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1 Juni | Komende Gebeurtenissen Zijn Duidelijk Geopenbaard 
Dag 152 van 365 

 
"Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn 

knechten, de profeten, geopenbaard hebbe." Amos 3:7 
 

 De gebeurtenissen in verband met de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding 
op de tijd der benauwdheid worden duidelijk beschreven. Maar de meeste mensen hebben zo 
weinig begrip van deze gebeurtenissen, alsof ze nooit waren geopenbaard. Satan zorgt er wel 
voor dat hij alles wat voor hun eeuwig heil gebruikt zou kunnen worden, wegneemt, zodat ze 
in de tijd der benauwdheid volkomen onvoorbereid zullen zijn. – The Great Controversy p. 

594; De Grote Strijd blz. 549 
 

 Naarmate wij het einde van deze wereldgeschiedenis naderen, vragen vooral de 
profetieën, die op de laatste dagen betrekking hebben, onze aandacht. Het laatste boek van 

het Nieuwe Testament staat vol Waarheden die wij moeten begrijpen. – Christ's Object 
Lessons p.133; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 77 

 
 De plechtige boodschappen die in hun rangorde in de Openbaring zijn gegeven, 

moeten in het verstand van Gods volk de eerste plaats innemen... 
  

 Kostbare tijd gaat snel voorbij, en er bestaat gevaar dat velen beroofd zullen worden 
van de tijd die gegeven moest worden aan de verkondiging van de boodschappen die God 

gezonden heeft aan een gevallen wereld. Satan ziet graag dat de geest wordt afgeleid, terwijl 
die bezig moest zijn met het bestuderen der Waarheden, die te doen hebben met 

werkelijkheden van eeuwigheidsbelang. 
 

 Het getuigenis van Christus, een getuigenis van een bij uitstek ernstig karakter, moet 
in de wereld worden uitgedragen. Het boek de Openbaring bevat van begin tot einde de 

kostbaarste, meest verheven beloften en er zijn ook waarschuwingen die bijzonder ernstig en 
belangrijk zijn. Zullen zij die belijden kennis van de Waarheid te bezitten, niet het getuigenis 
lezen dat Christus aan Johannes gaf? Hier is geen sprake van gissing of misleiding op grond 
van de wetenschap. Hier wordt gesproken over Waarheden die met ons huidig en toekomstig 

welzijn te maken hebben. Wat heeft het kaf met het koren gemeen? – 8 Testimonies p.302 
 

 Alleen zij die de Bijbel grondig hebben bestudeerd en de Waarheid liefhebben zullen 
ontkomen aan deze machtige verleiding, die de wereld betovert. Aan de hand van de 

uitspraken van de Bijbel zullen zij de bedrieger ontmaskeren. Zij zullen zware beproevingen 
moeten doorstaan. De beproeving zal aantonen wie ware christenen zijn. Is ons geloof in 
Gods Woord al zó onwankelbaar dat we niet zullen toegeven aan hetgeen we met onze 
zintuigen waarnemen? Zullen wij ons in deze crisis houden aan de Bijbel en de Bijbel 

alleen? – The Great Controversy p.625; De Grote Strijd blz. 578 
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2 Juni | Voorbereiden Op Datgene Wat Voor Ons Ligt 
Dag 153 van 365 

 
"Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken; zoekt 

gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij geborgen worden in den dag van 
den toorn des HEEREN."  Zefanja 2:3 

 
 Overtreding heeft bijna het hoogtepunt bereikt. Verwarring vervult de wereld en een 

grote verschrikking zal spoedig over het mensdom komen. Het einde is zeer nabij. Gods volk 
moet zich voorbereiden op wat over de wereld losbreekt als een overstelpende onverwachte 

gebeurtenis. – 8 Testimonies p. 28 
 

 De tijd der benauwdheid, zoals er niet geweest is, (zie Daniël 12:1) zal binnenkort 
aanbreken. Dan zullen we een ervaring nodig hebben die we nu niet bezitten en waarvoor te 

onverschillig zijn om te verkrijgen. Vaak schijnt de benauwdheid groter dan ze achteraf 
blijkt te zijn. Maar dit geldt niet voor de crisis die voor de deur staat. Zelfs de levendigste 
beschrijving kan geen volledig beeld geven van de ernst van die beproeving. In die crisis 

moet ieder persoonlijk voor God staan. "Ofschoon Noach, Daniël en Job in het midden van 
hetzelve waren zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE zo zij een zoon of zo zij 

een dochter zouden bevrijden! Zij zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden." 
(Ezechiël 14:20). – The Great Controversy p. 622,623; De Grote Strijd blz.574-575 

 
 De laatste grote strijd tussen Waarheid en dwaling is slechts de laatste fase van de 

eeuwenoude strijd om de wet van God. Wij staan nu aan de vooravond van deze strijd tussen 
de wetten van mensen en de geboden van God, tussen de godsdienst van de Bijbel en de 

godsdienst van fabels en overleveringen. – The Great Controversy p. 582;  De Grote Strijd 
blz. 537 

 
 We moeten de grote kenmerkende gebeurtenissen bestuderen, die de tijden aangeven 

waarin we leven... We moeten nu ernstig bidden, dat we voorbereid mogen zijn voor de 
worsteling van die grote dag van Gods toorn. – Our High Calling p. 340 

 
 Diegenen die zichzelf onder Gods bestuur plaatsen om door Hem geleid te worden, 
volgen het gestage verloop van de door Hem verordineerd gebeurtenissen, die plaats gaan 

vinden. Geïnspireerd door de Geest van Hem, Die Zijn leven gaf voor het leven van de 
wereld, zullen zij niet langer in onmacht stil staan, wijzend op datgene wat zij niet doen 
kunnen. In de wapenrusting des hemels gekleed, zullen zij voorwaarts gaan tot de strijd, 
gewillig om te werken en hun leven te wagen voor God, wetend dat Zijn almacht in hun 

noden zal voorzien. – 7 Testimonies p. 14 
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3 Juni | Satans Grondslag Voor De Eindstrijd 
Dag 154 van 365 

 
"Hij zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen 
verstoren, en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand 

overgegeven worden, tot een tijd, en tijden en een gedeelte eens  tijds." Daniël 7:25 
 

 In de christelijke bedeling heeft de grote vijand van de mens de Sabbat van het vierde 
gebod tot het onderwerp van zijn speciale aanvallen gemaakt. Satan zegt: "Ik zal God 

tegenwerken. Ik zal mijn volgelingen macht geven Gods gedenkteken, de Sabbat van de 
zevende dag, opzij te schuiven. Zo zal ik de wereld laten zien dat de dag die door God is 

gezegend en geheiligd, veranderd is. De mensen zullen die dag vergeten. Ik zal de 
herinnering eraan wegnemen. In plaats daarvan zal ik een dag aanwijzen die nooit een teken 

tussen God en Zijn volk kan zijn. Ik zal hen die deze dag aanvaarden, ertoe brengen de 
heiligheid van de zevende dag over te brengen naar de eerste dag. 

 
 "Door mijn plaatsvervanger zal ik mijzelf verheffen. De eerste dag zal naar voren 
gebracht worden, en de protestantse wereld zal deze namaak sabbat als echt aanvaarden. 
Doordat de Sabbat die door God is ingesteld, niet meer gehouden wordt, zal ik maken dat 

Zijn wet wordt geminacht. De woorden “een teken tussen Mij en tussen ulieden bij uw 
geslachten” (Exodus 31:13), zal ik doen dienen ten gunste van mijn sabbat." 

  
 "Zo zal heel de wereld van mij worden. Ik zal de heerschappij over deze aarde 
hebben, ik zal de koning van deze wereld zijn. Ik zal hen die onder mij staan, dusdanig 

beheersen, dat Gods Sabbat een voorwerp van minachting wordt. Een teken? Ik zal ervoor 
zorgen dat het vieren van de Sabbat op de zevende dag een bewijs van ontrouw zal zijn aan 
de machthebbers van de wereld. Er zullen zulke strenge wetten gemaakt worden dat mannen 
en vrouwen de Sabbat op de zevende dag niet langer durven vieren. Uit vrees voor gebrek 

aan eten en kleding zullen ze samengaan met de wereld in het overtreden van Gods wet. Dan 
zal de aarde volledig onder mijn heerschappij staan." – Prophets and Kings p. 183,184; 

Profeten en Koningen blz. 114-115 
 

 De Sabbat zal de grote toets van trouw zijn, want dit is hét waarheidspunt waarover 
de strijd zal ontbranden. Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden 

onderworpen, zal de scheidingslijn worden getrokken tussen degenen die God wel en 
degenen die Hem niet dienen. – The Great Controversy p.605; De Grote Strijd blz.  559-560 
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4 Juni | De Strategie Van De Duivel Tegen Sabbatvierders 
Dag 155 van 365 

 
"Zou zich de stoel der schadelijkheden met U vergezelschappen, die moeite verdicht bij 

inzetting? Zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen, en zij verdoemen 
onschuldig bloed." Psalm 94:20-21 

 
 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... 

 
 De grote bedrieger zegt dan: "...de Sabbat is het grote vraagstuk, dat het lot van de 

ziel zal beslissen. Wij moeten de sabbat die wij geschapen hebben verheffen. We hebben er 
voor gezorgd dat deze door wereldlingen zowel als kerkleden wordt aangenomen. Nu moet 

de kerk ertoe gebracht worden om zich met de wereld te verenigen in het ondersteunen 
ervan. We moeten door tekenen en wonderen werken om hun ogen voor de Waarheid te 

verblinden en hen ertoe te brengen hun verstand en de vreze Gods opzij te schuiven om in 
plaats daarvan gewoonte en traditie te volgen... 

 
 "Ik zal populaire predikanten beïnvloeden om de aandacht van hun luisteraars van de 

geboden van God af te leiden... 
 

 "Onze voornaamste zaak is om deze sekte van sabbatvierders het zwijgen op te 
leggen. We moeten een populaire verontwaardiging tegen hen opwekken. We zullen grote en 
wereldwijze mannen aan onze zijde scharen en diegenen die gezag hebben beïnvloeden, om 

onze bedoelingen uit te voeren. Dan zal de sabbat die ik ingesteld heb, door zeer strenge 
wetten bekrachtigd worden. Diegenen die ze veronachtzamen, zullen uit steden en dorpen 
gedreven worden en zij zullen daardoor honger en gebrek lijden. Wanneer we eenmaal de 
macht bezitten, zullen wij tonen wat we met diegenen, die hun trouw aan God niet willen 

opgeven, kunnen doen... Als wij dan de protestantse kerken en de wereld in 
overeenstemming met onze krachtige rechterarm gebracht hebben, zullen we uiteindelijk een 
wet uitvaardigen om allen uit te roeien die zich niet aan ons gezag willen onderwerpen. Als 
de dood dan de straf op de overtreding van onze sabbat gemaakt is, zullen velen die zich nu 

in de gelederen van de sabbatvierders bevinden, naar onze zijde overgaan... 
 

