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“Nu is het de tijd om ons op de komst van 
onze Here voor te bereiden. Gereedheid om 
Hem te ontmoeten, kan niet in een ogenblik 
verkregen worden. Voorbereiding op dit 
plechtige tafereel moet een waakzaam wachten 
en waken zijn, met ernstig werk verbonden. 
Op deze wijze zullen Gods kinderen Hem 
verheerlijken. Temidden van de drukte van het 
leven zullen hun stemmen gehoord worden 
door het spreken van woorden van bemoedi-
ging, hoop en geloof. Alles wat ze hebben en 
zijn is aan de dienst van de Meester toe-
gewijd.” –Maranatha, de Here komt, blz. 76. 
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VVOOOORRWWOOOORRDD  
 

erwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van 

de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, 

Jezus Christus.” Titus 2:13. 

“Eeuwige werkelijkheden moeten voor het geestelijk oog gehou-

den worden en de aantrekkelijkheden van de wereld zullen dan 

verschijnen zoals ze zijn, als ijdelheid, alles samen zonder nut. [...] 

We zijn pelgrims en vreemdelingen, die wachten, hopen en 

bidden voor die gezegende hoop, de heerlijke verschijning van 

onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Als we dit geloven en 

het in ons praktisch leven omzetten, tot welk een krachtige 

werking zou dit geloof en deze hoop dan inspireren; welk een 

vurige liefde zouden we onder elkaar beoefenen; welk een voor-

zichtig, heilig leven tot eer van God; met respect voor de vergel-

ding van de beloning; welk een duidelijke scheidslijn wordt er 

dan aangetoond tussen ons en de wereld...” –Maranatha, de Here 

komt, blz. 15. 

Onze gedachten, verlangens en hoop geven op onmerkbare wijze 

vorm aan ons dagelijks leven, ook al hebben wij de neiging ons te 

voegen naar de omstandigheden, gebeurtenissen en situaties 

waarin wij ons bevinden. Daarom is het heel belangrijk om het 

moment waarin we leven in ogenschouw te nemen, want we 

worden omringd door ongekende veranderingen in de samen-

leving. Binnenkort zal God rechtstreeks op aarde ingrijpen, en wij 

moeten nadenken over de gevolgen daarvan voor ons eigen 

bestaan, vooral op het hoogste niveau – het geestelijke niveau. 

Welke prioriteiten bepalen bijvoorbeeld mijn beslissingen? Hoe 

plan ik mijn leven met God, nu en voor altijd? Wat is mijn niveau 

van geestelijkheid? Deze en andere belangrijke vragen moeten 

duidelijk en vastberaden worden beantwoord voor het nieuwe jaar 

dat voor ons ligt. Zowel praktische als geestelijke aspecten van 

het heden en de toekomst zijn van fundamenteel belang voor de 

houding die wij zullen aannemen als de profetieën voor onze 

“T 
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ogen in vervulling gaan. Weet ik welke gebeurtenissen vlak voor 

ons liggen? Hoe denk ik over de huidige en komende crises? 

Onze antwoorden moeten duidelijk zijn, want de Bijbel zegt: 

“Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, 

wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij 

terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen 

open te doen.” Lukas 12:35, 36. 

“Nu is het de tijd om ons op de komst van onze Here voor te 

bereiden. Gereedheid om Hem te ontmoeten, kan niet in een 

ogenblik verkregen worden. Voorbereiding op dit plechtige 

tafereel moet een waakzaam wachten en waken zijn, met ernstig 

werk verbonden. Op deze wijze zullen Gods kinderen Hem ver-

heerlijken. Temidden van de drukte van het leven zullen hun 

stemmen gehoord worden door het spreken van woorden van 

bemoediging, hoop en geloof. Alles wat ze hebben en zijn is aan 

de dienst van de Meester toegewijd. ...” –Maranatha, de Here 

komt, blz. 76. 

De dagen die zijn gewijd aan de Gebedsweek zijn bijzondere 

gelegenheden om samen te komen in de gemeente, thuis, of 

virtueel. Laat een ieder ernstig bidden en zijn of haar gedachten 

delen over het onderwerp van de lezingen met een geest van 

eerbied, een bereidheid om te leren en een verlangen om actief 

deel te nemen. De laatste Sabbat zal een dag van vasten, gebed 

en gaven zijn. De lezing van die dag hoort naar voren te worden 

gebracht als de preek voor de tweede dienst en eindigen met het 

inzamelen van de bijzondere gaven, gewijd aan het openen en 

ondersteunen van nieuwe velden door de Generale Conferentie. 

Gelieve uw bijdrage in een enveloppe te doen, waarop u een 

Bijbelvers schrijft dat uw geestelijk verlangen en ervaring 

uitdrukt. “Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U 

heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is 

het om ieder groot te maken en sterk te maken.” 1 Kronieken 

29:12. 

 

–De broeders en zusters van de Generale Conferentie 
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1e lezing – vrijdag, 2 december 2022 

DDEE  VVRROOEEGGEE  RREEGGEENN  

Door zr. E.G. White, Verenigde Staten  

 

n het Oosten valt de vroege regen in de zaaitijd. Dat is nodig, 

zodat het zaad zal ontkiemen. Onder invloed van de bevruch-

tende regenbuien ontspruit de jonge scheut. De late regen, die 

tegen het einde van het seizoen valt, rijpt het graan en bereidt 

het voor op de sikkel. De Heer gebruikt deze werkingen van de 

natuur om het werk van de Heilige Geest voor te stellen. Zoals 

de dauw en de regen eerst worden gegeven om het zaad te doen 

ontkiemen en daarna om de oogst te rijpen, zo wordt de Heilige 

Geest gegeven om het proces van geestelijke groei van het ene 

stadium naar het andere voort te zetten. Het rijpen van het graan 

staat voor de voltooiing van het werk van Gods genade in de 

ziel. Door de kracht van de Heilige Geest moet het zedelijk 

beeld van God in het karakter vervolmaakt worden. Wij moeten 

geheel en al veranderd worden naar de gelijkenis van Christus. 

De late regen, die de oogst van de aarde rijpt, vertegenwoordigt 

de geestelijke genade die de gemeente voorbereidt op de komst 

van de Zoon des mensen. Maar als de eerste regen niet gevallen 

is, zal er geen leven zijn; het groene blad zal niet ontspruiten. 

Als de vroege regenbuien hun werk niet hebben gedaan, kan de 

late regen geen zaad tot volmaaktheid brengen.  

Het moet zijn “eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle 

koren in de aar.” Er moet een voortdurende ontwikkeling van 

christelijke deugd zijn, een voortdurende vooruitgang in christe-

lijke ervaring. Dit dienen wij met intens verlangen na te streven, 

opdat wij de leer van Christus, onze Verlosser, mogen sieren. 

Velen hebben in grote mate verzuimd de vroege regen te ont-

vangen. Zij hebben niet alle voordelen verkregen die God hun op 

deze wijze heeft verschaft. Zij verwachten dat het tekort zal 

worden aangevuld door de late regen. Wanneer de rijkste over-

I 
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vloed van genade zal worden geschonken, zijn zij van plan hun 

hart te openen om die te ontvangen. Zij maken een verschrik-

kelijke vergissing. Het werk dat God in het menselijk hart is 

begonnen door Zijn licht en kennis te geven, moet voortdurend 

voorwaarts gaan. Ieder individu dient zijn eigen noodzaak te 

beseffen. Het hart moet ontdaan worden van elke bezoedeling en 

gereinigd worden voor de inwoning van de Geest. Het was door 

de belijdenis en het verzaken van de zonde, door ernstig gebed en 

toewijding van zichzelf aan God, dat de eerste discipelen zich 

voorbereidden op de uitstorting van de Heilige Geest op de dag 

van Pinksteren. Hetzelfde werk, alleen in grotere mate, moet nu 

worden gedaan. Toen hoefde de mens alleen maar om de zegen te 

vragen, en te wachten tot de Heer het werk met betrekking tot 

hem volmaakte. Het is God die het werk begonnen is, en Hij zal 

Zijn werk voleindigen door de mens volkomen te maken in Jezus 

Christus. Maar er mag geen veronachtzaming zijn van de genade 

die door de vroege regen wordt voorgesteld. Alleen zij die leven 

naar het licht dat zij hebben, zullen groter licht ontvangen. Tenzij 

wij dagelijks vooruitgaan in de voorbeeldigheid van de actieve 

christelijke deugden, zullen wij de openbaringen van de Heilige 

Geest in de late regen niet herkennen. Het kan overal om ons heen 

op de harten vallen, maar wij zullen het niet onderscheiden of 

ontvangen. 

 

De ervaring van de vroege regen 

Op geen enkel punt in onze ervaring kunnen wij afzien van de 

hulp van datgene wat ons in staat stelt een eerste begin te 

maken. De zegeningen die wij onder de vroege regen ontvangen 

hebben, zijn voor ons noodzakelijk tot het einde toe. Toch zullen 

deze alleen niet voldoende zijn. Terwijl wij de zegen van de 

vroege regen koesteren, mogen wij anderzijds niet uit het oog 

verliezen dat zonder de late regen, om de aren te vullen en het 

graan te laten rijpen, de oogst niet rijp zal zijn voor de sikkel en 

de arbeid van de zaaier tevergeefs zal zijn geweest. Goddelijke 

genade is nodig in het begin, goddelijke genade in elke stap van 
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vooruitgang, en goddelijke genade alleen kan het werk vol-

tooien. Er is geen plaats voor ons om te rusten in een achteloze 

houding. Wij mogen nooit de waarschuwingen van Christus 

vergeten: “Waakt tot het gebed”, “Waakt, ... en bidt te allen 

tijde”. Een verbinding met de goddelijke macht elk moment is 

essentieel voor onze vooruitgang. Wij mogen dan een mate van 

de Geest van God hebben gehad, maar door gebed en geloof 

dienen wij onophoudelijk meer van de Geest te zoeken. Het is 

nooit goed om onze inspanningen te staken. Als wij geen voor-

uitgang boeken, als wij ons niet in een houding plaatsen om 

zowel de vroege als de late regen te ontvangen, zullen wij onze 

ziel verliezen, en de verantwoordelijkheid daarvoor zal voor 

onze eigen deur liggen. 

“Begeert van de Heere regen, ten tijde van de spade regen.” 

(Zacharía 10:1)  

Wees niet tevreden dat er in de normale loop van het seizoen 

regen zal vallen. Vraag er om. De groei en volmaaktheid van het 

zaad berust niet bij de landman. God alleen kan de oogst laten 

rijpen. Maar de medewerking van de mens is vereist. Gods werk 

voor ons vereist de actie van ons verstand, de oefening van ons 

geloof. Wij moeten Zijn gunsten met geheel ons hart zoeken als 

de regens van genade tot ons willen komen. Wij moeten elke 

gelegenheid aangrijpen om onszelf in het kanaal van zegen te 

plaatsen. Christus heeft gezegd: “Want waar twee of drie ver-

gaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.” 

(Matthéüs 18:20) De samenkomsten van de gemeente, zoals in 

tentvergaderingen, de samenkomsten van de huisgemeente, en 

alle gelegenheden waar er persoonlijke arbeid voor zielen is, zijn 

Gods aangewezen gelegenheden om de vroege en de late regen te 

geven. 

Maar laat niemand denken dat met het bijwonen van deze bijeen-

komsten zijn plicht gedaan is. Het enkel bijwonen van alle bij-

eenkomsten die gehouden worden, zal op zichzelf geen zegen 

brengen aan de ziel. Het is geen onveranderlijke wet dat allen die 

algemene bijeenkomsten of plaatselijke bijeenkomsten bijwonen, 
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grote voorraden uit de hemel zullen ontvangen. De omstandig-

heden kunnen gunstig schijnen voor een rijke uitstorting van de 

regens van genade. Maar God Zelf moet de regen bevelen te 

vallen. Daarom moeten wij niet nalatig zijn in het smeken. Wij 

mogen niet vertrouwen op de gewone werking van de voor-

zienigheid. Wij moeten bidden dat God de fontein van het water 

des levens zal ontsluiten. En wij moeten zelf van het levende 

water ontvangen. Laat ons, met berouwvolle harten, zeer ernstig 

bidden dat nu, in de tijd van de late regen, de regens van genade 

op ons mogen vallen. Bij elke bijeenkomst die wij bijwonen, 

dienen onze gebeden op te stijgen, opdat God juist nu warmte en 

vochtigheid aan onze zielen zal geven. Als wij God zoeken om de 

Heilige Geest, zal deze in ons zachtmoedigheid, nederigheid van 

geest en een bewuste afhankelijkheid van God werken voor de 

volmaakte late regen. Als wij in geloof om de zegen bidden, 

zullen wij die ontvangen zoals God heeft beloofd. 

