap voor diegenen die valse dromen en gezichten hadden en in de kracht van Christus 
bracht ik mijn getuigenis zoals de Heere mij die gaf... 

 
 Tijdens de laatste 45 jaar heb ik personen ontmoet die beweerden boodschappen van 

vermaning voor anderen te hebben. Dit soort godsdienstig fanatisme is steeds weer vanaf 
1844 opgedoken. Satan heeft op velerlei manieren gewerkt om dwaling tot stand te brengen. 
Sommige dingen, die in die visioenen gesproken waren, kwamen uit. Maar veel dingen die 

betrekking hadden op de tijd van Christus' komst, het einde van de genadetijd en de 
gebeurtenissen die plaats zouden vinden, bleken totaal fout te zijn... 

 
 "Ziet dan, hoe gij hoort" (Lucas 8:18), is een vermaning van Christus... Onderzoek 
nauwkeurig, "Beproeft alle dingen" (1 Thessalonicenzen 5:21)... Dit is de raad van God. 

Zullen we die in acht nemen? – 2 Selected Messages p. 75-79 
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28 Mei | Bedrog! 
Dag 148 van 365 

 
"Tot de Wet en tot de Getuigenis; zo zij niet spreken naar dit Woord, is het omdat er geen 

licht in hen is." Jesaja 8:20 KJV 
 

 Het volk van God wordt op de Schriften gewezen als hun beveiliging tegen de 
invloed van valse leraars en de misleidende macht van de geesten der duisternis. Satan 

gebruikt elk mogelijk bedrog om de mensen te verhinderen kennis van de Bijbel te 
verkrijgen, want de duidelijke uitspraken daarin maken zijn bedriegerijen openbaar. Bij 

iedere opwekking van Gods werk wordt de vorst van het kwade tot een krachtiger activiteit 
opgewekt. Hij zet nu zijn uiterste krachten in voor een eindstrijd tegen Christus en Zijn 

volgelingen. Het laatste grote bedrog zal spoedig voor ons openbaar worden. De antichrist 
volbrengt zijn wonderbare werken voor onze ogen. Het bedrog zal zo sterk op het ware 

lijken, dat het onmogelijk zal zijn dat te onderscheiden dan alleen door de Heilige Schriften. 
Aan hun getuigenis moet iedere bewering en ieder wonder getoetst worden... 

 
 De mens die de wonderen tot een toets voor zijn geloof maakt, zal merken dat satan 

door allerlei misleidingen wonderen doet, welke echte wonderen zullen lijken. 
 

 Satan is een listig werker en hij zal door spitsvondige leugens de geest verduisteren 
en verwarren om de leerstellingen van de verlossing uit te roeien. Zij die het Woord van God 

niet aannemen zoals men het leest, zullen in zijn val verstrikt raken. 
 

 Boze engelen zijn ieder ogenblik op onze weg... Zij nemen nieuw terrein onder 
handen en doen verbazingwekkende wonderen voor onze ogen... 

 
 Sommigen zullen verzocht worden om deze wonderen als van God komend aan te 

nemen. De zieken zullen voor onze ogen genezen worden. Wonderen zullen voor onze ogen 
plaatsvinden. Zijn wij voorbereid op de beproeving die ons wacht, als de leugenachtige 

wonderen van satan vollediger tentoongespreid zullen worden? Zullen niet velen verstrikt en 
in beslag genomen worden? Door van de duidelijke voorschriften en geboden van God af te 

wijken en op fabels acht te geven, wordt de geest van velen voorbereid om leugenachtige 
wonderen aan te nemen. We moeten er nu allen naar streven om ons voor de strijd te 

bewapenen, waarin we spoedig verwikkeld raken. Geloof in Gods Woord, onder gebed 
bestudeerd en op praktische wijze in toepassing gebracht, zal ons schild voor satans macht 

zijn en zal ons door het bloed van Christus, als overwinnaars doen triomferen. – Revival and 
Beyond p. 47,48 
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29 Mei | Pas Op Voor Hen Die Verdeeldheid Zaaien! 
Dag 149 van 365 

 
"Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee hem, door welken zij komen!" 