 "Maar voordat we tot deze extreme maatregelen overgaan, moeten wij... diegenen die 
de ware Sabbat eren, zien te verstrikken. We kunnen velen van Christus afbrengen door 

middel van wereldsgezindheid, begeerte en trots. Mensen kunnen denken veilig te zijn omdat 
zij de Waarheid geloven, maar het toegeven aan eetlust en lagere hartstochten, die het 

oordeel verwarren en het onderscheidingsvermogen vernietigen, zal hun val veroorzaken." – 
Testimonies to Ministers p. 472,473 
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5 Juni | Het Beeld Van Het Beest Opgericht 
Dag 156 van 365 

 
"En verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die hetzelve te doen gegeven 

zijn in  de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat 
zij voor het beest … een beeld zouden maken." Openbaring 13:14 

 
 Het beeld van het beest zal gevormd worden vóór de genadetijd afsluit, want het zal 

de grote toets zijn voor het volk van God, waardoor hun eeuwig lot beslist zal worden... 
 

 In Openbaring 13 wordt dit onderwerp duidelijk gebracht: "En ik zag een ander beest 
uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams gelijk, en het sprak als de draak. 

En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelve, en het 
maakt, dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond 

genezen was." (vers 11-12). Dan wordt de wonderwerkende macht geopenbaard: "En verleidt 
degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in 
de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het 
beest, dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden maken. 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. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en 
rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of 

aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, 
of den naam van het beest, of het getal zijns naams." (vers 14-18). 

 
 Dit is de toets die het volk van God moet ondergaan, voordat zij verzegeld worden. 
Allen die hun trouw aan God bewijzen door Zijn wet te onderhouden en die weigeren een 

valse sabbat aan te nemen, zullen onder het vaandel van de Heere God Jehova gerangschikt 
worden en zullen het zegel van de levende God ontvangen. Degenen die de Waarheid, Die 
van hemelse oorsprong is, opgeven en de zondag aanvaarden, zullen het merkteken van het 

beest ontvangen... – Letter 11, 1890 
 

 Terwijl Johannes de laatste grote worsteling van de gemeente met de aardse machten 
getoond werd, werd hem ook toegestaan de overwinning en bevrijding van de getrouwen te 
zien... De rook en het wapengekletter van de veldslag voorbijziend, zag hij een gezelschap 

op de berg Sion met het Lam, dat, in plaats van het merkteken van het beest, de Naam van de 
Vader in hun voorhoofden geschreven had. (zie Openbaring 14:1). 5 Testimonies p. 752; 

Getuigenissen deel 5 blz. 611 
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6 Juni | Afval Bereidt De Weg 
Dag 157 van 365 

 
"Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dat eerst de afval 

gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs." 2 
Thessalonicenzen 2:3 

 
 Toen de vroegchristelijke kerk afvallig werd omdat velen van de eenvoud van het 

Evangelie waren afgeweken en heidense riten en gebruiken overnamen, verloor zij de Geest 
en de kracht van God. De kerkelijke leiders wilden het geweten van de mensen beheersen en 

zochten steun bij de wereldlijke overheid. Zo ontstond het pausdom: een kerk die de 
wereldlijke macht beheerste en deze gebruikte om haar eigen doelstellingen te bevorderen. 

Ze deed dit vooral om 'ketterijen' te bestraffen... 
 

 Telkens wanneer de kerk wereldlijke macht kreeg, gebruikte ze deze om 
andersdenkenden te straffen. De protestantse kerken die het voorbeeld van Rome hebben 
gevolgd door betrekkingen met de overheid aan te gaan, hebben de gewetensvrijheid ook 

willen beperken. Een voorbeeld hiervan is de langdurige vervolging van predikanten die zich 
niet neergelegd hebben bij de gang van zaken in de Anglicaanse Kerk. In de zestiende en 

zeventiende eeuw werden duizenden non-conformistische (2000 buitengesloten) predikanten 
gedwongen hun kerken te verlaten. Zowel predikanten als kerkleden kregen geldboetes of 

gevangenisstraf en ondergingen foltering en marteling. 
 

 Afvalligheid leidde de vroegchristelijke kerk ertoe om de steun van de burgerlijke 
overheid te zoeken. Dit bereidde de weg voor het pausdom, het beest. Paulus zei: "dat eerst 
de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde." (2 Thessalonicenzen 2:3). 

Op dezelfde wijze zal de afval in de gemeente de weg bereiden voor het beeld van het beest. 
– The Great Controversy p. 443,444; De Grote Strijd blz. 412 

 
 Satan zal werken met allerlei krachten en met allerlei verlokkende ongerechtigheid. 
(zie 2 Thessalonicenzen 2:9-10). Zijn werk is duidelijk zichtbaar door de snel toenemende 

duisternis, de veelvuldige dwalingen, ketterijen en misleidingen van deze laatste dagen. Niet 
alleen neemt satan de wereld gevangen, maar zijn verleidingen dringen door in de belijdende 
kerken van onze Heere Jezus Christus. De grote afval zal zich ontwikkelen in een duisternis, 
zo dicht als de middernacht. Voor Gods volk zal het een nacht van beproeving, van geween, 
van vervolging ter wille van de Waarheid zijn. Maar uit die duistere nacht zal Gods licht te 

voorschijn komen. – Prophets and Kings p. 717; Profeten en Koningen blz. 441 
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7 Juni | De Rol Van Het Spiritisme In Het Bedrog 
Dag 158 van 365 

 
"Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; 

want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld." 1 Johannes 4:1 
 

 Velen zullen in de valstrik lopen door te denken dat het spiritisme slechts menselijk 
bedrog is. Maar wanneer men geconfronteerd wordt met verschijnselen die wel als 

bovennatuurlijk moeten beschouwd worden, zal men hierdoor misleid worden en zal dat 
aanvaardt worden als de grote kracht van God. – The Great Controversy p. 553; De Grote 

Strijd blz. 506 
 

 Wanneer leringen van het spiritisme aangenomen worden in de kerken, zal alles wat 
het vleselijke hart nog in toom houdt, worden weggenomen. De godsdienst zal dan een 

dekmantel worden om de laagste vormen van ongerechtigheid te verbergen. Het geloof in 
spiritistische verschijnselen opent de deur voor misleidende boze geesten en leringen van 

duivelen. Op die manier zal de invloed van de boze engelen gevoeld worden in de kerken. – 
The Great Controversy p.603,604; De Grote Strijd blz.558 

 
 De huidige populaire predikanten kunnen het spiritisme niet met succes weerstaan. 

Zij hebben niets waarmee ze hun kudde tegen die verderfelijke invloeden kunnen 
beschermen. De oorzaak voor veel van de verschrikkelijke gevolgen van het spiritisme ligt 

bij de predikanten. Zij hebben namelijk de Waarheid onder hun voeten vertrapt, en daarvoor 
in de plaats gaven ze de voorkeur aan fabels. – 1 Testimonies p.344 

 
 Satan heeft zich lang voorbereid op zijn laatste poging om de wereld te misleiden. 

Het fundament van zijn werk werd gelegd toen hij Eva in de hof van Eden verzekerde: 
"Gijlieden zult de dood niet sterven... ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen 

geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goede en het kwade." (Genesis 
3:4,5). Geleidelijk aan heeft hij de weg gebaand voor zijn grootste misleiding: het spiritisme. 

Hij heeft het doel van zijn plannen nog niet helemaal bereikt, maar dat zal plaatsvinden in 
het einde van de tijd. De profeet zei: "En ik zag … 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 van dien groten 
dag des almachtigen Gods." (Openbaring 16:13-14). De hele wereld zal verstrikt raken in de 
netten van deze misleiding, behalve zij die door Gods kracht bewaard blijven door het geloof 

in Zijn Woord. De mensen laten zich snel in slaap sussen door een noodlottig gevoel van 
zekerheid. Ze zullen pas uit hun slaap wakker schrikken wanneer Gods gramschap wordt 

uitgestort. – The Great Controversy p. 561,562; De Grote Strijd blz. 516-517 
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8 Juni | De Geesten En De Uitvaardiging Van De Zondagswet 
Dag 159 van 365 

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

hen is." Jesaja 8:20 KJV 
 

 De wonderdoende kracht van het spiritisme zal worden gebruikt tegen hen die liever 
God dan de mensen gehoorzamen. De boze geesten zullen beweren dat God hen heeft 

gezonden om de mensen die de zondag niet willen heiligen van hun dwaling te overtuigen. 
Ze zullen er de nadruk op leggen dat de wetten van het land moeten worden gehoorzaamd als 

de wet van God. Ze zullen de goddeloosheid in de wereld betreuren en uitspraken van de 
godsdienstige leiders aanhalen over het zedenverval dat veroorzaakt is door de ontheiliging 
van de zondag. De woede tegen allen die hun uitspraken niet aannemen zal groot zijn. – The 

Great Controversy p. 590; De Grote Strijd blz. 545 
  

 Wie zich tegen het spiritisme verzet, bestrijdt niet alleen de mensen, maar ook satan 
en zijn engelen. Hij strijdt "tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers,, 

der wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht." (Efeze 
6:12). Satan zal geen duimbreed wijken, tenzij hij wordt teruggedreven door de macht van 
hemelse boodschappers. Gods volk moet hem tegemoet kunnen treden net als Jezus met de 

woorden: "Er is geschreven." Satan kan nu net als in de dagen van Christus de Bijbel citeren 
en hij zal de Schrift verdraaien om zijn misleidingen kracht bij te zetten. Wie in deze 

gevaarlijke tijd stand wil houden, moet zelf verstaan wat de Bijbel zegt. 
 