De voortdurende communicatie van de Heilige Geest aan de 

gemeente wordt door de profeet Zacharia voorgesteld onder een 

andere afbeelding, die voor ons een wonderbare les van bemoe-

diging bevat. De profeet zegt: “De Engel Die met mij sprak, 

kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt 

wordt. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en 

zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de 

bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen 

met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven 

zitten, met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van 

het olievaatje en een aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en 

zei tegen de Engel Die met mij sprak: Mijn Heere, wat 

betekenen deze dingen? [...] Daarop antwoordde Hij en zei tegen 

mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door 

kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de 

HEERE van de legermachten. [...] En voor de tweede keer ant-

woordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftak-

ken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten 
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lopen? [...] Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de 

Heere van heel de aarde staan. (Zacharia 4:1-4, 6, 12, 14, HSV) 

Van de twee olijfbomen werd de gouden olie door gouden pijpen 

in de schaal van de kandelaar geledigd en vandaar in de gouden 

lampen die licht gaven aan het heiligdom. Zo wordt uit de heili-

gen, die in Gods tegenwoordigheid staan, Zijn Geest gegeven aan 

menselijke werktuigen, die aan Zijn dienst gewijd zijn. De zen-

ding van de twee gezalfden is licht en kracht mee te delen aan 

Gods volk. Het is om zegen voor ons te ontvangen dat zij in Gods 

tegenwoordigheid staan. Zoals de olijfbomen zich ledigen in de 

gouden pijpen, zo trachten de hemelse boodschappers alles mee te 

delen wat zij van God ontvangen. De hele hemelse schat wacht op 

onze vraag en ontvangst; en terwijl wij de zegen ontvangen, 

dienen wij die op onze beurt door te geven. Zo worden de heilige 

lampen gevoed, en wordt de gemeente een lichtdrager in de 

wereld. 

Dit is het werk waartoe de Heer iedere ziel bereid wil hebben in 

deze tijd, waarin de vier engelen de vier winden vasthouden, 

opdat zij niet zullen waaien totdat de dienstknechten van God in 

hun voorhoofden verzegeld zijn. Er is nu geen tijd voor zelf-

behagen. De lampen van de ziel moeten worden bijgeknipt. Zij 

moeten worden voorzien van de olie der genade. Alle voor-

zorgsmaatregelen moeten genomen worden om geestelijk verval 

te voorkomen, opdat de grote dag des Heren ons niet overvalt 

als een dief in de nacht. Iedere getuige voor God moet nu 

intelligent werken in de banen die God heeft aangewezen. Wij 

moeten dagelijks een diepe en levende ervaring opdoen in het 

werk van de vervolmaking van het christelijk karakter. Wij 

dienen dagelijks de heilige olie te ontvangen, zodat wij die aan 

anderen kunnen geven. Allen kunnen lichtdragers zijn voor de 

wereld als zij dat willen. Wij moeten onszelf uit het oog 

verliezen in Jezus. Wij moeten het woord van de Heer 

ontvangen in raad en onderricht, en het graag doorgeven. Er is 

nu behoefte aan veel gebed. Christus gebiedt: “Bidt zonder 

ophouden”, dat wil zeggen: houd de geest opgeheven tot God, 
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de Bron van alle kracht en doelmatigheid. –Review and Herald, 

2 maart 1897. 

In gehoorzaamheid aan het bevel van Christus wachtten zij [de 

discipelen] te Jeruzalem op de belofte des Vaders, – de uit-

storting van de Heilige Geest. Zij wachtten niet in ledigheid. Het 

getuigenis verhaalt dat zij “voortdurend in de tempel waren, 

lovende God.” (Lukas 24:53) [...] Terwijl de discipelen wachtten 

op de vervulling van de belofte, verootmoedigden zij zich in 

oprecht berouw en beleden zij hun ongeloof. [...] De discipelen 

baden met grote ernst om in staat te worden gesteld de mensen 

te bereiken en in hun dagelijkse omgang die woorden te spreken 

waardoor zondaren tot Christus zouden worden geleid. Alle 

geschillen, elk verlangen naar voorrang uit hun gemoed 

verdrijvend, sloten zij zich als broeders in Christus dicht aaneen. 

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 25, 26. 

Let wel op dat pas nadat de discipelen tot een volmaakte eenheid 

waren gekomen, en zij niet langer twistten om de hoogste plaats, 

de Geest werd uitgestort. –Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 3, blz. 216. 

De uitstorting van de Geest in de dagen der apostelen was het 

begin van de vroege regen, en glorierijk was het resultaat. Tot 

het einde der tijd zal de Geest bij de ware gemeente vertoeven.  

–Van Jeruzalem tot Rome, blz. 40. 

 

De resultaten van de vroege regen 

En onder invloed van de Geest vermengden woorden van berouw 

en belijdenis zich met lofzangen voor de vergeven zonden. [...] 

Duizenden werden op één dag bekeerd. [...] De Heilige Geest ... 

[werd] aan de discipelen ... geschonken, en die hen in staat stelde 

om talen die hun voorheen onbekend waren, vloeiend te spreken. 

[...] De Heilige Geest deed voor hen wat zij in hun gehele leven 

niet tot stand hadden kunnen brengen. [...] Hun harten vloeiden 

over van welwillendheid, zo vol, zo diep, zo verreikend, dat ze 

zich gedrongen voelden om tot aan de einden der aarde te gaan om 

van de macht van Christus te getuigen. [...] Wat was het resultaat 
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van de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag? De blijde 

boodschap van een opgestane Verlosser werd naar de uiterste 

delen van de bewoonde wereld gedragen. [...] De gemeente zag uit 

alle richtingen bekeerlingen tot haar toestromen. Afvalligen wer-

den opnieuw bekeerd. [...] De eerzucht van de gelovigen was om 

zoveel mogelijk het karakter van Christus aan de dag te leggen en 

te arbeiden voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk. –Van 

Jeruzalem tot Rome, blz. 27, 28, 34, 35. Amen. GL 

 

“De lampen van de ziel moeten worden bijgeknipt. 

Zij moeten worden voorzien van de olie der 

genade.” –Review and Herald, 2 maart 1897. 

 

 

2e lezing – Sabbat, 3 december 2022 

TTEEKKEENNEENN  DDEESS  TTIIJJDDSS  

Door br. H. Avellaneda, Colombia / Verenigde Staten 

 

e mens heeft altijd willen weten wat er in de toekomst zal 

gebeuren. Wanneer zal het einde van de wereld zijn? 

Welke tekenen hebben wij van het einde van de wereld? En er 

zijn nog andere vragen. In het Oude Testament, wanneer het 

volk van Israël ten strijde moest trekken, keken zij naar de 

profeet voor bevestiging of vroegen God rechtstreeks om een 

D 
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antwoord, zoals koning David deed. “... Zal ik optrekken tegen 

de Filistijnen, en zult U hen in mijn hand geven? En 

de Heere zei tegen hem: Trek op, en Ik zal hen in uw hand 

geven.” 1 Kronieken 14:10. 

In het Nieuwe Testament berispte Jezus de Joden, omdat zij wel 

de verschijningen aan de hemel konden onderscheiden, maar on-

wetend waren omtrent de tekenen des tijds. Dat wil zeggen: zij 

herkenden de tekenen van Zijn komst niet. “En de Farizeeën en de 

Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij 

vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. 

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen:  Als het avond geworden 

is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ’s morgens: 

Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De 

aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de te-

kenen van de tijden niet onderscheiden?” Matthéüs 16:1-3. 

“Bij Christus’ eerste komst hadden de priesters en schriftge-

leerden van de Heilige Stad, die de bewaarders van Gods uit-

spraken waren, de tekenen des tijds kunnen onderscheiden en de 

komst van de beloofde Messias kunnen verkondigen. [...] Het hele 

volk had moeten waken en wachten om tot de eersten te behoren 

die de Verlosser der wereld zouden verwelkomen. Maar wat 

gebeurde er? Twee vermoeide reizigers uit de heuvels van 

Nazareth trokken door een smalle straat naar het meest oostelijke 

deel van de stad. Ze zochten tevergeefs naar een plaats om rust en 

onderdak voor de nacht te vinden. Er was geen plaats voor hen. 

Ze werden tenslotte ondergebracht in een armoedige stal en daar 

werd de Verlosser der wereld geboren...” –Maranatha, de Here 

komt, blz. 10. 

  

Waar we aan moeten werken 

De woorden van de Heer zijn ook voor ons bestemd. Zij laten 

zien dat het heel belangrijk is om de tekenen des tijds te kennen. 

Jezus benadrukte dat, net zoals er tekenen aan de hemel zijn, wij 

de tekenen des tijds, de profetische tekenen en de huidige 

gebeurtenissen moeten kennen. Zo kunnen we herkennen waar 
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we zijn en waar we naar toe gaan, zodat we de weg niet kwijt-

raken. 

Ik las een verhaal over een jonge man die met de trein reisde. 

Hij was helemaal geconcentreerd op wat hij aan het lezen was 

toen de conducteur door het gangpad kwam en hem om zijn 

kaartje vroeg. De man zocht zenuwachtig in zijn zakken, maar 

kon het kaartje niet vinden. Uiteindelijk zei de conducteur tegen 

hem: “Meneer, maakt u zich geen zorgen. Als u het vindt, kunt u 

het opsturen. Ik ben er zeker van dat u het heeft.” 

Totaal ontdaan antwoordde de jongeman: “Het kaartje is niet het 

probleem, maar dat ik niet weet waar ik heen ga! Ik weet niet 

waar ik heen ga!” De arme man was zijn bestemming vergeten.1 

Hetzelfde kan ons overkomen. Het is mogelijk dat wij zo op het 

heden gericht zijn dat we vergeten waar we naar toe gaan. We 

vergeten de profetieën, zelfs als ze om ons heen in vervulling 

gaan, de profetieën die ons vertellen over Zijn spoedige komst. 

“Satan beraamt ontelbare plannen om onze geest bezig te 

houden, omdat hij niet wil dat we ons zouden bezighouden met 

het werk waarmee wij het meest mee vertrouwd zouden moeten 

zijn.” –De grote strijd, blz. 450. 

Hebben we ons bijvoorbeeld ooit afgevraagd wat al die schiet-

partijen betekenen, die plaatsvinden? Hoe is het mogelijk dat 

iemand een geweer pakt en naar een school of een winkel-

centrum gaat en zonder pardon begint te schieten en het leven 

van onschuldige mensen wegneemt? 

Een ander punt van zorg vandaag is de enorme economische 

crisis die de wereld doormaakt. Het volgende bericht verscheen 

in een internationale krant: “De inflatie schiet omhoog naar 7% 

in de Verenigde Staten, en de prijzen zijn gestegen tot het 

hoogste niveau in de laatste vier decennia.” Met de huidige 

crises, veroorzaakt door oorlog, weten we niet hoe hoog de 

inflatie in de wereld zal oplopen. Dit is de realiteit in 2022, en 

het is niet alleen een probleem voor de Verenigde Staten, maar 

voor de hele wereld. 

                                                 
1 Noot van de vertaler: Deze jonge man uit dit verhaal betrof dr. Albert Einstein. 
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Ziektes 

“En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, 

hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook 

verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel 

plaatsvinden.” Lukas 21:11. 