Lucas 17:1  
 

 God brengt een volk voort en bereidt het voor, met de bedoeling dat het één zal zijn 
in saamhorigheid, in spreken, om het gebed van Christus voor Zijn discipelen uit te dragen... 
"Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven 

zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons 
één zijn,” (Johannes 17:20-21)... 

 
 Voortdurend verschijnen er kleine groepen, die geloven dat God alleen met de 

uitzonderlijk weinigen, de uitzonderlijk verstrooiden is. Hun werk is om datgene wat Gods 
dienstknechten hebben opgebouwd, neer te halen en te verbreken... De mensen, die 

overeenkomstig Gods Woord, alles in het werk stellen om eensgezind te zijn, die geworteld 
zijn in de boodschap van de derde engel, worden met achterdocht aangezien omdat zij het 
werk doen groeien en zielen tot de Waarheid brengen. Zij worden als werelds aangezien 

omdat ze invloed op de wereld uitoefenen... 
 

 Er staat iemand op die beweert door God geleid te worden en verkondigt de ketterse 
leer dat de goddelozen niet zullen opstaan... Een ander heeft verkeerde inzichten aangaande 
de toekomstige eeuw... Zij willen allen volledige godsdienstvrijheid en iedereen strijdt voor 
zich, en beweert dat God speciaal door hen werkt... Die mensen handelen niet op grond van 

gezond verstand. Zij laten zich leiden door valse opwinding, en we weten dat ze de Waarheid 
niet hebben... God geve, dat ze een verandering ten goede mochten ondergaan of dat ze de 
Sabbat mochten opgeven! Dan zouden ze de ongelovigen tenminste niet in de weg staan... 

 
 God is boos op hen die een koers volgen waardoor de wereld hen haat. Wanneer een 

christen gehaat wordt vanwege zijn goede werken en omdat hij Christus navolgt, zal hij 
beloond worden. Maar wanneer hij gehaat wordt omdat hij niets doet om bemind te worden, 
maar gehaat wordt vanwege zijn onbeschaamde manieren, en omdat hij de Waarheid tot een 
twistzaak met zijn naaste maakt, of de Sabbat zo lastig mogelijk voor hen probeert te maken, 
is hij een struikelblok voor zondaren, een schande voor de heilige Waarheid, en tenzij hij tot 
inkeer komt, zou het beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en 

hij in de zee geworpen werd. – 4 Spiritual Gifts p.158-160 
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30 Mei | De Resultaten Van Valse Visioenen 
Dag 150 van 365 

 
"Een iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 

geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen." Matthéüs 7:19-20 
 

 Sommigen die nu leven (1890) zijn sceptisch. Zij hebben geen geloof in de gaven van 
de gemeente, geen geloof in de Waarheid, helemaal geen geloof. Dit is het resultaat van 

valse visioenen, zo werd mij getoond... 
 

 Satan is... constant bezig het valse, het nagemaakte binnen te brengen - om van de 
Waarheid af te leiden. 

 
 Het allerlaatste bedrog van satan zal zijn dat hij bewerkt dat de Getuigenissen van 
Gods Geest geen uitwerking zullen hebben. "Indien openbaring ontbreekt, verwildert het 

volk." (Spreuken 29:18 NBG) ("Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot" SV; "Waar 
geen visioen is, daar gaat het volk tenonder" KJV). Satan zal ingenieus werken, op 
verschillende wijzen en door verschillende werktuigen om het vertrouwen van het 

overblijfsel in het waarachtige getuigenis van God aan het wankelen te brengen. Hij zal valse 
visioenen aan de dag brengen om te misleiden en zal het valse met het ware vermengen om 

zo te veroorzaken dat het volk er een afkeer van krijgt, zodat zij alles wat de naam van 
visioen draagt als een soort fanatisme zullen beschouwen. Maar eerlijke zielen zullen, als zij 

het valse met het ware vergelijken, in staat zijn onderscheid tussen die twee te maken... 
 