 Velen zullen worden geconfronteerd met geesten van duivelen die in de gedaante van 
overleden familieleden of vrienden verschijnen en de gevaarlijkste dwalingen verkondigen. 
Deze bezoekers zullen onze diepste gevoelens van medeleven losmaken en zullen wonderen 
doen om hun beweringen waar te maken. Wij moeten ons voorbereiden om ze te bestrijden 

met de Bijbelse Waarheid dat de doden niets weten (zie Prediker 9:4-5) en dat deze 
verschijningen dus geesten van duivelen zijn. – The Great Controversy p. 559,560; De Grote 

Strijd blz. 515 
 

 Satanische werktuigen in menselijke gestalte zullen aan deze grote strijd deelnemen 
om het opbouwen van Gods Koninkrijk tegen te staan. Hemelse engelen in menselijke 

gedaante zullen op het gebied waar de gebeurtenissen plaatsvinden aanwezig zijn. De twee 
tegengestelde partijen zullen blijven bestaan tot aan het sluiten van het laatste grote 

hoofdstuk van de geschiedenis van deze wereld. – Review and Herald, 5 augustus 1909 
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9 Juni | Valse Opwekkingen 
Dag 160 van 365 

 
"En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelken de Heere verdoen zal door 
den  Geest Zijns monds, en tenietmaken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, 
wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der 

leugen." 2 Thessalonicenzen 2:8,9 
 

 In zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen wijst Paulus op de bijzondere werking 
van satan in het spiritisme als een gebeurtenis die zal plaatsvinden kort vóór de wederkomst 
van Christus. Wanneer hij het heeft over de wederkomst van Christus, verklaart hij, dat het 

spiritisme zich zal openbaren "naar de werking des satans met alle kracht en tekenen en 
wonderen der leugen". (2 Thessalonicenzen 2:9). – Patriarchs and Prophets p. 686; 

Patriarchen en Profeten blz. 623-624 
 

 Vóór de laatste uitstorting van Gods oordelen over de aarde zal er onder Gods volk 
zulk een opwekking tot godsvrucht zijn, als er sinds de tijd van de apostelen niet meer 

geweest is. De Geest en de kracht van God zullen over Zijn kinderen worden uitgestort. 
Velen zullen zich dan distantiëren van de kerken waarin liefde voor de wereld de plaats heeft 
ingenomen van liefde voor God en Zijn Woord. Velen, zowel predikanten als leden, zullen 
met blijdschap de grote Waarheden aannemen die God in deze tijd heeft laten verkondigen 

om Zijn volk voor te bereiden op Christus' wederkomst. De vijand van de mens wil dit werk 
verhinderen, en voordat de tijd voor zo'n beweging is aangebroken, zal hij alles in het werk 
stellen om het te verhinderen door iets anders in te voeren dat erop lijkt. In kerken die hij 
onder zijn bedrieglijke heerschappij kan brengen, zal hij het doen vóórkomen alsof Gods 

bijzondere zegen is uitgestort. Men zal de indruk krijgen dat er weer een grote belangstelling 
is voor alles wat met godsdienst te maken heeft. Veel mensen zullen er zich over verheugen 

dat God op zo'n wonderbaarlijke manier met hen gehandeld heeft, terwijl het in feite het 
werk van een andere geest is. Satan zal onder het mom van godsdienstigheid zijn invloed op 
de christelijke wereld proberen te vergroten. – The Great Controversy p. 464; De Grote Strijd 

blz. 430 
 

 Jonge mannen en vrouwen zullen verheven worden en zullen zichzelf als 
wonderbaarlijk begunstigd beschouwen, geroepen om één of andere grote taak te verrichten. 

Er zullen veel bekeringen zijn van een bijzondere soort, maar die zullen niet van God 
afkomstig zijn. Oneerbaarheid en buitensporigheden zullen binnendringen en velen zullen in 

hun geloof schipbreuk lijden. – 2 Selected Messages p.59 
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10 Juni | Hoe Het Beeld Van Het Beest Zich Ontwikkelt 
Dag 161 van 365 

 
"En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelve, en het 

maakt, dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond 
genezen was." Openbaring 13:12 

 
 Wanneer de kerk de staat zodanig onder controle heeft dat ze de staat kan gebruiken 

om haar eigen doelstellingen te verwezenlijken, zullen de Verenigde Staten een beeld van het 
beest gemaakt hebben... 

 
 "Het beeld van het beest" stelt het afvallige protestantisme voor, dat zal ontstaan 

wanneer de protestantse kerken de hulp van de burgerlijke overheid zullen inroepen om hun 
leer aan anderen op te leggen. (GS 414)... 

 
 Maar wanneer de zondagsheiliging wettelijk zal worden opgelegd en de wereld 

verlicht zal worden wat betreft de heiliging van de ware Sabbat, zal iedereen die het gebod 
van God overtreedt, en het aardse gezag van Rome gehoorzaamt, het pausdom de eer 

bewijzen die God toekomt. Men bewijst dan eer aan Rome en aan de macht die deze roomse 
instelling bekrachtigt. Men aanbidt dan het beest en zijn beeld. Wanneer de mensen die 

inzetting verwerpen die volgens God een teken van Zijn gezag is en in plaats daarvan het 
teken vereren dat Rome heeft gekozen als bewijs van haar heerschappij, zullen zij het teken 
van trouw aan Rome, namelijk “het merkteken van het beest” ontvangen. Pas wanneer deze 

kwestie duidelijk aan de mensen is voorgelegd en zij hebben kunnen kiezen tussen de 
geboden van God en de geboden van mensen, zullen zij die in deze overtreding volharden 

“het merkteken van het beest” ontvangen... 
 

Door deze strijd zal de christelijke wereld in twee grote groepen verdeeld worden: zij die de 
geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren en zij die het beest en zijn beeld aanbidden 

en zijn merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun krachten zullen bundelen om "allen, 
kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten" (Openbaring 13:16) te 

dwingen “het merkteken van het beest” te ontvangen, zal Gods volk het toch niet ontvangen. 
De ziener van Patmos ziet hen "die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, 

en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, 
hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het 
gezang des Lams." (Openbaring 15:2,3). – The Great Controversy p. 443,445,449,450; De 

Grote Strijd blz. 411,413, 417, 418 
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11 Juni | De Sabbat Meer Volledig Verkondigd 
Dag 162 van 365 

 
"En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had een eeuwig 

Evangelie, om dat te verkondigen aan dengenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en 
geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, 

want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel en de aarde en de 
zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft." Openbaring 14:6-7 

 
 Aan het begin van de tijd der benauwdheid werden we vervuld met de Heilige Geest 

en we gingen voort om de sabbat meer volledig te verkondigen. – Early Writings p.33; 
Eerste Geschriften blz. 27 

 
 "Het begin van de tijd der benauwdheid", hier genoemd, heeft geen betrekking op de 
tijd wanneer begonnen wordt met het uitgieten van de plagen, maar op een kort tijdperk, juist 
vóórdat zij uitgegoten worden, terwijl Christus nog in het Heiligdom is. In die tijd, terwijl het 

verlossingswerk beëindigd wordt, zal er benauwdheid over de aarde komen, en de volken 
zullen toornig zijn en toch in toom gehouden worden, zodat zij het werk van de derde engel 
niet hinderen. In die tijd zal “de spade regen” of “de verkoeling … van het aangezicht des 

Heeren” komen, om kracht bij te zetten aan de luide stem van de derde engel en de heiligen 
gereed te maken om staande te kunnen blijven in de tijd, wanneer de zeven laatste plagen 

zullen worden uitgegoten. – Early Writings p. 85,86; Eeerste Geschriften blz. 93-94 
 

 De engel van Openbaring 14 brengt een boodschap naar voren, die vlak vóór de 
komst van Jezus op de wolken des hemels aan de wereld verkondigd moet worden... 

Voorafgaand aan deze tijd zal de aandacht van de mensen op de vertreden wet van God 
gericht worden, die in de ark des verbonds bewaard wordt... 

  
 Zij zien dat in plaats van de zevende dag, de dag die God geheiligd heeft en waarvan 
God bevolen heeft dat die als Sabbat in acht genomen moet worden, zij de eerste dag van de 

week vieren. Toch willen zij oprecht Gods wil doen en beginnen dan de Schrift te 
onderzoeken om een reden voor de verandering te vinden. Zij falen echter om enig 

Schriftuurlijk gezag voor deze gewoonte te ontdekken, waarna de vraag gesteld wordt: 
"Zullen wij een waarheid aannemen die niet populair is en de geboden van God 

gehoorzamen of zullen we met de wereld verder gaan en de geboden van mensen 
gehoorzamen?" Met open Bijbels zullen zij wenen en bidden en Schrift met Schrift 

vergelijken tot zij overtuigd zijn van de Waarheid en zij gewetensvol hun standpunt innemen 
om Gods geboden te houden. – The Signs of the Times, 5 mei 1887  
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12 Juni | De Tweede Engelboodschap Wordt Herhaald 
Dag 163 van 365 

 
"En er is een andere gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote 

stad, omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle de volken heeft gedrenkt." 
Openbaring 14:8 

 
 De boodschap van de tweede engel van Openbaring 14 werd voor het eerst in de 

zomer van 1844 verkondigd en was toen in het bijzonder van toepassing op de kerken van de 
Verenigde Staten, waar de waarschuwing voor het oordeel op zeer grote schaal was 

verkondigd, maar door de meesten was verworpen en waar de afval in de kerken het snelst 
was geweest. Maar de boodschap van de tweede engel ging echter niet volledig in vervulling 
in 1844. De kerken ervoeren een moreel verval omdat ze hadden geweigerd het licht van de 

Adventboodschap aan te nemen. Toch was dit zedenverval niet volledig. Omdat ze 
volhardden in hun afwijzing van de Waarheid voor deze tijd, zijn ze steeds dieper gezonken. 
Toch kan men nog niet zeggen: "Babylon is gevallen... omdat zij uit de wijn des toorns harer 
hoererij alle de volken heeft gedrenkt." Dit is nog niet met alle volken gebeurd. – The Great 

Controversy p. 389; De Grote Strijd blz. 365 
 

 God heeft nog steeds een volk in Babylon en vóórdat Zijn oordelen over deze wereld 
worden uitgestort moeten deze getrouwen uit Babylon geroepen worden, "opdat gij aan haar 

zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt".(Openbaring 
18:4)  The Great Controversy p. 604;  De Grote Strijd blz.559 

 
 Dit is dezelfde boodschap die door de tweede engel is gegeven. Babylon is gevallen, 

"omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle de volken heeft gedrenkt." Wat is die 
wijn? Haar valse leerstellingen. Zij heeft aan de wereld een valse sabbat gegeven in plaats 
van de Sabbat van het vierde gebod en heeft de leugen herhaald die satan voor het eerst in 

het paradijs aan Eva had verteld: de natuurlijke onsterfelijkheid van de ziel. Allerlei 
dwalingen heeft ze algemeen verbreid, "lerende leringen die de geboden van mensen zijn."  