De ziekten die tegenwoordig alomtegenwoordig zijn, hebben bij 

de medische wetenschap weinig remedies gevonden. Duizenden 

en miljoenen mensen sterven zonder verzegeld te zijn voor de 

hemel. De coronavirus pandemie heeft niet alleen de wereld in 

vele opzichten veranderd, maar heeft ook vele doden veroor-

zaakt. Dit is hoe satan werkt. De Geest der Profetie zegt:  

“Satan gebruikt ook de natuurelementen om zijn oogst van on-

voorbereide zielen binnen te halen. Hij heeft de geheimen van 

de laboratoria van de natuur bestudeerd en gebruikt al zijn 

krachten om de elementen te beheersen, voor zover God dat 

toelaat. Hoe vlug waren runderen, schapen, knechten, huizen en 

kinderen weggevaagd toen het hem werd toegestaan Job te 

kwellen: de ene ramp volgde onmiddellijk op de andere! God 

beschermt Zijn schepselen en bouwt een muur rondom hen om 

ze te beveiligen tegen de macht van de verdelger. [...] Terwijl hij 

zich voordoet als de grote heelmeester van de mensheid die alle 

ziekten kan genezen, zal hij ziekten en rampen veroorzaken, 

waardoor dichtbevolkte steden worden verwoest en een trooste-

loze aanblik bieden. Hij is daar nu al mee bezig. Satan oefent 

zijn macht uit door ongelukken en rampen te land en ter zee, 

door geweldige branden, door ontzettende tornado’s en zware 

hagelstormen, door stormen, overstromingen, cyclonen, vloed-

golven en aardbevingen op vele plaatsen en in vele vormen. Hij 

vernietigt de te velde staande gewassen waardoor er hongers-

nood en ellende komt. Hij verontreinigt de lucht met dodelijke 

stoffen en duizenden komen om door deze verpesting. Deze 

rampen zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen en steeds 

noodlottiger worden.” –De grote strijd, blz. 544, 545.  
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Weinigen begrijpen de tekenen 

Al deze tekenen des tijds laten zien in welk moment van de 

geschiedenis wij leven, want satan is nu op alle mogelijke 

manieren bezig. 

Heeft u zich weleens afgevraagd welke geraffineerde communi-

catiemiddelen er ontwikkeld zijn, terwijl er helaas een gebrek aan 

communicatie is tussen man en vrouw, ouders en kinderen? Hoe 

is het mogelijk dat de vele communicatiesystemen en -apparaten 

in de wereld de communicatie uit het gezin hebben gestolen? Ziet 

u dit als een probleem dat duizenden huizen verwoest? Eén van 

satans voornaamste doelwitten is het gezin. Daarom zien we 

binnen zijn destructieve arsenaal zulke aanvallen zich in die rich-

ting vermenigvuldigen. Hij heeft het huwelijk, zoals God het in 

Eden heeft ingesteld, zozeer verdraaid, dat regeringen wettelijk de 

verschillende soorten huwelijken toestaan en bevorderen. 

Hetzelfde gebeurt met de legalisatie van abortus in vele landen. 

Telkens wanneer zulke zaken oprukken, is het alsof een steeds 

erger wordende terminale kanker gezinnen en de samenleving aan 

het vernietigen is. Regeringen beschouwen zulke dingen als 

positieve vooruitgang voor de mensen, maar de Schrift zegt: 

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die 

duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter 

voorstellen als zoet en zoet als bitter.” Jesája 5:20. 

Geliefde broeders, zusters en vrienden, ik geloof dat wij zorg-

vuldig en biddend de tekenen moeten bestuderen die voor onze 

tijd zijn, anders kan ons overkomen wat het volk Israël in de tijd 

van Jezus overkwam, zoals de geïnspireerde pen zegt: “O, hoe 

weinigen kennen de tijd van hun bezoeking! Hoe weinigen, zelfs 

onder hen die beweren de tegenwoordige waarheid te geloven, 

begrijpen de tekenen des tijds of wat wij voor het einde zullen 

meemaken! Wij staan onder goddelijke verdraagzaamheid; maar 

hoe lang zullen de engelen Gods de winden nog tegenhouden, op-

dat zij niet waaien?” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 426 

[zie ook: Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 58]. 
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“Gods volk moet de waarschuwingen aannemen en de tekenen 

des tijds onderscheiden. De tekenen van de komst van Christus 

zijn te duidelijk om eraan te twijfelen; en met het oog op deze 

dingen moet ieder die de waarheid belijdt een levende prediker 

zijn. God roept allen op, zowel predikers als mensen, om wakker 

te worden. De hele hemel is in vuur en vlam. De taferelen van 

de wereldgeschiedenis sluiten zich snel. Wij bevinden ons mid-

denin de gevaren van de laatste dagen. Nog grotere gevaren 

liggen voor ons, en toch zijn we niet wakker.” –Christian 

Service, blz. 37 [zie ook: Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 1, blz. 88]. 

God heeft de tekenen des tijds niet gegeven om een doel op zich 

te zijn, maar om de aandacht van de mensen te richten op 

datgene wat veel beter en groter is. Deze tekenen zijn als ver-

keersborden langs een snelweg. Stelt u zich iemand voor die met 

de auto door een onbekend land reist; als hij geen navigatie-

systeem heeft en als de weg geen bewegwijzeringsborden heeft, 

zou hij zijn bestemming nauwelijks kunnen bereiken. In Zijn 

grote liefde voor de mensen die van deze wereld naar het 

hemelse Kanaän reizen, heeft God gezorgd voor de wegwijzers 

die aangeven waar Zijn volk zich nu bevindt met betrekking tot 

de laatste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. 

 

Oorlogen en geruchten van oorlogen 

De tekenen des tijds verklaren dat wij op de drempel staan van 

grote, plechtige gebeurtenissen. In deze wereld is alles in bewe-

ging en in beroering. Voor onze ogen gaat de profetie in 

vervulling, waarin de Verlosser vertelde wat er zou gebeuren vlak 

voor Zijn komst: “U zult horen van oorlogen en geruchten van 

oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten 

gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal 

tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het 

andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmet-

telijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.” 

Matthéüs 24:6, 7. 
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Terwijl ik dit artikel schrijf, stonden de volgende koppen in de 

ochtendkranten: “Rusland valt Oekraïne aan”, “Conflict in Oost-

Europa”, “Russische bombardementen op Oekraïne”. In de afge-

lopen dagen is de aandacht van de hele wereld niet op de 

pandemie gevestigd, maar op landen die in oorlog zijn. Mensen 

vragen zich af: Zullen andere landen ingrijpen in Europa? Zal 

het conflict uitgroeien tot een wereldoorlog? Waar zal dit alles 

ophouden? Door deze oorlog zal de economische crisis in de 

hele wereld verergeren. Niemand weet hoeveel de mensheid kan 

verdragen nu duizenden mensen sterven en miljoenen anderen 

naar andere landen vluchten op zoek naar een veilige plaats. 

Broeders en zusters, er is iets dat ik op dit moment wil ver-

melden. Net zoals de pandemie vooral in de politieke wereld 

grote veranderingen teweegbracht die waarschijnlijk nooit meer 

ongedaan zullen worden gemaakt, zo zal deze oorlog over de 

hele wereld veranderingen teweegbrengen, die iedereen op tal 

van verschillende manieren zal beïnvloeden. De mensen zullen 

ook door honger, angst en kwelling lijden, zoals de heilige 

Schrift zegt: “En het hart van de mensen zal bezwijken van 

vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen 

overkomen, ...” Lukas 21:26.  

Dat is juist, lieve broeders en zusters! De profetieën worden 

vervuld in elke richting waarin we kijken. 

De Geest der Profetie zegt ons: “Wij staan op de drempel van 

grote en plechtige gebeurtenissen. Profetieën gaan in vervulling. 

Vreemde, bewogen geschiedenis wordt opgetekend in de boeken 

des hemels. Alles in onze wereld is in beroering. Er zijn oor-

logen en geruchten van oorlogen. De landen zijn boos, en de tijd 

van de doden is gekomen, dat zij geoordeeld zullen worden. De 

gebeurtenissen veranderen teneinde de dag van God te brengen, 

die zeer verhaast. Slechts een moment van tijd blijft als het ware 

nog over. Maar terwijl reeds volk tegen volk opstaat, en 

koninkrijk tegen koninkrijk, is er nu nog geen algemeen treffen. 

De vier windstreken worden nog vastgehouden totdat de 

dienstknechten van God in hun voorhoofd verzegeld zullen zijn. 
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Dan zullen de machten der aarde hun krachten bundelen voor de 

laatste grote strijd.” –Testimonies for the Church, vol. 6, blz. 14 

[zie ook: Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 389]. 

“De grote strijd nadert haar einde. Ieder bericht over rampen te 

land en ter zee is een getuigenis van het feit dat het einde van alle 

dingen nabij is. Dit is ook te zien aan de oorlogen en geruchten 

van oorlogen. [...] De Here komt. We horen de voetstappen van 

een naderende God.” –Maranatha de Here komt, blz. 220.  

“De rampen te land en ter zee, de onrust in de maatschappij, de 

signalen van oorlog zijn veelbetekenend. Zij voorspellen naderende 

gebeurtenissen van de grootste omvang. De instanties van het 

kwaad bundelen hun krachten en consolideren zich. Zij versterken 

zich voor de laatste grote crisis. Grote veranderingen zullen spoe-

dig plaatsvinden in onze wereld, en de laatste bewegingen zullen 

snel zijn.” –Testimonies for the Church, vol. 9, blz. 11 [zie ook: Uit 

de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 288. 

 

Een oproep aan de gemeente 

We zouden een hele lijst kunnen geven van gebeurtenissen die 

in de wereld gebeuren die de profetie vervullen en tekenen zijn 

van de eindtijd; maar op dit moment, nu we op het punt staan 

weer een jaar af te sluiten, wil ik de aandacht van mijn broeders 

en zusters over de hele wereld vragen voor de woorden van de 

Heere Jezus: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, 

kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij 

is.” Lukas 21:28. 

De vraag is: Wat dienen wij als volk te doen? Wat is onze taak 

als gemeente in deze laatste tijd? Het is waar dat het einde niet 

noodzakelijkerwijs onmiddellijk zal komen, of in een paar dagen 

of weken; maar we moeten begrijpen dat de tekenen voor onze 

ogen in vervulling gaan. 

Geliefden, wij kunnen niet onverschillig zijn wanneer wij zien 

dat wij hebben wat de wereld nodig heeft en dat wij hebben wat 

onze verwanten, buren en vrienden missen in deze tijd van 

benauwdheid. We kunnen ons niet meer aan de zaken van de 
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wereld wijden dan aan de zaken van het koninkrijk van God! De 

Heer heeft ons een zeer belangrijke verantwoordelijkheid 

gegeven die niemand anders voor ons kan vervullen. 

De tekenen des tijds vertellen ons dat Christus voor de deur 

staat, en dat betekent ook dat er nog veel moeilijkere tijden in 

het verschiet liggen. “We leven in de tijd van het einde. De snel 

vervullende tekenen des tijds verkondigen dat de komst van 

Christus nabij is. De dagen waarin wij leven zijn plechtig en 

belangrijk. De Geest van God wordt langzaam maar zeker van 

de aarde teruggetrokken. Plagen en oordelen vallen reeds over 

de verachters van de genade van God.” –Testimonies for the 

Church, vol. 9, blz. 11 [zie ook: Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 3, blz. 288]. 

God nodigt iedereen – zowel ambtsdragers als leken – uit om 

wakker te worden. De hele hemel wordt door elkaar geschud. De 

taferelen van de wereldgeschiedenis naderen snel het einde. 

“Wat zal ik zeggen om het overgebleven volk van God wakker 

te schudden? Mij werd getoond dat er vreselijke taferelen voor 

ons liggen; Satan en zijn engelen brengen al hun krachten tegen 

Gods volk in stelling. Hij weet, dat als zij nog een weinig langer 

slapen, hij zeker van hen is, want hun ondergang is zeker.” 

–Testimonies for the Church, vol. 1, blz. 262 [zie ook: Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 90, 91]. 

“Wij naderen de belangrijkste crisis die ooit over de wereld is 

gekomen. Als we niet klaarwakker zijn en waakzaam, zal het ons 

als een dief overvallen. Satan bereidt zich voor om in het geheim 

door zijn menselijke vertegenwoordigers te werken....” –Selected 

Messages, vol. 3, blz. 414. 