 Er is niets schadelijker voor de belangen van de ziel, haar reinheid, haar ware en 
heilige begrippen van God, en voor geheiligde en heilige dingen, dan het voortdurend 

aandacht geven aan, en het verheffen van wat niet van God komt. Dit vergiftigt het hart en 
vernedert het verstand. De zuivere Waarheid kan teruggevoerd worden tot de Goddelijke 

Bron door haar verheffende, zuiverende en heiligende invloed op het karakter van de 
ontvanger. De Bron van alle Waarheid bad tot Zijn Vader: "En Ik bid niet alleen voor dezen, 
maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, 

gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt." (Johannes 17: 20-21). 

 
 Er zullen voortdurend dingen naar voren komen, die onenigheid veroorzaken om van 

de Waarheid af te leiden. Dit betwijfelen, het kritiseren en oordeel vellen over anderen is 
geen bewijs van de genade van Christus in het hart. Het brengt geen eenheid voort. Dit werk 
is in het verleden door personen gedaan die beweerden wonderbaar licht te hebben, terwijl 

zij zich diep in zonde bevonden. – 2 Selected Messages p.78,79 
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31 Mei | Gezamenlijk Optrekken 
Dag 151 van 365 

 
"De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden; en gij, die God zoekt, 

ulieder hart zal leven." Psalm 69:33 
 

 Het is uw voorrecht om blij in de Heere te zijn en u in de kennis van Zijn 
ondersteunende genade te verheugen. Laat Zijn liefde bezit van geest en hart nemen. Behoed 
u voor oververmoeidheid, overbezorgdheid en depressies. Breng een verheffend getuigenis. 
Keer uw ogen van datgene af wat duister en ontmoedigend is en richt uw oog op Jezus, onze 

grote Leider, onder Wiens waakzame oppertoezicht de zaak van de tegenwoordige 
Waarheid, waaraan we ons leven en alles wat we bezitten hebben overgegeven, bestemd is 

om heerlijk te triomferen... 
 

 O, laat het gezien worden... dat Jezus in het hart woont, Die het ondersteunt, versterkt 
en troost. Het is uw voorrecht om van dag tot dag in rijke mate met Zijn Heilige Geest 

vervuld te worden en om de noodzaak en de reikwijdte van die boodschap die wij aan de 
wereld verkondigen te verdiepen. De Heere wil u wonderbare dingen uit Zijn wet openbaren. 
Wacht met nederigheid van hart op Hem. Bid vurig om de tijd waarin we leven te beseffen, 

bid voor een vollediger begrip van Zijn doel en voor het beter bereiken van zielen, het 
effectiever redden van zielen... 

 
 Het zou goed voor ons zijn om te overwegen wat spoedig over deze aarde komen zal. 

Het is nu geen tijd voor onverschilligheid en zelfzucht. Wanneer de tekenen van de tijd 
waarin we leven er niet in slagen een ernstige indruk op onze geest te maken, wat kan ons 

dan nog bereiken?... 
 

 Er zijn nu mannen met een helder verstand nodig. God roept diegenen op, die 
gewillig zijn om door de Heilige Geest bestuurd te worden, die in een werk van een 

doortastende hervorming vooropgaan. Ik zie een crisis vóór ons en de Heere roept Zijn 
arbeiders op zich te verzamelen. Iedereen moet nu een diepere en waarachtiger toewijding tot 

God hebben dan tijdens de jaren die voorbijgegaan zijn... 
 

 Ik ben diep onder de indruk gekomen van taferelen, die korte tijd geleden in de nacht 
aan mij voorbijgegaan zijn. Er scheen een grote beweging - een werk van opwekking - in 

vele plaatsen voorwaarts te gaan. Ons volk verzamelde zich, Gods oproep beantwoordend... 
Zullen we op Zijn stem dan geen acht geven? Zullen we onze lampen niet vullen en handelen 
als mensen, die naar de komst van hun Heere uitzien? Het is nu de tijd die om lichtdragers en 

actie vraagt. – 2 Selected Messages p. 399-402 
 
 

 
 