(Mattheüs 15:9) ... 
 

 Zo worden in het laatste werk om de wereld te waarschuwen, twee duidelijke 
oproepen tot de kerken gericht. De boodschap van de tweede engel luidt: "Zij is gevallen, zij 
is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle de 

volken heeft gedrenkt." En in de luide roep van de boodschap van de derde engel wordt uit de 
hemel een stem gehoord die zegt: "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden 
geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn 
de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig 

geworden." (Openbaring 18:4-5). – 7 Bible Commentary p. 985; ZDA Bijbelcommentaar 
blz. 685 
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13 Juni | Sabbat Contra Zondag Kwestie 
Dag 164 van 365 

 
"En een derde engel, is hen gevolgd, zeggende met grote stem: Indien iemand het beest 

aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, Die zal 
ook drinken uit den wijn van den toorn Gods," Openbaring 14:9-10 

 
 Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen vaak als 

onheilsprofeten beschouwd. Hun voorspellingen dat de onverdraagzaamheid op godsdienstig 
gebied de overhand zal krijgen in de Verenigde Staten en dat kerk en staat zullen samengaan 

om de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig 
beschouwd... Maar wanneer het probleem van de verplichte zondagsviering de gemoederen 
overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men zo lang 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... 

 
 Mannen van geloof en gebed zullen worden gedrongen om met heilige ijver uit te 

gaan en de woorden te verkondigen die God hun heeft toevertrouwd. De zonden van 
Babylon zullen aan het licht worden gebracht. De vreselijke gevolgen van het verplicht 

stellen van kerkelijke inzettingen door de burgerlijke overheid, de rampzalige invloed van 
het spiritisme en de heimelijke, maar snelle vooruitgang van de pauselijke macht zullen stuk 

voor stuk ontmaskerd worden. De mensen zullen door deze plechtige waarschuwingen 
worden aangegrepen... Wanneer de mensen zich tot hun vroegere godsdienstige leiders 

richten met de ernstige vraag "is dit wel waar?", zullen de predikanten fabels opdissen en 
aangename gebeurtenissen aankondigen om ze te kalmeren en hun gealarmeerd geweten te 
sussen. Omdat velen zullen weigeren zonder meer genoegen te nemen met het gezag van 

mensen, zullen ze een duidelijk "alzo zegt de HEERE" verlangen. De populaire predikanten 
zullen net als de farizeeën in het verleden woedend worden wanneer hun gezag in twijfel 

wordt getrokken en zullen de boodschap aan satan toeschrijven. Ze zullen de massa, die de 
zonde liefheeft, ophitsen om de verkondigers van de boodschap te smaden en te vervolgen. 

 
 Wanneer de strijd zich uitbreidt naar nieuwe gebieden en de mensen worden bepaald 
bij Gods overtreden wet, zal satan in actie komen. De kracht waarmee de boodschap wordt 

verkondigd, zal haar tegenstanders razend maken. De geestelijkheid zal bijna 
bovenmenselijke pogingen doen om het licht buiten te houden om te vermijden dat het op 

hun kudde zal schijnen. Ze zullen alle middelen waarover ze beschikken aangrijpen om een 
discussie over deze uiterst belangrijke punten te onderdrukken. De kerk zal een beroep doen 

op de sterke arm van de staat. Katholieken en protestanten zullen hierbij eendrachtig 
samenwerken. – The Great Controversy p.605-607; De Grote Strijd blz. 560-561 
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14 Juni | Het Zinnebeeldige Van De Drie Engelen Boodschappen 
Dag 165 van 365 

 
"Zie, Ik zend ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN 

komen zal." Maleachi 4:5. 
 

 Om een volk voor te bereiden dat zal kunnen staan op "de grote dag Gods" is een 
groot hervormingswerk nodig (door de Adventbeweging). God zag dat velen van Zijn 
belijdende kinderen, niet werkten voor de eeuwigheid en Hij stond op het punt in Zijn 

genade een waarschuwingsboodschap te zenden om hen uit hun roes te wekken zodat ze zich 
op Christus' wederkomst konden voorbereiden. 

  
 Deze waarschuwing vinden we in Openbaring 14. Een drievoudige boodschap wordt 
voorgesteld als door engelen verkondigd en wordt onmiddellijk gevolgd door de komst van 

de Zoon des mensen om de oogst van de aarde binnen te halen. – The Great Controversy 
p.311; De Grote Strijd blz. 292-293 

 
 De engelen worden voorgesteld als vliegende in het midden des hemels, bezig een 

waarschuwingsboodschap te verkondigen die rechtstreeks betrekking op mensen heeft, die in 
de laatste dagen van de geschiedenis der aarde leven. Niemand hoort de stem van deze 

engelen, want zij zijn een zinnebeeld om het volk van God te symboliseren, dat in harmonie 
samenwerkt met het universum des hemels. – Life Sketchen of Ellen G.White p. 429; 

Schetsen uit het Leven van E.G.White blz. 385 
 

 De boodschap van de drie engelen moeten gecombineerd worden om hun drievoudig 
licht aan de wereld te brengen. In de Openbaring zegt Johannes: "En na dezen zag ik een 

anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht 
geworden van zijn heerlijkeheid." (Openbaring 18:1)... Dit stelt het brengen van de laatste en 

drievoudige waarschuwingsboodschap aan de wereld voor. – 7 Bible Commentary p.985; 
ZDA Bijbelcommentaar blz. 685-686 

 
 Openbaring 18 heeft betrekking op de tijd wanneer de kerk door de verwerping van 
de drievoudige waarschuwing van Openbaring 14:6-12 de voorspelde toestand volledig zal 
hebben bereikt die door de tweede engel is voorzegd, en Gods volk, dat nog in Babylon is, 

zal worden opgeroepen om zich af te scheiden van haar gemeenschap. Dit is de laatste 
boodschap die ooit aan de wereld zal worden gebracht en ze zal haar doel niet missen. 

Wanneer zij die "de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in 
de ongerechtigheid" (2 Thessalonicenzen 2:12) zullen worden overgegeven aan sterke 

misleidingen en de leugen zullen geloven, zal het licht van de Waarheid schijnen in de harten 
van allen die bereid zijn het te ontvangen, en al de kinderen van God die in Babylon zijn, 
zullen gevolg geven aan de oproep: "Gaat uit van haar, Mijn volk." (Openbaring 18:4). – 

The Great Controversy p. 390; De Grote Strijd blz. 366 
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15 Juni | Gewapend Conflict In De Laatste Dagen 
Dag 166 van 365 

 
"Zo zegt de HEERE der heirscharen: Zie een kwaad gaat uit van volk tot volk, en een groot 

onweder zal er verwekt worden van de zijden der aarde." Jeremia 25:32 
 

 Binnenkort zullen ernstige moeilijkheden tussen de natiën ontstaan, moeilijkheden 
die niet zullen ophouden voordat Jezus komt. Als nooit tevoren is het nodig voor ons om ons 

aaneen te sluiten, Hem dienend Die Zijn troon gevestigd heeft in de hemelen en Wiens 
Koninkrijk heerst over alles. God heeft Zijn volk niet verlaten en onze kracht ligt daarin, ook 

Hem niet te verlaten. 
 

 De oordelen van God zijn op aarde. Oorlogen en geruchten van oorlogen, 
vernielingen door vuur en watervloeden, zeggen duidelijk dat de tijd der benauwdheid, die 
tot aan het einde toe zal toenemen, heel dichtbij is. We hebben geen tijd te verliezen. De 

wereld wordt door een geest van oorlog in beroering gebracht. De profetieën van het elfde 
hoofdstuk van Daniël hebben bijna hun uiteindelijke vervulling bereikt. – Welfare Ministry 

p.136 
 

 Binnenkort zal strijd onder de naties met een hevigheid uitbreken, zoals we het nu 
niet verwachten. De tegenwoordige tijd is een tijd van bijzonder belang voor alle levenden. 
Heersers en staatslieden, mannen die posities van vertrouwen en gezag innemen, denkende 

mannen en vrouwen van alle klassen, hebben hun belangstelling op de gebeurtenissen gericht 
die rondom ons plaatsvinden. Zij zijn waakzaam met betrekking tot de gespannen, rusteloze 
verhoudingen die tussen de natiën bestaan. Ze nemen de intensiteit waar, die van ieder aards 
element bezit neemt en realiseren zich, dat er iets groots en beslissends op het punt staat te 

gebeuren en dat de wereld zich aan de rand van een geweldige crisis bevindt. 
 

 Een ogenblik van verademing is ons genadig door God gegeven. Ieder vermogen, ons 
door de hemel verleend, moet nu gebruikt worden om voor diegenen te werken die in 

onwetendheid omkomen. Er mag geen sprake zijn van uitstel. De Waarheid moet in de 
donkere plaatsen van de aarde verkondigd worden... Een groot werk moet worden gedaan en 

aan diegenen die de Waarheid kennen, is dit werk toevertrouwd. – Review and Herald 17 
november 1910 

 
 Bij de laatste tonelen van de geschiedenis van deze aarde zal de oorlog woeden. Er 

zullen epidemieën, plagen en hongersnoden zijn. De diepe wateren zullen over de hun 
gestelde grenzen stromen. Eigendom en leven zullen door vuur en watervloeden vernietigd 
worden. We moeten ons voorbereiden voor de woningen, die Christus is gaan bereiden voor 

wie Hem liefhebben. Er is een rust na de strijd op deze aarde. – Review and Herald 19 
oktober 1897 
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16 Juni | Benauwde Tijden Staan Vlak Voor Ons 
Dag 167 van 365 

 
"En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier 

winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen 
enige boom." Openbaring 7:1 

 
 Vier machtige engelen houden nog steeds de vier winden van de aarde. De totale 

vernietiging wordt tegengehouden. De... winden zullen de natiën in beweging brengen tot 
een dodelijke strijd, maar engelen houden deze winden nog om te verhinderen dat satans 

vreselijke macht in al haar woede ten uitvoer zal worden gebracht, voordat de dienstknechten 
van God aan hun voorhoofden verzegeld zijn. – Review and Herald 7 juni 1887 

 
 De tekenen van deze tijd zijn een bewijs dat Gods oordelen uitgegoten worden en dat 
de dag des Heeren nabij is. De dagbladen staan vol van feiten dat er een hevig conflict in de 
toekomst zal plaatsvinden. Brutale berovingen zijn dikwijls voorkomende gebeurtenissen. 