“Bij de laatste tonelen van de geschiedenis van deze aarde, zal 

de oorlog woeden. Er zullen epidemieën, plagen en hongers-

noden zijn. De diepe wateren zullen over de hun gestelde 

grenzen stromen. Eigendom en leven zullen door vuur en water-

vloeden vernietigd worden. We moeten ons voorbereiden voor 

de woningen, die Christus is gaan bereiden voor hen die Hem 
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liefhebben. Er is een rust na de strijd op deze aarde.” 

–Maranatha, de Here komt, blz. 174. 

Tot de schriftgeleerden en Farizeeën, die tekenen eisten voordat 

zij in Hem zouden geloven, zei Jezus hun dat het enige teken dat 

hun gegeven zou worden het teken van Jona was. Maar de Heer 

heeft ons zo liefgehad, dat Hij ons veel meer dan één teken heeft 

gegeven, opdat wij Hem zouden geloven. Laten we het belang 

inzien van de tijd waarin we leven. 

“En zie, Ik kom spoedig, ...” zei Jezus. “Hij Die van deze dingen 

getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” 

Openbaring 22:12, 20. 

God helpe ons om te zeggen, zoals Johannes: “Ja, kom, Heere 

Jezus!” Amen. GL 

 

“Wij naderen de belangrijkste crisis die ooit over 

de wereld is gekomen. Als we niet klaarwakker 

zijn en waakzaam, zal het ons als een dief over-

vallen. Satan bereidt zich voor om in het geheim 

door zijn menselijke vertegenwoordigers te 

werken....” –Selected Messages, vol. 3, blz. 414. 
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3e lezing – zondag, 4 december 2022 

DDEE  BBEEPPRROOEEVVIINNGG  VVAANN  HHEETT  GGEELLOOOOFF  

Door br. J.V. Giner Hernández, Spanje / Zwitserland 

 

Een overduidelijk satanisch doelwit 

e vijand heeft altijd gezocht naar manieren om Gods 

karakter te verdraaien en verkeerd voor te stellen, om Hem 

voor te stellen als een Wezen dat wraakzuchtig, hard en mee-

dogenloos is. De grote tegenstander heeft geprobeerd om alle 

tegenslagen, die de mensen treffen, aan God toe te schrijven, om 

ze te doen voorkomen als veroorzaakt door Hem die deze pla-

neet en al het leven erop geschapen heeft. Zo zijn er indrukken 

en meningen ontstaan die duizenden en duizenden zielen ertoe 

hebben gebracht te geloven dat, als God werkelijk bestaat, Hij 

wreed en meedogenloos is, omdat Hij het lijden laat bestaan en 

miljoenen mensen in de wereld laat lijden onder ziekte, ramp-

spoed, oorlog, pijn en dood. 

De Bijbel en de Geest der Profetie bevestigen dit. In het eerste 

geval vinden we het verhaal van Job, een rechtvaardig, god-

vruchtig man, die op de proef werd gesteld en leed onder de 

meest onuitsprekelijke beproevingen. Het was niet God die zijn 

tegenspoed veroorzaakte, maar satan, omdat hij Job haatte, die 

de ware God liefhad en diende. De duivel haat iedereen die God 

liefheeft, en hij zal er alles aan doen om de mens te laten lijden 

en vervolgens Degene die hem het leven gaf de schuld te geven. 

Ook vinden we in het boek Genesis het verhaal van de jonge 

Jozef, die door zijn broers als slaaf werd verkocht. Na deze 

vreselijke mishandeling volgden nog ergere dingen. Hij ging van 

het ene lijden naar het andere als een boomstam die in zee drijft 

en steeds weer door de golven wordt gebeukt. Koning David is 

een ander Bijbels voorbeeld van iemand die hard werd geraakt 

door de hamer van het lijden. Hij profeteerde in Psalm 22:2 de 

woorden van Jezus: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij 

D 
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verlaten?” Voor de psalmist was het onbegrijpelijk waarom God 

niet ingreep om een einde te maken aan het lijden. 

Enkele eeuwen later leed en stierf de Nakomeling van David aan 

het kruis van Golgotha, een straf die Hij niet verdiende. Hij nam 

de zonde van de wereld op Zich en door Zijn striemen zijn allen 

genezen. Wie heeft Hem ter dood gebracht? De duivel zelf. 

De Geest der Profetie bevestigt hetgeen we gezegd hebben: 

“Satan gebruikt ook de natuurelementen om zijn oogst van on-

voorbereide zielen binnen te halen. Hij heeft de geheimen van 

de laboratoria van de natuur bestudeerd en gebruikt al zijn 

krachten om de elementen te beheersen, voor zover God dat 

toelaat. Hoe vlug waren runderen, schapen, knechten, huizen en 

kinderen weggevaagd toen het hem werd toegestaan Job te 

kwellen: de ene ramp volgde onmiddellijk op de andere! God 

beschermt Zijn schepselen en bouwt een muur rondom hen om 

ze te beveiligen tegen de macht van de verdelger. [...] Satan 

oefent zijn macht uit over iedereen die God niet op een bijzon-

dere wijze bewaakt. Sommigen zal hij begunstigen en bevoor-

delen om zijn eigen plannen te bevorderen en over anderen zal 

hij verdrukking brengen en hun doen geloven dat hun kwelling 

van God komt. [...] De aartsbedrieger probeert zijn eigen afschu-

welijke wreedheid op onze hemelse Vader af te schuiven. [...] Op 

die manier slaagt hij erin de mensen van God af te trekken.” –De 

grote strijd, blz. 544, 491. 

 

God heeft Zijn volk in Christus verlost 

Zoals we zien, streeft de vijand een dodelijk doel na en zal hij 

zijn pogingen niet opgeven om de mensen te doen geloven dat 

God niet bestaat of, als Hij wel bestaat, dat Hij zeer hardvochtig 

is en verstoken van gevoelens van liefde voor Zijn kinderen. 

Maar uit Zijn heilig woord weten wij dat God wonderbaarlijke 

karaktereigenschappen heeft; wij hebben Hem niet gezien, maar 

wij kennen Hem aan Zijn karakter. De Bijbel stelt Hem voor als 

almachtig, alwetend, liefdevol, onveranderlijk in Zijn liefde, 

vriendelijk, eeuwig, barmhartig, rechtvaardig, heilig, goed, en 
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nog veel meer. Deze eigenschappen spreken luid en duidelijk in 

het voordeel van de welwillendheid en vriendelijkheid van onze 

geliefde Schepper. 

God wil niet dat de goddelozen sterven, en dit geldt in het 

bijzonder voor Zijn kinderen (Ezechiël 33:11); Hij wil dat 

iedereen gered wordt – iedereen – en tot de kennis van de 

waarheid komt. (1 Timótheüs 2:4). Zijn liefde voor de mens is 

zo groot dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, gaf om 

de mens te redden van de eeuwige verdoemenis. (Galaten 4:4-7). 

Hij is altijd bereid de zonden van de mens door Jezus te 

vergeven (Éfeze 4:32); Hij is zijn toevlucht in tijd van nood 

(Nahum 1:7); Hij verlost hem uit elke verdrukking (Psalm 

34:20); Hij is barmhartig (Lukas 6:36); Hij houdt rekening met 

alle behoeften van de mens en schenkt hem Zijn Geest (Lukas 

11:13); Hij is de deur van verlossing, de weg die de mens moet 

gaan, de waarheid die hij moet geloven (Johannes 14:6), en nog 

veel meer. 

 

Gods leerproces 

Waarom lijkt het soms alsof ons bootje zal zinken op de 

stormachtige zee van het leven? Waarom hebben wij soms het 

gevoel dat ons lijden zo groot is dat het ons zal vernietigen als een 

verterend vuur? Waarom laat God zulke dingen toe? Jesája gaf 

het antwoord: “Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb 

u beproefd in de smeltkroes van ellende.” (Jesája 48:10) Merk op 

dat God een duidelijk doel heeft. De duivel wil ons vernietigen 

door beproevingen, maar de Heer grijpt zulke dingen aan om ons 

te “verfijnen” of, zoals in andere Bijbelversies staat, om ons te 

“zuiveren”. Dat is wat het volgende getuigenis uitlegt: “De be-

proevingen des levens zijn Gods werklieden, die de onreinheden 

en ruwheid van ons karakter moeten wegnemen. Hun hakken, 

schuren en schaven, hun polijsten en glanzen vormen een pijnlijk 

proces, het is hard om op de slijpsteen gedrukt te worden. Maar 

de steen wordt tevoorschijn gebracht, gereed om zijn plaats in te 

nemen in de hemelse tempel. De Meester besteedt niet zoveel 
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zorgvuldig, degelijk werk aan nutteloos materiaal. Alleen Zijn 

kostbare stenen worden gepolijst om te worden gebruikt voor een 

paleis.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 14, 15. 

Hier is de sleutel, beste lezer. God laat moeilijkheden over ons 

komen om ons op te voeden in het christelijk leven, zodat wij 

leren Hem te vertrouwen, zodat ons geloof geworteld wordt in 

Zijn beloften, en zodat Hij ons kan zegenen, nu en voor altijd. 

Dit wordt weerspiegeld in de woorden van de apostel Paulus: 

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen 

meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig 

Zijn voornemen geroepen zijn.” Romeinen 8:28. 

 

Kracht voor de beproeving 

Deze verklaringen uit de Bijbel en de Geest der Profetie in 

aanmerking genomen, kunnen wij beter begrijpen welke rol het 

geloof speelt wanneer beproevingen ons overvallen. Wat wij 

vandaag meemaken, zijn zaken die pijnlijk genoeg zijn om 

iedereen te doen schudden, maar ze zijn speciaal voor hen die op 

God vertrouwen. Wat moeten wij doen? Sta op het platform van 

de eeuwige waarheid en omarm Gods beloften, of we het licht 

nu zien of niet. 

“In deze tijd van beproeving hebben wij er behoefte aan door 

elkander bemoedigd en getroost te worden. De verleidingen van 

satan zijn nu groter dan ze ooit geweest zijn, want hij weet dat 

zijn tijd kort is en dat spoedig ieder geval beslist zal zijn, of ten 

leven of ten dode. Het is nu geen tijd ons door ontmoediging of 

beproeving te laten overweldigen; wij moeten moed houden 

onder al onze beproevingen en volkomen vertrouwen op de 

machtige God van Jakob. De Heer heeft mij getoond, dat Zijn 

genade genoeg is voor al onze beproevingen; en ofschoon die 

groter zijn dan ooit tevoren, kunnen wij elke verzoeking 

weerstaan, indien wij slechts volkomen op God vertrouwen en 

door Zijn genade de overwinning behalen. 

Indien wij de moed niet opgeven onder onze verdrukkingen en 

de overwinning behalen over de verzoekingen van satan, dan 
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verduren wij de beproeving van ons geloof, die veel kostelijker 

is dat die van het goud en zullen sterker en beter in staat 

bevonden worden de volgende te doorstaan. Maar wanneer wij 

bezwijken en toegeven aan de verzoekingen van satan, dan 

zullen wij zwakker worden en geen loon voor de beproeving 

ontvangen en niet zo goed voorbereid zijn voor de volgende. Op 

die wijze zullen wij zwakker en zwakker worden, totdat wij in 

de strik des duivels gevangen zijn tot zijn wil. 

Wij moeten de gehele wapenrusting Gods aanhebben en ieder 

ogenblik klaar staan voor een strijd met de machten der 

duisternis. Wanneer verzoekingen en beproevingen met geweld 

op ons aandringen, laat ons dan tot God gaan en met Hem 

worstelen in het gebed. Hij zal ons niet ledig van Zich doen 

gaan, maar ons genade en kracht geven om te overwinnen en de 

macht van de vijand te breken. O, dat iedereen deze dingen in 

het ware licht mocht zien en verdrukkingen wilde lijden, als een 

goed krijgsknecht van Jezus Christus! Dan zou Israël voorwaarts 

gaan, krachtig in God en in de sterkte Zijner macht.” –Eerste 

geschriften, blz. 43, 44. 