Dieven en moordenaars gaan overal hun gang. Stakingen zijn algemeen. Mensen die door de 
duivel bezeten zijn nemen de levens van mannen, vrouwen en kleine kinderen. Al deze 

dingen getuigen dat de komst van de Heere nabij is. 
 

 De weerhoudende Geest van God wordt juist nu van de wereld teruggetrokken. 
Orkanen en hevige stormen, rampen ter zee en op het land volgen in snel tempo elkaar op. 
De tekenen rondom ons nemen toe en vertellen ons de nabije komst van de Zoon van God. 

De rampen worden aan alle mogelijke oorzaken toegeschreven behalve aan de echte 
oorzaak... 

 
 De tijd is vlak voor ons, wanneer er leed over de wereld zal komen, dat geen 

menselijke balsem genezen kan. Zelfs voordat de laatste vernietiging over de wereld komt, 
zullen de flatteuze monumenten van 's mensen grootheid tot stof verbrokkeld worden. Gods 

vergeldende oordelen zullen op diegenen vallen die, ondanks het grote licht, in zonde 
voortgaan. Kostbare gebouwen, waarvan verondersteld wordt dat ze brandvrij zijn, worden 
opgericht, maar zoals Sodom in de vlammen van Gods toorn omkwam, zullen deze trotse 

gebouwen tot as worden. Ik heb vaartuigen gezien, die kolossale sommen geld gekost 
hebben. Worstelend met de machtige oceaan, er naar strevend om tegen de onstuimige 
golven in te gaan, zonken zij toch met al hun schatten van goud en zilver en met al hun 

vracht aan mensenlevens weg in het watergraf... Temidden van het tumult van opwinding en 
verwarring in iedere plaats, is er nog een werk dat in de wereld voor God gedaan moet 

worden. – Signs of the Times 9 oktober 1901 
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17 Juni | Rampen Waarvan Gods Volk De Schuld Krijgt 
Dag 168 van 365 

 
"Wee dengenen die de aarde en de zee bewonen! Want de duivel is tot u afgekomen, en heeft 

grote toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft." Openbaring 12:12 
 

 Als de mensen steeds verder van God afdwalen, wordt het satan toegestaan om macht 
over “de kinderen der ongehoorzaamheid” te krijgen. Er gebeuren overal rampen, te land en 
op zee. Eigendommen en levens worden door vuur en vloedgolven vernietigd. Satan brengt 
vernietiging over de mensen. Hij heeft besloten om daarvan diegenen te beschuldigen, die 
weigeren te buigen voor de afgod die hij heeft opgericht. Zijn handlangers wijzen op de 

Zevende-Dag-Adventisten als de oorzaak van de narigheid. "Deze mensen handelen in strijd 
met de wet", zo zeggen zij, "zij ontheiligen de zondag... wanneer ze gedwongen zouden 

worden om de wet te houden ten aanzien van het vieren van de zondag, zouden deze 
vreselijke oordelen ophouden." – Review and Herald 16 juli 1901 

 
 Rampen zullen komen - de afschuwelijkste en meest onverwachte rampen en deze 

zullen elkaar de ene na de andere opvolgen. Wanneer acht wordt geslagen op de 
waarschuwingen die God heeft gegeven en de kerken zich zouden bekeren en weer trouw 

worden, zouden andere steden voor een tijd gespaard kunnen worden. Maar als mensen die 
misleid zijn, op dezelfde manier voortgaan, waarin zij gewandeld hebben, de wet van God 

blijven veronachtzamen en tot het volk leugenachtige woorden brengen, staat God toe dat zij 
rampen zullen meemaken om hun geweten wakker te schudden. – Evangelism p. 27 

 
 De oordelen zullen in overeenstemming zijn met de slechtheid van de mensen en het 
licht van de Waarheid dat zij ontvangen hebben. Wanneer zij de Waarheid gekregen hebben, 
zal hun straf in overeenstemming met dat licht zijn. – Ellen G.White Manuscript 173,1902 

 
 Satan geeft zijn uitleg aan de gebeurtenissen en zij (de leiders) denken, zoals hij wil 

dat ze denken zullen, dat de rampen die het land vervullen het resultaat zijn van het 
overtreden van de zondagsheiliging. Denkend de toorn van God te stillen, maken deze 

invloedrijke mannen wetten die het houden van de zondag afdwingen. Zij denken dat zij God 
een dienst bewijzen door deze valse rustdag steeds hoger te verheffen, en gehoorzaamheid 

aan de zondagswet, de valse sabbat, af te dwingen. Zij die God eren door de ware Sabbat aan 
te nemen, zullen worden beschouwd als ontrouw aan God. In werkelijkheid zijn zij, die de 
sabbatvierders als trouwelozen aanzien, zelf ontrouw, omdat zij de Sabbat vertreden, die in 

Eden haar oorsprong heeft. – Ellen G.White Manuscript  85, 1899 
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18 Juni | Noodzakelijke Wijsheid Voor De Sabbatvierders 
Dag 169 van 365 

 
"Zie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, 

en oprecht gelijk de duiven." Matthéüs 10:16 
 

 Wanneer de praktijken van de mensen niet in strijd met de wet van God zijn, kunt u 
zich daarnaar richten. Wanneer de werkers in gebreke blijven om dit te doen, zullen zij niet 

alleen hun eigen werk hinderen, maar zullen ook struikelblokken op de weg zijn voor 
diegenen voor wie zij werken en hen hinderen om de Waarheid aan te nemen. Op zondag is 
het de beste gelegenheid voor diegenen die zendeling zijn, om zondagsscholen te houden en 
op zo eenvoudig mogelijke manier, tot de mensen te komen, hen te vertellen van de liefde 

van Jezus voor zondaars en hen in de Schrift te onderwijzen... 
 

 Op dit ogenblik is het vieren van de zondag nog geen toets. De tijd zal komen, dat de 
mensen niet alleen werk op zondag zullen verbieden, maar zij zullen de mensen proberen te 

dwingen op Sabbat te werken. Er zal voorgeschreven worden de zondag te vieren of hun 
vrijheid en hun leven te verliezen. Maar de tijd hiervoor is nog niet gekomen, want de 

Waarheid moet de mensen duidelijker als een getuigenis voorgehouden worden... 
 

 Naar het licht dat ik bezit, moeten Gods dienstknechten in stilte aan het werk gaan en 
de grootse en kostbare Waarheden van de Bijbel prediken: Christus en Die gekruisigd, Zijn 

liefde en oneindig offer. Deze feiten tonen aan dat Jezus stierf, omdat de wet van God 
onveranderlijk en eeuwig is. De Sabbat moet op een duidelijke manier geleerd worden, maar 
wees voorzichtig hoe u met de afgodische zondag omgaat. Eén woord tot de verstandigen om 

hen op de hoogte te brengen is voldoende... 
 

 Nalaten om op zondag te werken betekent niet dat men het merkteken van het beest 
aanneemt. Wanneer dit de belangen van het werk zal bevorderen, moet men dit doen. We 

horen niet van onze weg af te wijken om opzettelijk op zondag te werken... 
 

 Wanneer diegenen die het licht van de Sabbat zien en horen, hun standpunt voor de 
Waarheid innemen om Gods heilige dag te houden, zullen er moeilijkheden komen, want er 
zullen  pogingen tegen hen in het werk gesteld worden om mannen en vrouwen te dwingen 
de wet van God te overtreden. Zij moeten vastbesloten zijn de wet van God niet te willen 

overtreden en wanneer ze duidelijke tegenstand en vervolging ondergaan, laat hen dan op de 
woorden van Christus acht geven: "Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de 

andere." (Mattheüs 10:23). – Review and Herald 6 april 1911 
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19 Juni | Zendingswerk Op Zondag 
Dag 170 van 365 

 
"Predik het Woord; houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk; wederleg, bestraf vermaan in alle 

lankmoedigheid en leer." 2 Timotheüs 4:2 
 

 Wanneer men de zondagswetten tegenstaat, zal dit de godsdienstijveraars sterken in 
hun vervolging, want zij proberen deze wetten juist ingesteld te krijgen. Geef hen geen kans 
om u wetsovertreders te noemen. Wanneer men hen hun gang laat gaan en mannen die God 
noch mens vrezen de vrije teugel laat, zal voor hen de nieuwigheid daarvan gauw afgaan en 
zullen ze inzien dat het niet consequent is en het hun evenmin gelegen komt om zo star te 
zijn in de zondagsviering. Ga dóór met uw zendingswerk, met uw Bijbel in de hand, en de 
vijand zal zien dat hij zijn eigen zaak benadeeld heeft. Iemand ontvangt het merkteken van 

het beest niet wanneer hij laat zien dat hij zo verstandig is om de vrede te bewaren door 
aanstootgevende arbeid na te laten, en op hetzelfde moment een werk te doen dat van het 

hoogste belang is. 
 

 Wanneer we de zondag besteden aan zendingswerk, zal de zweep uit de hand 
genomen worden van de willekeurige fanatiekeling, die er genoegen in heeft om Zevende-

Dags-Adventisten te vernederen... 
 

 De zondag kan gebruikt worden om het werk te doen op verschillende terreinen 
waardoor voor de Heere veel kan worden bereikt. Op deze dag kunnen 

openluchtvergaderingen en huisvergaderingen gehouden worden. Ook kan huis-aan-huis-
werk gedaan worden. Wie schrijven, kunnen die dag besteden aan het schrijven van hun 

artikelen. Wanneer het mogelijk is, houdt dan op zondag godsdienstige bijeenkomsten. Zorg 
dat deze vergaderingen interessant zijn. Zing de ware opwekkingsliederen en spreek met 

kracht en zekerheid van de liefde van de Heiland. Spreek over matigheid en over een 
waarachtig godsdienstig beleven. U zult op deze wijze veel ervaring opdoen hoe er gewerkt 

moet worden en hoe men met mensen contact kan krijgen... 
 

 De wet om de eerste dag van de week te vieren, is het product van het afvallige 
christendom. De zondag is een kind van het pausdom, dat door de christelijke wereld 

verheerlijkt wordt boven de geheiligde dag van God. In geen geval mag Gods volk daaraan 
eer bewijzen. Maar ik zou graag willen dat ze beseffen dat ze Gods wil niet doen door 

tegenstand uit te lokken, terwijl Hij wil dat ze die vermijden. – 9 Testimonies p. 
232,233,235; Getuigenissen deel 9 blz. 225, 226, 227 

 
 Wonderlijke taferelen doen zich aan ons voor. In deze tijd moet een levend getuigenis 
bij Gods belijdend volk aanwezig zijn, zodat de wereld kan zien dat in deze eeuw, waarin het 
kwaad overal regeert, er nog een volk is dat de eigen wil opzij zet en er naar streeft om Gods 

wil te doen - een volk waarbij Gods wet in hart en leven geschreven staat. – Counsels to 
Parents, Teachers and Students p.322 
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20 Juni | Gods Wet In Amerika Nietig Verklaard 
Dag 171 van 365 

 
"Het is tijd voor den HEERE dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken." Psalm 

119:126 
 

 Er komt een tijd dat de wet van God op bijzondere wijze in de Verenigde Staten 
nietig verklaard wordt. De politieke leiders van de natie zullen door wettelijke verordeningen 
de zondagswet opdringen en op deze wijze zal Gods volk in groot gevaar gebracht worden. 
Wanneer onze natie in het parlement wetten zal uitvaardigen die het geweten van de mens 

ten aanzien van de godsdienstvrijheid, zullen binden en de zondagswet zullen bekrachtigen, 
wanneer zij een onderdrukkende macht zullen toelaten om tegen diegenen op te treden, die 

de Sabbat van de zevende dag houden, zal in alle opzichten in ons land de wet van God 
nietig verklaard zijn. – Review and Herald 18 december 1888 

 
 Wanneer het land dat God als een uitwijkplaats voor Zijn volk gegeven heeft, zodat 

ze Hem naar de stem van hun geweten konden aanbidden... wanneer dit land, waarover 
gedurende vele jaren het schild van de Almachtige gespreid was... wanneer het land dat God 
begunstigd had om het tot bewaarplaats van de ware godsdienst te maken... wanneer dit land 

door haar wetgevende organen de beginselen van het protestantisme zal afzweren en de 
roomse afval in het verdraaien van Gods wet zal aanhangen... dan zal het laatste werk van de 

mens der zonde geopenbaard worden. Protestanten zullen al hun invloed en kracht aan het 
pausdom overgeven. Door een nationale bekrachtiging van de valse sabbat, zullen zij leven 
en kracht aan het verdorven geloof van Rome geven en haar tirannie en verdrukking van het 
geweten weer doen herleven. Dan zal het tijd voor God zijn om met ontzagwekkende macht 

te werken voor de verdediging van Zijn Waarheid. 
 

 De profeet zegt: "En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, 
hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep 

krachtiglijk met ene grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon... 
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij 
aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want 

haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer 
ongerechtigheden gedachtig geworden." (Openbaring 18:1-2; 4-5). Wanneer reiken haar 

zonden tot aan de hemel? Als de wet van God uiteindelijk door burgerlijke wetgeving nietig 
verklaard zal worden. Dan zal de uiterste nood van Gods volk Zijn gelegenheid zijn om te 
tonen wie de Regeerder van hemel en aarde is. Als een satanische macht helse werktuigen 

aanport, zal God licht en kracht aan Zijn volk zenden, zodat de boodschap van de Waarheid 
aan de gehele wereld verkondigd kan worden. – Signs of the Times 12 juni 1893 
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21 Juni | Het Teken Om De Grote Steden Te Verlaten 
Dag 172 van 365 

 
"Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël 

de profeet, staande in de heilige plaats (die het leest, merke daarop), Dat alsdan die in Judea 
zijn, vlieden op de bergen." Matthéüs 24:15-16 

 
 De tijd is niet veraf dat we, evenals de eerste discipelen, genoodzaakt zullen zijn een 
schuilplaats te zoeken in verlaten, eenzame gebieden. Zoals het beleg van Jeruzalem door het 

Romeinse leger het teken was voor de christenen in Judea om te vluchten, zo zal het 
machtsvertoon van de VS in de uitvaardiging van de pauselijke rustdag, een waarschuwing 
voor ons inhouden. Dan zal het tijd zijn om uit de grote steden te trekken, en aanstalten te 

maken ook de kleinere plaatsen te verlaten voor meer afgelegen huizen in de eenzame 
gebieden tussen de bergen. – 5 Testimonies p.464,465; Getuigenissen deel 5 blz. 380 

 
 Jaren geleden heb ik bijzonder licht ontvangen dat wij ons werk niet in de steden 
moeten concentreren. Het lawaai en de verwarring waar deze steden vol van zijn en de 

toestanden die door de vakbonden en de stakingen zijn teweeggebracht, zouden voor ons 
werk een grote hindernis vormen. De mensen proberen de arbeiders, die in verschillende 

beroepen werkzaam zijn, aaneen te sluiten in 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 “in busselen om hetzelve te verbranden.” 

(Mattheüs 13:30). – 7 Testimonies p. 84 
 

 De vakbonden en verdragsorganisaties in de wereld zijn een valstrik. Blijf erbuiten, 
broeders en zusters. Houdt u op een afstand en zorg dat u er niets mee te maken heeft. Als 

gevolg van de vakbonden en het samenbundelen in machtsblokken, zal het binnenkort voor 
onze instellingen erg moeilijk zijn het werk in de steden voort te zetten... Leer ons volk de 
steden te verlaten om naar het platteland te gaan, waar ze een stukje grond kunnen kopen, 

waar ze een tehuis voor henzelf en hun kinderen kunnen vestigen... 
 

 Binnenkort zal er zo'n strijd en verwarring in de steden zijn, dat het voor hen, die de 
steden nog willen uittrekken, onmogelijk zal zijn deze te verlaten. – 2 Selected Messages 

p.142 
 

 We moeten ons niet daar vestigen waar we gedwongen zullen zijn relaties te 
onderhouden met hen die God niet eren... Er zullen spoedig moeilijke tijden aanbreken met 

betrekking tot het vieren van de zondag... 
 

 De aanhangers van de zondag verharden hun valse argumenten meer en meer. Dit zal 
voor degenen die vastbesloten zijn de Sabbat te houden, zoals die door God is ingesteld, 

betekenen dat ze verdrukt zullen worden... 
 

 Als de voorzienigheid van God ons de mogelijkheid aanbiedt, een plaats te vinden 
buiten de stad, verwacht Hij van ons dat we deze mogelijkheid aangrijpen. Er staan ons 
moeilijke tijden te wachten. – Country Living p.20,21; Leven op het Platteland blz. 31 
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22 Juni | Voedsel En Landerijen In De Laatste Dagen 
Dag 173 van 365 

 
"Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag 

heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad." Matthéüs 6:34 
 

 De Heere heeft mij in een gezicht herhaaldelijk getoond, dat het lijnrecht tegen de 
Bijbel ingaat om voorzieningen te treffen voor onze tijdelijke behoeften in de tijd der 
benauwdheid. Ik zag dat wanneer de heiligen thuis of op de akker voedsel opgeslagen 

hadden in de tijd der benauwdheid, wanneer het zwaard, hongersnood en epidemieën in het 
land zijn, het hun met geweld ontnomen zal worden en vreemdelingen onze landerijen zullen 

oogsten. Dan zal het tijd voor ons zijn om volkomen op God te vertrouwen en Hij zal ons 
ondersteunen. Ik zag dat brood en water in die tijd zeker zullen zijn en dat we geen gebrek of 

honger zullen lijden. De Heere heeft mij getoond dat sommigen van Zijn kinderen zullen 
vrezen als zij zien hoe de prijzen van het voedsel stijgen en zij voedsel zullen kopen en het 
voor de tijd der benauwdheid opslaan. In tijd van nood zag ik hen naar hun voedsel toegaan 

om er naar te kijken en zij zagen dan dat er wormen in waren gekomen en dat het vol 
ongedierte was, niet geschikt meer voor consumptie. – To Those Who Are Receiving the 

Seal of the Living God (Broadside), 31 januari 1849 
 

 Huizen en landerijen zullen van geen nut zijn voor de heiligen in de tijd der 
benauwdheid, want zij zullen dan moeten vluchten voor de woedende volksmenigten. In die 

tijd zullen zij hun bezittingen niet met voordeel kunnen verkopen om de zaak van de 
tegenwoordige Waarheid te bevorderen... 

 
 Ik zag, dat als iemand zich aan zijn eigendom vastklemde, en niet aan de Heere vroeg 

wat zijn plicht was, Hij hem zijn plicht niet bekend zou maken, zodat hij zijn bezittingen 
behield en dat deze in de tijd der benauwdheid als een berg voor hem zouden oprijzen om 
hem te verpletteren. Hij zou proberen om ze van de hand te doen, maar dat zal niet meer 

lukken... Als zij zich door Hem wilden laten onderrichten, zou Hij hen in een tijd van nood 
leren, wanneer te verkopen en hoeveel. – Early Writings p. 56,57; Eerste Geschriften blz. 57-

58 
 

 In de laatste grote strijd met satan zullen zij die trouw zijn aan God merken, dat alle 
aardse hulp wordt afgesneden. Omdat ze weigeren Zijn wet te overtreden vanwege de eisen 

van de aardse machten, zullen ze niet kunnen kopen of verkopen. Tenslotte zal het bevel 
uitgaan hen ter dood te brengen. (zie Openbaring 13:11-17)... Maar aan hen die gehoorzamen 
is de belofte gegeven: "Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn 
hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis." (Jesaja 33:16). 

Door deze beloften zullen Gods kinderen leven. – The Desire of Ages p. 121,122; Jezus, De 
Wens der Eeuwen blz. 90-91 
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23 Juni | Vakbonden En Kartelvorming 
Dag 174 van 365 

 
"Zo zijt dan Lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Zie, de landman verwacht de 
kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spade 

regen zal hebben ontvangen." Jacobus 5:7 
 

 De vakbonden zullen één van de factoren zijn die op aarde een tijd van benauwdheid 
zullen veroorzaken, zoals er nooit geweest is sinds de aarde bestaat. – Country Living p. 10; 

Leven op het Platteland blz. 11 
 

 In al onze grote steden zal er een samenbundeling zijn door werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Mensen willen over andere mensen heersen en eisen veel van hen. 
Het leven van diegenen, die weigeren zich met deze bonden te verbinden, zal in gevaar zijn. 