“Het feit dal wij geroepen zijn beproevingen te doorstaan, be-

wijst dat de Here Jezus in ons iets zeer kostbaars ziet dat Hij 

verder tot ontwikkeling wil brengen. Indien Hij in ons niets zag 

waardoor Hij Zijn Naam kon verheerlijken, zou Hij er geen tijd 

aan besteden ons te louteren. Wij getroosten ons geen pijnlijke 

arbeid om doornige braamstruiken bij te snoeien. Christus werpt 

geen waardeloze stenen in Zijn oven.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 3, blz. 198.  

“Gods liefde voor Zijn kinderen in de tijd van hun zwaarste be-

proeving is even groot als in de tijd van hun grootste voor-

spoed.” –De grote strijd, blz. 573. 

Geliefde broeders, zusters en vrienden van het geloof, wat Gods 

woord zegt dat Zijn volk in de toekomst te wachten staat, is niet 

aangenaam, want vóór en na het einde van de tijd van beproe-

ving zal een reeks gebeurtenissen plaatsvinden die de wereld 

zullen doen schudden. Er zijn velen die de eindtoets niet zullen 

doorstaan en van het geloof zullen afvallen. Alleen zij die zich 
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in goede tijden hebben voorbereid, die een diepe ervaring met de 

Heer hebben, die zich verdiepen in de Bijbelse boodschap en 

geworteld zijn in Gods beloften, zullen in staat zijn de machten 

van het kwaad het hoofd te bieden. De genade van Christus zal 

nodig zijn om de beproevingen van de zondagswet, de vervol-

ging en het doodvonnis dat zal worden uitgesproken tegen de 

hoeders van Gods wet, te overwinnen. Onze hemelse Vader zal 

al deze dingen niet doen om Zijn kinderen kwaad te doen. Nee. 

De duivel, wetende dat zijn tijd kort is, zal zich tegen Gods 

trouwe kinderen keren in een poging hen van de aardbodem weg 

te vagen. Maar de Heer zal bij hen zijn en hun zeer aanwezige 

hulp zijn in tijd van nood. 

Laten we niet twijfelen aan Zijn liefde. Zoals God in het 

verleden met Zijn kinderen was, zo zal Hij ook met ons zijn te 

midden van de stormen die wij moeten doorstaan. De duivel kan 

ons op alle mogelijke manieren aanvallen, maar wij hebben de 

diepe zekerheid dat “meer dan een menselijke verzoeking ... u 

niet [is] overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat 

u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de 

verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 

1 Korinthe 10:13 Laat ons hoogste streven zijn om te groeien in 

heiligheid en vooral om ons vast te klampen aan de Verlosser 

wanneer de stormen ons dreigen te doen zinken. Dat jullie zeer 

gezegend mogen worden tijdens deze Gebedsweek, is mijn wens 

en gebed. Amen. GL 

“Gods liefde voor Zijn 

kinderen in de tijd van hun 

zwaarste beproeving is even 

groot als in de tijd van hun 

grootste voorspoed.” –De 
grote strijd, blz. 573. 
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4e lezing – dinsdag, 6 december 2022 

DDEE  LLAATTEE  RREEGGEENN  

Door br. A. Salavyov, Bulgarije / Australië 

 

et gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia 

tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, 

voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee 

delen van uw geest op mij mogen zijn.” 2 Koningen 2:9. 

De uitstorting van de Heilige Geest in de tijd van het oude Israël 

wordt in de Bijbel met verschillende symbolen geïllustreerd. De 

meest voorkomende is regen. Regen wordt altijd al beschouwd als 

een zegen. In Israël zijn er over het algemeen twee regen-

seizoenen. De herfstregen wordt beschouwd als de vroege regen, 

terwijl de regen vóór het oogstseizoen in het voorjaar bekend staat 

als de late regen. 

In de jaarlijkse cyclus van de dauw en de vroege en late regens op 

aarde gaf de Verlosser Zijn trouwe kinderen een prachtig 

voorbeeld in de natuur. Zo zouden zij begrijpen dat als iemand 

een christelijk karakter en christelijke geest wil bezitten, hij 

voortdurend geestelijke regen moet ontvangen door de goddelijke 

kracht van de Heilige Geest, om zo geestelijke groei en trans-

formatie door te maken. Het is noodzakelijk om getransformeerd 

te worden naar “de gelijkenis van Christus” om in alle eeuwig-

heid bij Hem te kunnen zijn. Dit komt van de Heilige Geest als de 

dauw en de vroege en late regen door een zeer nauwe relatie met 

Christus. De Heilige Geest schenkt de hemelse gave van Christus’ 

goddelijke maatstaf, gerechtigheid en karakter.  

Welke test zal bevestigen dat iemand het zegel van de levende 

God heeft ontvangen? Hoe bewerkstelligt Hij die geestelijke 

transformatie waardoor iemand op Christus gaat lijken? Elisa zei 

tegen Elía: “Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen 

zijn.” 2 Koningen 2:9. Elía begon een echte reformatie in het 

“H 
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geestelijk verdorven Israël, maar Elisa had een dubbele maat van 

de goddelijke Geest nodig om die te voltooien.  

Aan het begin van het Nieuwe Testament vond een soortgelijke 

gebeurtenis plaats. Johannes de Doper wekte Israël op tot een 

geest van bekering – samen met de doop en rechtvaardiging – als 

de eerste fase van zijn gezalfde zending volgens Gods plan. Jezus 

voltooide dit verbazingwekkende verlossingsplan met een dub-

bele mate van Zijn Geest. Wij leven nu aan het einde der tijden, 

waarin we eveneens een dubbele portie van Gods Geest nodig 

hebben. “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik 

zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen 

van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aan-

schouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” Psalm 27:4. Wij 

ontvangen de schoonheid van de Heer door Zijn Geest. Eén ding 

mag u gerust verlangen: een dubbele portie van de Heilige Geest.  

 

Wat betekent “een dubbele portie van de Heilige Geest”?  

“ ‘De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar 

is vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heer-

lijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden 

naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’ 2 Korinthe 3:17, 18. Door 

te aanschouwen zult u veranderd worden van heerlijkheid tot heer-

lijkheid, van karakter tot karakter.” –The Colporteur Evangelist, 

blz. 10.  

Waarom verzuimen zo velen de vroege en de late regen te ontvan-

gen als een dubbel deel van de Heilige Geest? “Ik zag dat velen 

de zo noodzakelijke voorbereiding veronachtzaamden. Zij wacht-

ten totdat ‘de verkoeling’ of wel ‘de spade regen’ zou komen om 

hen bereid te maken om stand te houden in de dag des Heren en te 

leven voor Zijn aangezicht. O, hoe velen zag ik in de tijd der 

benauwdheid, die geen schuilplaats vonden! Dezen hadden de 

nodige voorbereiding verwaarloosd en konden dus niet de ‘ver-

koeling’ ontvangen, die allen moeten hebben om hen bereid te 
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maken te leven voor het aangezicht van een heilig God.” –Het 

geloof waardoor ik leef, blz. 337.  

“Op geen enkel moment in onze ervaring kunnen wij afzien van 

de hulp van datgene wat ons in staat stelt de eerste start te maken. 

De zegeningen die wij onder de vroege regen hebben ontvangen, 

hebben wij tot het einde nodig. Toch zijn deze alleen niet 

voldoende. Terwijl wij de zegen van de vroege regen koesteren, 

mogen we aan de andere kant niet uit het oog verliezen dat zonder 

de late regen, om de aren te vullen en het graan te laten rijpen, de 

oogst niet klaar zal zijn voor de sikkel, en de arbeid van de zaaier 

tevergeefs zal zijn geweest.” –Testimonies to Ministers and 

Gospel Workers, blz. 57.  

 

Wie zijn de twee gezalfden? 

Welk systeem gebruikt de Godheid om de menselijke natuur van 

de mens te veranderen in een glorieuze op Christus gelijkende 

natuur en karakter? “… Wat betekenen die twee olijftakken die 

door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? 

Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? 

...” Zacharía 4:12, 13.  

“De profeet zegt in verband met de twee getuigen ook: ‘Dit zijn de 

twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht 

van de Here der aarde staan’. De dichter van de Psalmen zegt: 

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. 

Openbaring 11:4; Psalm 119:105. De twee getuigen stellen het 

Oude en het Nieuwe Testament voor.” –De grote strijd, blz. 253.  

“Wanneer de geest, in plaats van op zichzelf gericht te zijn, bezig 

is met het zoeken naar verrijking van arme zielen, wordt de schat 

van Gods liefde in Zijn woord – de gouden olie van de twee 

olijfbomen – in het hart uitgegoten. Wie de rijkdom van de 

hemelse genade aan anderen doorgeeft, wordt zelf verrijkt. Deze 

gezegende ervaring kunnen allen verkrijgen die kanalen zullen 

zijn waardoor God Zijn genade kan schenken..... Mannen en 

vrouwen kunnen het hoogste stadium van verstandelijke en morele 

ontwikkeling alleen bereiken door samen te werken met Jezus 
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Christus, door Zijn handelswijze te leren, door Zijn Heilige Geest 

aan te nemen, door samen met Hem te werken.” –The Gospel 

Herald, 1 januari 1901.  

Wij dienen het Oude en Nieuwe Testament te beschouwen als de 

twee gezalfde olijfbomen, en de Geest der Profetie harmoniseert 

met Christus en de Heilige Geest, en leidt hen die de waarheid 

zoeken zoals het geschreven staat.  

De missie van de twee olijfbomen is om elke trouwe gelovige 

een vervolmaakt aan Christus gelijkend karakter te geven door 

de heilige invloed en leiding van de goddelijke olie. Afhankelijk 

van hoeveel en hoe snel iemand persoonlijk samenwerkt met 

deze twee goddelijke Machten, zal Gods kind stap voor stap in 

geest en ziel worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid.  

 

Hoe leiden Christus en de Heilige Geest de christen 

om de laatste regen te ontvangen? 

“ ‘Want de aarde brengt van zelf vrucht voort: eerst het kruid, 

daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.’ Markus 4:28. Er 

moet een voortdurende ontwikkeling zijn van christelijke deugd-

zaamheid, een voortdurende vooruitgang in christelijke ervaring.” 

–Review and Herald, 2 maart 1897.  

“Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden 

stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als 

regendruppels op het gewas.” Deuteronomium 32:2.  

De eerste algemene stap van de geestelijke ervaring van 

transformatie wordt “rechtvaardiging” genoemd. Vanuit geeste-

lijk oogpunt werkt de Heilige Geest als “dauw” en “vroege 

regen”. De reden waarom het eerste stadium van het geestelijke 

groeiproces “rechtvaardiging” wordt genoemd, is dat het bekering 

voortbrengt. De Heilige Geest leidt de berouwvolle zondaar naar 

vergeving en overwinning door het geloof in Jezus Christus. 

Romeinen 5:1.  

De tweede algemene stap in de geestelijke ervaring van de 

gelovigen is “heiligmaking”. Na de bekering worden de trouwe 

gelovigen gedoopt door de goddelijke Heilige Geest, die commu-
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niceert met en leiding geeft aan elke ziel om een goddelijke 

persoonlijkheid te worden in harmonie met Christus. De twee 

hemelse Machten van Christus en de Heilige Geest inspireren en 

leiden Gods kinderen om aan Christus gelijkvormig te worden. 

Het resultaat is dat zij de Pinksterzendingsgeest verkrijgen van 

liefde en het verlangen om zielen voor Christus te winnen. Het 

werk van de Heilige Geest in deze fase van de Pinksterervaring 

maakt deel uit van de vroege regen en omvat zowel recht-

vaardiging als heiligmaking.  

De derde geestelijke stap betreft de “verheerlijking”. De late 

regen is de laatste fase in de ontwikkeling van het aan Christus 

gelijkvormige karakter in Gods trouwe gelovigen. Dit rust hen uit 

met geestelijke gaven die nodig zijn om de “luide roep” aan de 

wereld te verkondigen en Christus in vrede te ontmoeten bij Zijn 

tweede komst. Tijdens de late regen leidt God Zijn volk door hun 

laatste persoonlijke beproevingen als door een “vuurdoop” om 

hun Christus gelijkvormige karakter te vervolmaken en de uitein-

delijke overwinning te behalen. Vanuit profetisch en historisch 

oogpunt ontvingen de discipelen de vroege regen als gemeente.  

“Niet één van ons zal ooit het zegel van God ontvangen zolang op 

ons karakter nog een smet of vlek zit. Het is aan ons overgelaten 

de gebreken in ons karakter te verbeteren, de ziel te laten reinigen 

van elke bevlekking. Dan zal de spade regen op ons vallen zoals 

op de Pinksterdag de vroege regen viel op de discipelen.”  

–Maranatha, de Here komt!, blz. 240.  

Laten we de twee belangrijke stappen in de voorbereiding op het 

ontvangen van de late regen verduidelijken: 

Ten eerste heeft iedere gelovige zijn of haar eigen persoonlijke 

ervaring van de drie belangrijkste stappen van geestelijke trans-

formatie – rechtvaardiging, heiligmaking en verheerlijking – door 

de leiding van de goddelijke hemelse Machten. “Tenzij de vroege 

regenbuien hun werk hebben gedaan, kan de spade regen geen 

gewas tot volledige groei brengen. ...” –Het geloof waardoor ik 

leef, blz. 333.  
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“Vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen…” Zacharia 

10:1. Door de kracht van de Heilige Geest moet het morele beeld 

van God worden vervolmaakt in het karakter. Wij moeten 

volledig worden veranderd in de gelijkenis van Christus…”  

–Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 506.  

Ten tweede zijn er veel Bijbelse betekenissen, profetieën en tijds-

perioden in de geschiedenis van de mensheid die eindigen met de 

tweede komst van Christus; bijvoorbeeld: “Wij zouden even 

oprecht om de Heilige Geest moeten bidden als de discipelen 

baden op Pinksteren. Als zij het toen nodig hadden, dan hebben 

wij het vandaag nog meer nodig.” –Getuigenissen voor de 

Gemeente, deel 5, blz. 131. 

 

Wat zijn onze ervaringen met betrekking tot 

de vroege en late regens? 

“Als wij geen vooruitgang boeken, als wij ons niet in een houding 

plaatsen om zowel de vroege als de late regen te ontvangen, 

zullen wij onze ziel verliezen, en de verantwoordelijkheid daar-

voor zal voor onze eigen deur liggen.” –Review and Herald,  

2 maart 1897 [Zie ook: Jezus komt!, blz. 147]. 

“Als de vroege regen haar werk niet heeft gedaan, kan de late 

regen het zaad niet tot volmaaktheid brengen.” –Testimonies to 

Ministers and Gospel Workers, blz. 506 (1897) [zie ook: Jezus 

komt!, blz. 145; Het geloof waardoor ik leef, blz. 333]. 

Tenzij de vroege regenbuien hun werk hebben gedaan, kan de 

spade regen geen gewas tot volledige groei brengen.” –Het geloof 

waardoor ik leef, blz. 333.  

Historisch gezien viel de vroege regen op de discipelen van 

Christus in de opperzaal. Vanuit individueel oogpunt moet elke 

trouwe gelovige de vroege regen persoonlijk ontvangen. Door de 

ervaringen van de vroege en late regen en de vuurproef in de laatste 

profetische gebeurtenissen worden de trouwe volgelingen van 

Christus voorbereid op het hemels koninkrijk. Hoe vergissen velen 

zich in dit opzicht? “We zijn niet genoeg bereid om de Heer met 

onze smeekbeden lastig te vallen, en Hem te vragen om de gave 
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van de Heilige Geest. De Heer wil dat we Hem op dit punt lastig 

vallen. Hij wil dat we met onze smeekbeden tot de troon door-

dringen.” –Fundamentals of Christian Education, blz. 537 (1909). 

[zie ook: Jezus komt, blz. 148] 

 

Hoe beantwoorden wij vragen van de mensen? 

Mensen kunnen ons onder andere de volgende vraag stellen: 

“Bent u met water gedoopt?” Wij behoren hierop een passend 

antwoord te geven. Wat zal – als Adventisten – ons antwoord zijn 

als iemand ons de volgende vraag stelt: “Wanneer bent u gedoopt 

met de Heilige Geest, zoals de discipelen destijds de vroege regen 

ontvingen?”. Een andere vraag is: “Bent u bereid om gedoopt te 

worden met de late regen?”. Misschien dienen we eerst onszelf 

deze vragen te stellen, zodat we anderen een goed antwoord 

kunnen geven. Zonder de ervaringen van elk van de drie stappen 

van verlossing – de geestelijke doop als dauw, de vroege en de 

late regen – zullen wij het eeuwig hemels koninkrijk zeker niet 

binnengaan. Helaas zijn er gemeenteleden die de ervaring van de 

heilige dauw niet hebben gehad. Zij kennen de beginselen van 

de gemeente, maar uit hun geestelijke vruchten en gedrag blijkt 

dat zij geen verbinding hebben met Gods Geest.  

“De mate van de Heilige Geest die wij ontvangen, zal gelijk zijn 

aan de mate van ons verlangen en het geloof dat wij erin hebben, 

en aan hoe wij gebruik zullen maken van het licht en de kennis 

die ons gegeven zal worden.” –Review and Herald, 5 mei 1896.  

“Aan Jezus, die Zichzelf ontledigde voor de redding van de ver-

loren mensheid, werd de Heilige Geest zonder beperking 

gegeven. Zo zal hij gegeven worden aan iedere volgeling van 

Christus wanneer het gehele hart aan Hem wordt overgegeven, 

opdat Hij erin kan wonen.” –Gedachten van de berg der 

zaligsprekingen, blz. 25. 
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Deelgenoten van de goddelijke natuur 

Interessant! Wat gebeurt er als wij Christus en de geestelijke 

krachten van de Heilige Geest zonder mate ontvangen om ons 

hart en onze gedachten te transformeren?  

“De zonde kon alleen weerstaan en overwonnen worden met de 

hulp van de derde Persoon van de Godheid die niet met beperkte 

kracht, maar in de volheid van goddelijke macht zou komen. De 

Geest bekrachtigt wat door de Verlosser der wereld is bewerkt. 

Door de Geest wordt het hart gereinigd. Door de Geest heeft de 

gelovige deel aan de goddelijke natuur. Christus heeft Zijn Geest 

gegeven als een goddelijke macht om alle geërfde en aange-

kweekte neigingen tot het kwaad te overwinnen en Zijn eigen 

karakter op de gemeente te drukken.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 560.  

 “... De ware discipelen van Christus ... zullen ... aangepast zijn 

aan Zijn beeld, deelgenoten van de goddelijke natuur....”  

–Manuscript Releases, vol. 8, blz. 292.  

“Als iemand zich werkelijk bekeert, wordt hij een kind van God 

en krijgt hij deel aan de goddelijke natuur.” –Boodschappen voor 

jonge mensen blz. 61 

Zij die hun geloof en vertrouwen in Christus stellen, zullen door 

Zijn goddelijke belofte en macht worden veranderd in zonen van 

God en Zijn beeld ontvangen als “deelgenoten van de Goddelijke 

natuur”. (zie 2 Petrus 1:4).  

Lees echter het volgende citaat die ons aanspoort het werk van 

heiligmaking niet uit te stellen totdat we de late regen zien 

vallen. “Het is aan ons overgelaten de gebreken in ons karakter 

te verbeteren, de ziel te reinigen van elke bezoedeling. Dan zal 

de spade regen op ons vallen zoals op de Pinksterdag de vroege 

regen viel op de discipelen.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 2, blz. 67. 

Christus had twee naturen – de goddelijke en de menselijke. Als 

wij ons evenzo volledig aan Christus overgeven, zal Hij ons 

reinigen en ons deelgenoten maken van de goddelijke natuur. 

Dit is een werkelijk wonder, dat de prachtige boodschap van de 
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wonderbaarlijke liefde van Christus laat zien, die voor iedereen 

beschikbaar is. We moeten ons er echter bewust van zijn dat de 

boodschap van de late regen gepaard gaat met de volgende 

waarschuwing: “De grote uitstorting van Gods Geest, die de ge-

hele aarde verlicht met Zijn heerlijkheid, zal niet komen totdat 

wij een verlicht volk hebben, dat door ervaring weet wat het 

betekent om Gods medearbeiders te zijn.” –Christian Service, 

blz. 253 [zie ook: Jezus komt!, blz. 152]. 

 

Opwekking en reformatie 

Nu is het moment om te begrijpen dat lid zijn van de juiste 

Reformatiebeweging niet noodzakelijk betekent dat we werkelijk 

hervormers zijn. De tijd is gekomen om wakker te worden.  

“Reformatie zal geen goede vruchten van gerechtigheid voort-

brengen, tenzij het is verbonden met de opwekking van de Geest. 

Opwekking en reformatie dienen hun toegewezen werk doen, en 

in het doen van dit werk moeten ze in elkaar opgaan.” –(Review 

and Herald, 25 februari 1902) Christian Service, blz. 42. 

Waar is nu die geest van de eerste trouwe hervormers? Ontvangen 

wij persoonlijk en als gemeente overvloedig de vroege regen, 

evenals de doop met de Heilige Geest als voorbereiding op de late 

regen? Zo niet, dan is het nu de tijd om wakker te worden voordat 

het te laat is.  

 

Internationale Zondagswet 

“Wanneer Amerika, het land van de godsdienstvrijheid, zich zal 

verenigen met het Pausdom om het geweten aan banden te leggen 

en de mensen te dwingen de valse sabbat te vieren, zal het volk 

van elk land der aardbol er toe gebracht worden om haar voor-

beeld na te volgen. Onze mensen, met al de mogelijkheden binnen 

hun bereik, zijn nog niet half wakker om alles te doen wat in hun 

macht ligt om de waarschuwingsboodschap verder te verbreiden.” 

–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 393, 394.  



 - 35 - 

“De geschiedenis zal zich herhalen. Een valse godsdienst zal 

verheven worden. De eerste dag der week, een gewone werkdag 

die niet de minste heiligheid bezit, zal gevestigd worden zoals het 

beeld in Babylon. Alle natiën, talen en volken zullen bevel krijgen 

deze valse sabbat te aanbidden. [...]  Het decreet dat de viering van 

deze dag verplicht stelt, zal uitgaan in de gehele wereld.”  

– Bijbelkommentaar, blz. 670.  

“De Here heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest 

vorm zal krijgen vóór het einde van de genadetijd; want het zal de 

grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige 

bestemming zal worden beslist.” –Bijbelkommentaar, blz. 669.   

 

De komende gebeurtenissen en het begin van 

de tijd der benauwdheid 

“ ‘Het begin van de tijd der benauwdheid,’ hier genoemd, heeft 

geen betrekking op de tijd, wanneer de plagen zullen beginnen uit-

gegoten te worden, maar op een kort tijdperk, juist vóórdat zij 

uitgegoten worden, terwijl Christus nog in het heiligdom is. In die 

tijd, terwijl het verlossingswerk aan een eind gebracht wordt, zal er 

benauwdheid over de aarde komen, en de volken zullen toornig 

zijn, en toch in toom worden gehouden, zodat zij het werk van de 

derde engel niet hinderen. In die tijd zal de ‘spade regen’, of ‘ver-

koeling van het aangezicht des Heren’ komen, om kracht bij te zet-

ten aan de grote stem van de derde engel en de heiligen klaar te 

maken om te kunnen staande blijven in het tijdperk, wanneer de 

zeven laatste plagen zullen uitgegoten worden.” –Eerste 

geschriften, blz. 93, 94.  