– Ellen G.White Manuscript 145, 1902 
 

 Het werk van Gods volk is om zich voor te bereiden op de gebeurtenissen die komen 
en die straks het volk van God zullen overvallen met een verbijsterende kracht. Er zullen 

zich gigantische monopolies vormen in de wereld. Mensen zullen zich in bonden groeperen, 
die hen gevangen zullen houden in de netten van de vijand. Enkele mensen zullen zich 

verenigen om beslag te kunnen leggen op alle middelen die verkregen worden uit bepaalde 
takken van industrie. Vakbonden zullen gevormd worden en zij die weigeren hieraan deel te 

nemen, zullen getekende mensen zijn... 
 

 Deze vakbonden zijn één van de tekenen van de laatste tijd. De mensen verzamelen 
zich in bundels gereed om verbrand te worden. Zij kunnen leden van de kerk zijn, maar als 

ze lid van deze vakbonden zijn, kunnen zij onmogelijk de geboden van God houden; want lid 
van deze vakbonden zijn betekent het overtreden van de hele decaloog (de tien geboden). 

 
 "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." (Lukas 10:27) ... 

Hoe kunnen mensen deze woorden gehoorzamen en zich voegen bij bonden die de arme 
klassen de voorrechten ontnemen die hen wettelijk toekomen en hen belemmeren te kopen 

en te verkopen, tenzij zij zich schikken naar bepaalde voorwaarden? – Country Living p. 10-
12; Leven op het Platteland blz. 11-14 

 
 Zij die beweren kinderen van God te zijn, kunnen zich in geen geval verbinden met 

de vakbonden, die gevormd zijn of nog gevormd worden. De Heere verbiedt dit. Kunnen zij, 
die de profetieën bestuderen, niet begrijpen en zien wat ons te wachten staat? – Country 

Living p. 12; Leven op het Platteland blz.14 
 

 Aan belangrijke geschilpunten moet het hoofd geboden worden en wij wensen in de 
rotskloof verborgen te worden, zodat wij Jezus mogen zien en door Zijn Heilige Geest 

vernieuwde krachten mogen ontvangen. We hebben geen tijd te verliezen, niet één moment. 
– Counsels to Writers and Editors p. 113 
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24 Juni | Verboden Om Te Kopen En Verkopen 
Dag 175 van 365 

 
"En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of den naam van het 

beest, of het getal zijns naams." Openbaring 13:17 
 

 De tijd komt dat we niet kunnen verkopen tegen welke prijs dan ook. Het decreet zal 
spoedig bekrachtigd worden dat niemand mag kopen of verkopen dan zij die het merkteken 

van het beest hebben. – 5 Testimonies p.152; Getuigenissen deel 5 blz. 126 
 

 In de laatste grote strijd met satan zullen zij, die trouw zijn aan God, merken dat zij 
van alle aardse hulp zijn afgesneden. Omdat ze weigeren Zijn wet te overtreden zoals de 
aardse machten eisen, zullen ze niet kunnen kopen of verkopen. – The Desire of Ages p. 

121,122; Jezus, de Wens der Eeuwen blz.90-91 
  

 Godsdienstige machten die belijden met de hemel in verbinding te staan, en die 
beweren de kenmerken van een lam te bezitten, zullen door hun daden tonen dat ze het hart 

van de draak hebben en dat ze door satan aangezet en beheerst worden. De tijd zal komen dat 
Gods volk de hand van vervolging zal voelen omdat ze de zevende dag heiligen. – 9 

Testimonies p.229; Getuigenis deel 9 blz. 222 
 

 Er komt een tijd dat zij die Gods geboden naleven niet kunnen kopen of verkopen. 
Maak er haast mee om uw verborgen talenten op te graven. Als God u met geld gezegend 

heeft, laat dan zien dat u trouw bent aan het u toevertrouwde pand. Neem uw talenten en geef 
ze aan de wisselaars, zodat, wanneer Christus zal komen, Hij Zijn eigendom met rente kan 

opvragen. In dit laatste moment, voordat dit werk wordt afgesloten, zullen er duizenden 
blijmoedig op het altaar gelegd worden. Mannen en vrouwen zullen het als een gezegend 
voorrecht beschouwen om aan het werk deel te nemen om mensen voor te bereiden, op de 

grote dag van God te kunnen staan en zij zullen dan honderden dollars even grif geven als zij 
er nu één geven. Als de liefde van Christus in de harten van Zijn belijdend volk zou branden, 

zouden wij deze geest ook nu zien. Zouden zij inzien hoe dichtbij het einde van alle werk 
voor de redding van mensen is, dan zouden zij hun bezittingen even vrijwillig offeren als de 
leden van de eerste gemeente dit deden. Zij zouden voor de vooruitgang van Gods zaak even 
ernstig werken als wereldse mensen dit doen om rijkdommen te verwerven. Ze zouden takt, 

vaardigheid en ijver beoefenen, en ze zouden onzelfzuchtig werken om middelen te 
verkrijgen, niet om op te potten, maar om in de schatkist des Heeren te werpen. – Historical 

Sketches p.292 
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25 Juni | Bewerk De Steden Vanaf Buitenposten 
Dag 176 van 365 

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

hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen." 2 Korinthe 6:17 
 

 Als Gods gebodenhoudend volk, moeten we de steden verlaten. We moeten evenals 
Henoch in de steden werken, maar er niet wonen. – Country Living p. 31; Leven op het 

Platteland blz. 51 
 

 Voor zover mogelijk is moeten onze instellingen buiten de steden gevestigd worden... 
Het is niet Gods wil dat Zijn volk zich in de steden vestigt, waar voortdurend lawaai en 

verwarring is. Hun kinderen behoren hiervoor gespaard te worden, want het hele systeem 
wordt gedemoraliseerd door alle haast, spoed en lawaai. De Heere wil dat Zijn volk op het 

platteland gaat wonen, waar iedereen zijn eigen fruit en groenten kan kweken en zo zijn 
kinderen op kan voeden in direct contact met de werken van God in de natuur. Mijn 

boodschap is: 'Trek met uw gezinnen uit de steden.' 
De waarheid moet gezegd worden, of de mensen nu willen luisteren of niet. De steden zijn 

vol verleidingen. We zullen ons werk zo moeten organiseren, dat onze jongeren zo ver 
mogelijk van dit verderf gehouden worden. 

 
De steden moeten vanaf buitenposten bewerkt worden. De boodschapper van God sprak: 

"Moeten de steden dan niet gewaarschuwd worden? Ja zeker, maar niet door Gods volk dat 
in die steden leeft, maar door hen te bezoeken en hen te waarschuwen voor datgene wat over 

de aarde komt." Country Living p.30; Leven op het Platteland blz. 49-50 
 

 Wanneer ongerechtigheid in een land heerst, verheft zich altijd een stem om te 
waarschuwen en te onderrichten, zoals de stem van Lot in Sodom. Toch had Lot zijn gezin 
tegen de overvloedige ongerechtigheid kunnen behoeden, wanneer hij zijn huis niet in deze 
zedeloze en verdorven stad gebouwd had. Alles wat Lot en zijn gezin in Sodom deden, had 

gedaan kunnen worden als zij op enige afstand van de stad hadden gewoond. Henoch 
wandelde met God en toch woonde hij niet middenin een verdorven stad zoals Lot in Sodom, 

verdorven door allerlei vormen van geweld en kwaadaardigheden. – Evangelism p. 78 
 

 Hij (Henoch) woonde niet bij de goddelozen... Hij vestigde zich met zijn gezin daar, 
waar de atmosfeer zo zuiver mogelijk was. Van tijd tot tijd ging hij naar de bewoners van de 

wereld met de boodschap die God hem gegeven had... Nadat hij zijn boodschap had 
verkondigd, nam hij altijd enkelen, die zijn waarschuwing hadden aangenomen, met zich 

mee naar de plaats van afzondering. – 1 Bible Commentary p. 1087,1088; ZDA 
Bijbelcommentaar blz. 12 
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26 Juni | Verlichting Van Lichamelijk Lijden 
Dag 177 van 365 

 
"En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest 
de kranken,  reinigt melaatsen, wekt doden op, werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet 

ontvangen, geeft het om niet." Matthéüs 10:7-8 
 

 Gevaarlijke tijden staan voor de deur. De hele wereld zal in verslagenheid en 
benauwdheid raken. De samenleving zal met allerlei ziekten te maken krijgen. De 

onwetendheid die nu heerst betreffende de gezondheidswetten zal gevolgd worden door 
groot lijden en verlies van vele levens die gered hadden kunnen worden... 

 
 Als godsdienstige aggressie de vrijheden van onze natie omverwerpt, zullen degenen 
die voor vrijheid van geweten strijden, in een ongunstige positie komen te verkeren. Het is 
voor hun eigen bestwil dat zij, terwijl ze de gelegenheid nog hebben, kennis verkrijgen wat 

betreft ziekten, hun oorzaken, voorkoming en hun behandeling. Degenen die dit doen, zullen 
overal werk vinden. Er zal een overvloed aan lijdenden zijn, die hulp nodig hebben, niet 

alleen onder degenen van ons eigen geloof, maar vooral onder degenen die de Waarheid niet 
kennen. – Counsels on Health p. 504-506 

 
 Wanneer het medische werk in verbinding met de derde engelboodschap, gebracht 

wordt, zal dit wonderbaarlijke resultaten tot stand brengen. Het moet een heiligend en 
verenigend werk zijn, zoals het werk was van de eerste discipelen die door het grote Hoofd 

van de gemeente uitgezonden werden. 
  

 Jezus riep Zijn discipelen bij zich en gaf hen de opdracht: "En heengaande predikt, 
zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken,  reinigt 

melaatsen, wekt doden op, werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het 
om niet. ... Zie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de 

slangen en oprecht gelijk de duiven." (Mattheüs 10:7-8, 16). 
 

 Het is goed voor ons dit hoofdstuk te lezen, zodat de aanwijzingen hierin ons mogen 
voorbereiden op ons werk. De eerste discipelen gingen met de boodschap van Christus en 

met Zijn opdracht voorwaarts. Zijn geest moest de weg voor hen voorbereiden. Zij moesten 
beseffen dat door het geven van zo'n boodschap en het uitdelen van zulke zegeningen, zij een 

welkom in de huizen van het volk zouden ontvangen. – Counsels on Health p. 540,541 
 

God bereikt harten door de verlichting van lichamelijk lijden. Een zaadkorrel van Waarheid 
wordt in de geest neergelegd en wordt door God van water voorzien. Er mag veel geduld 

nodig zijn voordat dit zaadkorreltje tekenen van leven vertoont, maar als het tenslotte 
opkomt, brengt het vrucht voort ten eeuwige leven. 