“Het teken, of zegel, van God is geopenbaard in de viering van 

de Sabbat van de zevende dag, ’s Heren gedenkteken der schep-

ping. [...] Het merkteken van het beest is hiervan het tegenge-

stelde – de viering van de eerste dag der week.” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 238.  
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De late regen en gebeurtenissen die volgen 

“Ik zag, dat niemand deel kan nemen aan de ‘verkoeling’ tenzij 
hij eerst de overwinning behaald heeft over iedere lievelings-
zonde, over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot de wereld, en over 
ieder verkeerd woord en iedere verkeerde daad.” –Eerste 
geschriften, blz. 77.  
“Dit werk zal veel gemeen hebben met dat van Pinksteren. [...] 
Er zullen wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en 
de gelovigen zullen tekenen en wonderen meemaken. [...] De 
bewoners van de aarde zullen dan verplicht zijn partij te kiezen.” 
De grote strijd, blz. 565. 
“... Vandaar de beweging, die symbolisch wordt voorgesteld door 
de engel die uit de hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn 
lichtglas en met luider stem roept om de zonden van Babylon te 
verkondigen. In deze boodschap wordt de oproep ‘Gaat uit van 
haar, Mijn volk’ uitgesproken. Deze aankondigingen vormen sa-
men met de boodschap van de derde engel de laatste waar-
schuwingsboodschap die aan de bewoners van de aarde zal 
worden gebracht.” –De grote strijd, blz. 559. 
“Vóór de laatste uitstorting van Gods oordelen over de aarde zal 
er onder Gods volk een herleving van de oorspronkelijke 
godsvrucht zijn, zoals er sinds de tijd van de apostelen geen meer 
geweest is. De Geest en de kracht van God zullen over Zijn 
kinderen worden uitgestort.” –De grote strijd, blz. 430. 
“De engelen ontplooien een grote activiteit in de hemel. Een 
engel die van de aarde komt, zegt dat zijn werk af is. De wereld is 
voor de laatste keer getoetst. Iedereen die Gods geboden heeft 
bewaard, heeft ‘het zegel van de levende God’ ontvangen. Dan 
komt er ook een eind aan Jezus’ middelaarschap in het hemels 
heiligdom. [...] Christus heeft gepleit voor Zijn volgelingen en 
heeft hun zonden uitgewist.” –De grote strijd, blz. 567.  

 

Het laatste stadium van de Zondagswet 

“Ik werd gewezen op de tijd, wanneer de boodschap van de derde 
engel eindigde. De kracht Gods rustte op Zijn volk; zij hadden 
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hun werk volbracht, en waren bereid voor het zware uur, dat vóór 
hen lag. Zij hadden de spade regen, of de verkoeling van het 
aangezicht des Heren ontvangen, en het levende getuigenis werd 
wederom gehoord. De laatste grote waarschuwing was overal 
verkondigd, en de bewoners der aarde, die de boodschap niet 
wilden aannemen, waren er door opgezet en vertoornd.” –Eerste 
geschriften, blz. 334.  
“Zij die geen takken zijn van de goddelijke wortel, die de 
goddelijke natuur niet deelachtig zijn, zullen en kunnen degenen 
voor wie Christus Zijn leven heeft gegeven niet liefhebben.”  
–The Home Missionary, 1 augustus 1896.  
“De katholieken zullen hun macht aan het beeld van het beest 
geven. De protestanten zullen werken zoals hun moeder voor hen 
werkte om de heiligen te vernietigen. Maar voordat hun decreten 
vruchten zullen afwerpen, zullen de heiligen worden verlost door 
de stem van God. Toen zag ik dat Jezus’ werk in het heiligdom 
spoedig voltooid zal zijn. En nadat Zijn werk daar klaar is, zal Hij 
naar de deur van het eerste gedeelte komen, en de zonden van 
Israël belijden op het hoofd van de zondebok.” –Spalding and 
Magan Collection, blz. 2.  
Laten wij met een berouwvol hart bidden dat nu, in de tijd van de 
late regen, de regenstromen van genade zullen vallen op Zijn 
trouwe volk. Amen. GL 

 

“Ik zag, dat niemand deel kan nemen 

aan de  ‘verkoeling’ tenzij hij eerst de 

overwinning behaald heeft over iedere 

lievelingszonde, over hoogmoed, zelf-

zucht, liefde tot de wereld, en over ieder 

verkeerd woord en iedere verkeerde 

daad.” –Eerste geschriften, blz. 77.  
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5e lezing – woensdag, 7 december 2022 

DDEE  ZZEEVVEENN  LLAAAATTSSTTEE  PPLLAAGGEENN  

Door br. I. Suarez jr., Verenigde Staten 

 

n ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonder-

baarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want 

daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.” 

Openbaring 15:1 

De zeven laatste plagen zijn de zeven schalen gevuld met Gods 

toorn die over de aarde zullen worden uitgestort vóór Christus’ 

terugkeer in heerlijkheid. Deze gebeurtenis is vergelijkbaar met 

de grote uittocht van de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte. 

Zoals God Zijn toorn in de vorm van 10 plagen uitstortte over het 

machtige afgodische en polytheïstische Egyptische koninkrijk 

alvorens Zijn uitverkorenen naar het beloofde land te brengen, zo 

zal God opnieuw Zijn vreemde werk tot stand brengen om Zijn 

laatste generatie op aarde te bevrijden en te verlossen. 

“Wanneer het middelaarschap van Christus in het hemelse heilig-

dom ten einde is, zal de ongemengde gramschap van God over 

allen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken 

ontvangen (Openbaring 14:9, 10), worden uitgestort. De plagen 

die over Egypte kwamen toen God Israël zou verlossen, waren van 

dezelfde aard als de nog verschrikkelijkere en ... [omvangrijkere] 

oordelen die de wereld kort vóór de uiteindelijke verlossing van 

Gods volk zullen treffen.” –De grote strijd, blz. 580. 

Volgens bovenstaand getuigenis zullen de 7 laatste plagen 

“verschrikkelijker en omvangrijker” zijn dan de plagen die op 

Egypte vielen. In dit hele artikel worden verschillende mogelijke 

of waarschijnlijke scenario’s vanuit historisch en wetenschappelijk 

oogpunt naar voren gebracht om de symbolische beschrijvingen 

van Openbaring tot leven te brengen. Vergeet niet dat Johannes 

beschreef wat hij nooit eerder had gezien en beperkt werd door 

zijn eigen ervaringen en waarnemingen, net als moderne 

“E 
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gelovigen vandaag de dag. Alleen de toekomst zal onthullen wat 

er precies zal gebeuren, maar het zal erger zijn dan de hier 

gegeven uitleg. 

 

De vermaning van een Egyptische schrijver 

De geschiedenis lijkt soms cyclisch. De geschiedenis lijkt ook 

vreemd genoeg de toekomst te echoën als een herhaling van ge-

beurtenissen uit het verleden. De komende zeven laatste plagen 

vormen daarop geen uitzondering. Ze zullen de plagen weerspie-

gelen die over Egypte vielen, maar nóg verschrikkelijker zijn. 

Door Gods genade hebben wij het getuigenis van Ipuwer, een 

Egyptische schrijver die ooggetuige was van de 10 plagen die over 

Egypte vielen en schreef over de angstaanjagende vernietiging die 

hij aanschouwde. Zijn papyrus, bekend als de ‘Vermaningen van 

Ipuwer’, wordt bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden, Nederland. 

Hier volgt een korte samenvatting van Ipuwers schrijven, niet 

als een poëtisch denkbeeldig proza, maar als een historische 

feitelijke verklaring. Zo hebben we archeologische bewijzen 

voor de Egyptische plagen die de Bijbelse optekening beves-

tigen. [Anne Habermehl, The Ipuwer Papyrus and the Exodus, Research 

Gate, juli 2018. Geraadpleegd op 10 oktober 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/329770320_The_Ipuwer_Papyrus

_and_the_Exodus ] 
“Pestilentie is in het gehele land, bloed is overal, de dood ont-

breekt niet... Voorwaar, de rivier is bloed, toch drinken de mensen 

ervan. Men deinst terug voor de mensen en dorst naar water... 

Egypte is een lege woestenij geworden... Het is de verwoesting 

van het land... Het ontbreekt aan graan... Voorwaar, het lachen is 

vergaan en wordt [niet meer] gemaakt; het is gekerm dat door het 

gehele land is, vermengd met klachten... Voorwaar, de kinderen 

van vorsten worden tegen muren geslagen en de kinderen van de 

hals worden op de hoge grond gelegd... Voorwaar, bomen worden 

geveld en takken worden afgehakt... er is geen voedsel [...]. Het 

vee jammert om de toestand van het land... Voorwaar, overal is 
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gerst vergaan en de mensen zijn ontdaan van kleding, specerijen 

en olie; iedereen zegt: ‘Er is niets’. Het pakhuis is leeg en zijn 

bewaarder ligt op de grond... Wee mij vanwege de ellende van 

deze tijd! Zie, het vuur is opgegaan in de hoogte, en het branden 

ervan gaat voort...” [Complete vertaling van de oude Egyptische 

Ipuwer Papyrus met aantekeningen (mogelijke bevestiging van Mozes en 

de Exodus), Bible Blender, 1 februari 2020. Geraadpleegd op 10 oktober 

2022. https://www.bibleblender.com/2020/biblical-lessons/biblical-history/ 

ancient-texts/complete-translation-ancient-egypt-ipuwer-papyrus ] 
 

De plagen als vergelding voor het kwaad 

De zeven laatste plagen zijn het gevolg van ongehoorzaamheid 

aan Gods morele wet, natuurwetten en gezondheidswetten. Mozes 

schreef dat vanwege de gruwelen die in het land worden begaan, 

de aarde haar bewoners uitbraakt. “Zodat het land onrein gewor-

den is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land 

zijn bewoners zal uitspuwen.” Leviticus 18:25.  

“Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de 

wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het 

eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en 

moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het 

land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen over-

blijven.” Jesája 24:5, 6. 

Evenzo lijkt onze planeet, bij de oude Grieken bekend als Gaia, 

op een vrouw die weeën heeft die frequenter, intenser en langer 

worden naarmate de tijd van de geboorte nadert. “Want wij 

weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk 

in barensnood verkeert tot nu toe.” Romeinen 8:22. 

Wetenschappers en historici hebben het aantal natuurrampen in 

de loop der tijd geteld en zijn tot de conclusie gekomen dat 

klimaatveranderingen hebben geleid tot frequente, zware en toe-

nemende stormen, aardbevingen, droogtes, branden, verwoes-

tingen en natuurrampen. [Carlyn Kranking and Katie Peek, The Rise of 

the Billion-Dollar Disasters, Audubon Magazine, Winter 2021, blz. 16, 17]. 
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Het lijkt erop dat deze schade een lawine wordt die op het einde 

van alle dingen afstevent. 

Toch zijn “deze plagen ... niet algemeen, want anders zouden 

alle bewoners van de aarde volledig worden uitgeroeid. Toch 

zijn het de vreselijkste plagen die de mensen ooit hebben mee-

gemaakt. Alle oordelen die de mensheid hebben getroffen vóór 

het afsluiten van de genadetijd waren ‘gemengd met Gods 

genade’. Het verzoenend bloed van Christus beschermde de 

zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het eind-

oordeel wordt de gramschap ongemengd uitgestort.” –De grote 

strijd, blz. 580, 581. 

 

De toorn van God 

De laatste plagen beginnen pas als de genadedeur is gesloten. Ze 

zullen bijna een jaar duren. Het zijn letterlijke plagen, geen 

geestelijke. Vijf van de tien plagen die op Egypte vielen, duiken 

opnieuw op als onderdeel van de zeven laatste plagen die op 

onze planeet vallen. Elke Egyptische plaag werd weggenomen, 

zodat de volgende kon worden uitgegoten, maar dat is niet het 

geval met de zeven laatste plagen. Hoewel niet universeel, houdt 

de eerste plaag niet op wanneer de tweede begint en zo verder 

met elke volgende plaag, totdat alle zeven tegelijk hun af-

schuwelijke gevolgen hebben in verschillende gebieden met een 

enorme wereldwijde impact. 

De eerste plaag lijkt op de zweren waar de Egyptenaren onder te 

lijden hadden. De Bijbel zegt, dat “bij de mensen en de dieren 

zweren [ontstonden], die als puisten openbraken.” Éxodus 9:10. 

Johannes schrijft: “Er kwam een kwaadaardige en schadelijke 

zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en 

die zijn beeld aanbaden.” Openbaring 16:2.  

De huid is onze eerste barrière tegen microbiële en virale 

aanvallen. Deze zweren zijn huidzweren die als blaren uitbreken 

en jeuk en pijn veroorzaken. Kan het ook zijn als kleine pokken 

die het gezicht van mensen misvormen? Of zullen het net 

doorligwonden zijn die pus produceren? Hoe dan ook, deze 
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huidziekte zal ongeneeslijk zijn. Bij de vijfde plaag, zullen 

degenen met deze zweren, “op hun tong [bijten] van pijn. En zij 

lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege 

hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.” 