 
 Hoe traag zijn de mensen om Gods voorzieningen te begrijpen “op den dag Uwer 

heirkracht” (Psalm 110:3). – Medical Ministry p.246 
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27 Juni | De Zondagswet Wordt Uitgevaardigd 
Dag 178 van 365 

 
"Gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams wil." Matthéüs 24:9 

 
 Wanneer de beweging om de zondagsviering verplicht te stellen brutaler en met meer 
vastbeslotenheid zal optreden, zal een beroep gedaan worden op de wet tegen hen die Gods 

geboden naleven. Ze zullen worden bedreigd met geldboetes en gevangenisstraf. Men zal aan 
sommige mensen invloedrijke posities en aan anderen beloningen en voordelen aanbieden 
om hen ertoe te bewegen hun geloof op te geven. Maar ze zullen vastberaden antwoorden: 

"Bewijs ons aan de hand van Gods Woord dat wij dwalen."... Zij die voor de rechtbank 
worden gedaagd, zullen de Waarheid vol overtuiging verdedigen en sommigen die hun 

getuigenis horen, zullen op hun beurt alle geboden Gods gaan onderhouden. Zo zal het licht 
opgaan voor duizenden die de Waarheid anders nooit zouden hebben gehoord. 

 
 De mensen zullen een nauwgezette gehoorzaamheid aan het Woord van God als 

rebellie behandelen. Ouders zullen door satan worden verblind en zullen ruw en streng tegen 
hun gelovige kinderen optreden. Werkgevers zullen hun werknemers die de geboden houden, 
onderdrukken. De liefde zal verkoelen. Kinderen zullen worden onterfd en van huis worden 

verdreven. De woorden van Paulus zullen letterlijk in vervulling gaan: "Allen die godzaliglijk 
willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden." (2 Timotheüs 3:12). Wanneer de 

verdedigers van de Waarheid weigeren de zondag te vieren, zullen sommigen in de 
gevangenis worden geworpen, anderen zullen worden verbannen of als slaven worden 

behandeld... 
 

 In deze tijd van vervolgingen zal het geloof van Gods boodschappers op de proef 
worden gesteld. Ze hebben de waarschuwingsboodschap in alle getrouwheid gebracht en 

hebben alleen vertrouwd op God en Zijn Woord. De Geest van God, Die hun hart 
beïnvloedde, heeft hen tot spreken gedwongen... Maar wanneer de storm van verzet en 

tegenstand over hen zal losbarsten, zullen sommigen door angst gedreven, willen uitroepen: 
"Als we de gevolgen van onze woorden hadden voorzien, zouden we onze mond hebben 

gehouden." Aan alle kanten rijzen de moeilijkheden op. Satan benadert hen met vreselijke 
verleidingen. Ze achten zich niet in staat het werk, waar ze aan zijn begonnen, tot een goed 

einde te brengen. Ze worden met vernietiging bedreigd. Het enthousiasme dat ze eerst 
hadden, is verdwenen. Maar ze kunnen niet terug. Wanneer het tot hen doordringt hoe 

hulpeloos ze zijn, vluchten ze tot de Almachtige om kracht. – The Great Controversy p. 607-
609; De Grote Strijd blz. 561-563 
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28 Juni | Het Protestantisme Verenigt Zich Met Het Pausdom 
Dag 179 van 365 

 
"En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben 

ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Dezen hebben 
enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven." Openbaring 17:12-13 

 
 Wanneer we de laatste crisis naderen, is het van vitaal belang dat harmonie en 

éénheid bestaan onder de dienstknechten van de Heere. De wereld is vol storm en oorlog en 
onenigheid. En toch zullen onder één hoofd - de pauselijke macht - de mensen zich 

verenigen om God in de persoon van Zijn getuigen tegen te staan. – 7 Testimonies p. 182 
 

 Wie geeft aan dit koninkrijk zijn macht? Het protestantisme, een macht die belijdt de 
aard en de geest van een lam te hebben en met de hemel te zijn verbonden, maar spreekt met 

de stem van een draak. Die macht wordt gedreven door een kracht van beneden. – 7 Bible 
Commentary p. 983; ZDA Bijbelcommentaar blz. 682 

 
 "Dezen hebben enerlei mening ." Er zal een universele band van éénheid, één grote 
harmonie, een verbond van krachten van satan zijn. Zij hebben “hun kracht en macht het 
beest overgeven." Op deze wijze wordt dezelfde willekeurige, verdrukkende macht tegen 
godsdienstvrijheid, vrijheid om God te aanbidden naar de voorschriften van het geweten, 

geopenbaard als door het pausdom werd getoond, toen dat in het verleden degenen vervolgde 
die het waagden te weigeren in te stemmen met de godsdienstige riten en ceremoniën van het 

katholicisme. 
 

 In de strijd die in de laatste dagen wordt gevoerd, zullen alle corrupte machten, die 
afvallig zijn geworden van Gods wet, zich verenigen tegen Gods volk. In deze strijd zal de 
Sabbat van het vierde gebod het punt zijn waar alles om draait. Want in het sabbatsgebod 
identificeert de grote Wetgever Zichzelf als de Schepper van hemel en aarde. – 7 Bible 

Commentary p. 983; ZDA Bijbelcommentaar blz. 682 
 

 Satan zal de mensen verleiden 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 invloed van dit drievoudig verbond zal Amerika in het voetspoor van Rome lopen en 

de gewetensvrijheid aan banden leggen. – The Great Controversy p. 588; De Grote Strijd blz. 
543 
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29 Juni | Twee Grote Klassen Van Christenen 
Dag 180 van 365 

 
"En ik zag één van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wond werd 

genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest." Openbaring 13:3 
 

 In het huldebetoon aan het pausdom zullen de Verenigde Staten niet alleen staan. De 
invloed van Rome in de landen die eens haar heerschappij erkenden, is nog lang niet 

vernietigd. – Signs of the Times, 15 februari 1910 
 

 In het laatste conflict zal de Sabbat het speciale punt van geloofsstrijd in het hele 
christendom zijn. Wereldlijke heersers en godsdienstige leiders zullen zich verenigen om de 
viering van de zondag af te dwingen en als mildere maatregelen falen, zullen wetten worden 
uitgevaardigd die zware verdrukking tot gevolg hebben. Er zal op aangedrongen worden dat 
de weinigen die zich verzetten tegen een instelling van de kerk en een wet van het land, niet 

gedoogd kunnen worden... Het katholicisme in de Oude Wereld en het afvallige 
protestantisme in de Nieuwe Wereld, zullen dezelfde koers volgen tegen diegenen die de 

voorschriften van God eren. – 4 Spirit of Prophecy p. 444,445 
 

 De zogenaamde christelijke wereld wordt het toneel van grote en beslissende 
gebeurtenissen. Gezaghebbende mensen zullen wetten uitvaardigen, die het geweten 

beheersen, naar het voorbeeld van het pausdom. Babylon zal alle volken doen drinken van de 
wijn van de toorn harer hoererij. Elk volk zal hierin worden betrokken. (Openbaring 18:3-7). 

– 7 Bible Commentary p. 949; ZDA Bijbelcommentaar blz. 626 
 

De waarschuwing van de derde engel (van Openbaring 14) … wordt “met grote stem" 
verkondigd, zoals de profetie dat zegt, door een engel die vliegt "in het midden des hemels" 

en zal de aandacht van de hele wereld trekken. 
 

 Door het verloop van de strijd zal de christelijke wereld in twee grote groepen zijn 
verdeeld: zij “die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus” en zij die het beest en 
zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun krachten zullen 

bundelen om "allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten" 
(Openbaring 13:16) te verplichten "het merkteken van het beest" te ontvangen, zal Gods volk 
het niet ontvangen. De ziener van Patmos ziet hen "die de overwinning hadden van het beest 

en zijn beeld en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de 
citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des 
Lams." (Openbaring15:2-3). – The Great Controversy p. 450; De Grote Strijd blz. 417-418 
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30 Juni | Verwarring Van Vele Stemmen 
Dag 181 van 365 

 
"En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggen: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij 

aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt." 
Openbaring 18:4 

 
 In het laatste werk om de wereld te waarschuwen, worden er twee duidelijke 

oproepen tot de kerken gericht. De tweede engelboodschap luidt: "Zij is gevallen, zij is 
gevallen,  Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle 

volken heeft gedrenkt." En in de luide roep van de boodschap van de derde engel wordt uit de 
hemel een stem gehoord, zeggende: "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar 

zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar 
zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer 

ongerechtigheden gedachtig geworden." – Review and Herald, 6 december 1892 
 

 Zoals God Israël uit Egypte riep, zodat ze Zijn Sabbat konden houden, roept Hij Zijn 
volk uit Babylon, zodat zij het beest en zijn beeld niet zouden aanbidden... 

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

kwade macht in werking worden gezet en het denken zal worden verward door de vele 
stemmen die roepen: "Zie, hier is de Christus, of daar.” (Mattheüs 24:23) “Dit is de 

waarheid. Ik heb de boodschap van God. Hij heeft mij een groot licht gezonden." Dan zullen 
de grenspalen worden weggenomen. Men zal proberen de zuilen van ons geloof neer te 

halen. Er zal een nog beslistere poging worden gedaan om de valse sabbat te verheffen en 
God te verachten door het vervangen van de dag die Hij gezegend en geheiligd heeft. Deze 
valse sabbat zal door een verdrukkende wet worden bekrachtigd... Maar terwijl satan met 

zijn bedrieglijke wonderen werkt, zal de tijd in vervulling gaan, die in Openbaring voorspeld 
is en de machtige engel die de aarde met zijn heerlijkheid zal verlichten, zal de val van 

Babylon verkondigen en Gods volk oproepen om haar te verlaten. – Review and Herald, 13 
december 1892 

 
 Wanneer reiken haar zonden tot aan de hemel? Als de wet van God uiteindelijk door 
menselijke wetgeving nietig verklaard wordt. Dan zal de uiterste nood van Gods volk Zijn 
gelegenheid zijn om te tonen wie de Regeerder van hemel en aarde is. Als een satanische 
macht de elementen van beneden aanport, zal God licht en kracht aan Zijn volk zenden, 

zodat de waarheidsboodschap aan de gehele wereld verkondigd zal worden. – Signs of the 
Times 12 juni 1893 

 
 
 

 
 