Openbaring 16:10, 11. 

Het zal voornamelijk vallen op Rome, de zetel van het beest, en 

Amerika, de zetel van het beeld van het beest. 

De tweede en derde plaag lijken op de plaag die viel op de Nijl 

en de delta van Egypte, die in bloed veranderde.  

“De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat 

de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er 

was bloed in heel het land Egypte.” Éxodus 7:21. 

De oceaan, de rivieren, de waterbronnen, en het water zelf 

zullen stinken. Veel zeeleven zal sterven. Misschien zal het 

lijken op “rood getij” – een algenbloei waarvan de aanwezigheid 

en het neurotoxine (vergif) de verkleuring van het water 

veroorzaakt en het ademhalingssysteem van de zee en de mens 

aantast. De zee “werd bloed, als van een dode. En elk levend 

wezen in de zee stierf.” Openbaring 16:3. Veel walvissen, 

dolfijnen, haaien, schildpadden en vissen zullen stranden aan de 

kusten van de rode oceanen. Vliegen zullen waarschijnlijk over 

de dode lichamen zwerven. De plaag zal zich uitbreiden tot “de 

rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.” 

Openbaring 16:4. 

Deze plagen zullen dorst veroorzaken naar water en naar het 

woord van God. Velen zullen van land tot land reizen, van zee 

tot zee, van het noorden zelfs tot het oosten, op zoek naar het 

evangelie dat verworpen werd, “maar zij zullen het niet vinden.” 

Amos 8:11, 12. 

Deze plagen worden uitgestort omdat de regeringen van deze 

wereld een doodsvonnis hebben uitgevaardigd over alle sabbat-

vierders. “Ze hebben Gods volk ter dood veroordeeld en hebben 

door hun vonnis evenzeer de schuld van hun bloed op zich 

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

–De grote strijd, blz. 580. 
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Tijdens de vierde plaag verschroeit de zon de aarde, haar dieren, 

planten en mensen. Ze veroorzaakt verschrikkelijke hittegolven, 

hitteberoertes, zonnesteken en bosbranden. De oude Egyptenaren 

aanbaden de zonnegod Ra. Op omgevormde wijze blijven veel 

belijdende gelovigen de zon aanbidden door zich te onderwerpen 

aan de heersende zondagswet. Onder de te verwachten intense 

uitstoot van broeikasgassen, aantasting van de ozonlaag en 

klimaatverandering, kwijnen de moderne zondagsaanbidders weg, 

storten in en sterven. Macht werd gegeven aan “de zon, ... [om] 

de mensen te verzengen ... door grote hitte. Maar zij lasterden de 

Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeer-

den zich niet om Hem eer te geven.” Openbaring 16:8, 9. Joël 

voorzegt dat “alle bomen van het veld ... verdord [zijn] ... Hoe 

kreunt het vee! De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze 

hebben geen weide. [...] ... De waterstromen zijn uitgedroogd.” 

Joël 1:10-12; 17-20. Deze beschrijving komt overeen met de 

klaagzangen van Ipuwer. 

De vijfde plaag wordt uitgegoten “over de troon van het beest, 

en zijn koninkrijk werd verduisterd.” Openbaring 16:10. Het 

brengt duisternis die lijkt op de donkere dag van 19 mei 1780 en 

de donkere dagen die over Egypte hingen. 

“Toen ... kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, 

drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond 

niemand op van zijn plaats. ...” Éxodus 10:22, 23.  

Het is denkbaar dat de razende hitte branden veroorzaakt die 

elektriciteitscentrales doen uitbranden. Misschien leidt het ook 

tot een totale stroomstoring zoals in New York op 14 augustus 

2003. Het begon met een bosbrand in Ohio waardoor een 

transmissielijn uitviel. [Disasters: New York City Blackout of 2003, 

NYC Data, Baruch College, New York. NYCdata | Disasters (cuny.edu). 

Geraadpleegd op 10 oktober 2022. https://www.baruch.cuny.edu/nycdata/ 

disasters/blackouts-2003.html ] 

Alle elektriciteits- en internetdiensten vielen uit. De metro’s 

reden niet. Liften liepen vast. Geen warm water. Alle gekoelde 

en bederfelijke levensmiddelen bedierven. Plunderingen en 

misdaad waren het gevolg, maar in dit geval zou de duisternis 
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wel eens met de vingers gevoeld kunnen worden! Waarom 

duisternis? “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer 

dan het licht, want hun werken waren slecht.” Johannes 3:19. 

Terwijl de vijfde plaag over het pausdom valt, treft de zesde 

waarschijnlijk de islam. De kikkers die uitbraken over het land 

Egypte verschijnen opnieuw als onderdeel van de zesde plaag. 

“Hun land wemelde van kikkers, tot in de kamers van hun 

koningen.” Psalm 105:30. Deze nieuwe kikkers zijn de geesten 

van duivels die hun kwade spreuken over de leiders van naties 

brengen om oorlog te voeren. “En ik zag uit de bek van de 

draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse 

profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn 

namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die 

uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, 

om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de 

almachtige God.” Openbaring 16:13, 14. 

Deze zesde plaag staat bekend als de slag bij Armageddon – de 

laatste wereldoorlog. Openbaring 16:16. Voor degenen die 

sceptisch zijn over een wereldoorlog waarbij de eenzame berg 

Megiddo betrokken is: de Eerste Wereldoorlog omvatte een 

grote slag om Jeruzalem tussen de Britten onder leiding van 

generaal Allenby en de Turken, precies bij Armageddon en 

omgeving. 
[“General Allenby Shows How a Moral Man Conquers Jerusalem,” 

Haaretz, 11 december 2014. Geraadpleegd op 11 oktober 2022.  

https://www.haaretz.com/jewish/2014-12-11/ty-article/.premium/ 

1917-general-allenby-shows-how-a-moral-man-conquers-jerusalem/ 

0000017f-db81-df9c-a17f-ff992e570000 ] 

Hier droogt de rivier de Eufraat, die een van de vier rivieren van 

Eden was, letterlijk en profetisch op. Water is een symbool 

van mensen. Openbaring 17:5. Vandaar dat de miljoenen 

islamieten die wonen in de landen Turkije, Syrië, Irak en 

Koeweit, waar de Eufraat doorheen stroomt, kunnen omkomen in 

de oorlog. Moslims zullen een heilige Jihad voeren om Jeruzalem. 

Daniël 11:44, 45. Zij maken deel uit van “de koningen van het 
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oosten.” John Wesley leerde dit duidelijk. “Zij die ten oosten van 

de Eufraat liggen, in Perzië, India ... zullen zich haasten ... naar 

het Heilige Land, dat ten westen van de Eufraat ligt.” [John Wesley, 

Commentaar bij Openbaring 16:12, Verklarende aantekeningen bij het 

Nieuwe Testament.] Zij zullen tegenover de Koning der Koningen 

staan, die zal komen als de bliksem van het oosten naar het 

westen. Mattheüs 24:27. 

Tijdens de laatste plaag goot “de zevende engel ... zijn schaal uit 

in de lucht.” (Openbaring 16:17, SV77) Waarom de lucht? 

Misschien omdat de hemel zal schudden en opgerold zal worden 

als een boekrol. “En de hemel week terug als een boekrol die 

wordt opgerold.” Openbaring 6:14. Gods stem zal de atmosfeer 

doen schudden. “Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het 

wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog een-

maal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen 

beven.” Hebreeën 12:26. De zevende plaag omvat twee grote 

aardbevingen. De ene aan het begin van de zevende plaag wekt 

het deel van de 144.000 doden dat bekend staat als de speciale 

opstanding oftewel de vooropstanding. De andere aan het einde 

van de plaag wekt de grote schare op als de eerste opstanding en 

deel van Jezus’ wederkomst. Bij deze enorme aardbevingen, 

groter dan de aardbeving van Lissabon van 1 november 1755, 

zijn “alle eilanden ... op de vlucht geslagen, en bergen waren er 

niet meer te vinden.” Openbaring 16:20. “En er kwam een grote 

aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de 

aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!” Openbaring 

16:18. De grote steden met hun enorme wolkenkrabbers zullen 

afbrokkelen zoals de Twin Towers van New York op 11 

september 2001. “De steden van de heidenvolken stortten in” 

Openbaring 16:19.  

In Openbaring staat “hagel”, wat in het oorspronkelijke Grieks 

“chálaza” was. Het betekent letterlijk “loslaten”, of “laten vallen”. 

Dus is het hagel, zijn het hagelstenen, meteorieten, vuurballen, of  

is het allemaal, of toch iets anders? Denkbaar is dat de grote 

meteorietengordel van ons zonnestelsel, die Job aanschouwde, 

zijn ruimtestenen loslaat die lijken op een supergrote hagelstorm. 
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“Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die Ik achterhoud 

voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en 

oorlog?” Job 38:22, 23. “En grote hagelstenen, elk ongeveer een 

talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar 

de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want 

de plaag van de hagel was zeer groot.” Openbaring 16:21. Elke 

steen zal 50 tot 70 pond (oftewel 23 tot 31 kilogram) wegen. 

De Getuigenissen vermelden wel de val van “grote vuurballen” 

uit de hemel in het einde der tijden: “Grote vuurballen vielen op 

huizen. En vanuit die ballen vlogen vurige pijlen alle kanten op. 

Het was onmogelijk om de branden die op die manier ontston-

den onder controle te krijgen, en er werden veel huizen ver-

woest. De angst van de mensen was onbeschrijflijk. Na een tijd 

werd ik wakker en bleek thuis te zijn.” –Jezus komt!, blz. 22. 

De wereld zal oorlog voeren tegen Christus en zijn heir dat in de 

wolken van de hemel komt, maar zij die geroepen, uitverkoren en 

trouw zijn, zullen overwinnen. “Zij zullen oorlog voeren tegen het 

Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der 

koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, 

geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” Openbaring 17:14. 

 

Verzekerd van Gods bescherming 

Te midden van alle plagen, natuurrampen, zwaard en volkeren-

moord zullen Zijn 144.000 – de laatste generatie heiligen op 

aarde – worden bewaard en niet sterven tijdens deze vreselijke 

beproeving. Daniël keek in de toekomst en was getuige van deze 

laatste zeven plagen en schreef: “In die tijd zal Michaël opstaan, 

de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een 

benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is 

geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder 

die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” Daniël 12:1. 

Daarom zullen zij die in het Boek des Levens geschreven staan, 

niet gespaard worden van lijden, noch van dorst, noch van hitte, 

noch van angst, maar van de dood. 



 - 47 - 

“Gods volk zal ook moeten lijden, maar hoewel ze worden ver-

volgd en verdrukt, ontbering en honger lijden, zal God hen niet 

laten omkomen. De God die voor Elia zorgde, zal geen van Zijn 

offervaardige kinderen in de steek laten. Hij die de haren op hun 

hoofd telt, zal voor hen zorgen en ze zullen ondanks de hongers-

nood genoeg te eten hebben. Terwijl de ongelovigen van honger 

omkomen en door epidemieën sterven, zullen engelen de recht-

vaardigen beschermen en ook in hun behoeften voorzien.” –De 

grote strijd, blz. 581. 

Ook Jesája zag die tijd en had bijzondere aandacht voor Gods volk 

op de rand van hun bevrijding van de beproevingen van het leven 

en de grote slachting van de wereld. Hij schreef dat Gods volk zich 

binnen zijn deuren moest verbergen, besprenkeld met het bloed van 

een lam, zoals de Israëlieten tijdens die beruchte nacht van ver-

schrikking, waarin de eerstgeborenen van Egypte op mysterieuze 

wijze stierven. Jesája zinspeelde ook op de vooropstanding. “Uw 

doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. 

Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn 

als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. 

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. 

Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 

Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid 

van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal 

het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar 

gedoden niet langer bedekt houden.” Jesája 26:19-21. 

Net als bij Elia wordt aan de levende 144.000 water en brood 

beloofd. Velen zullen zich verbergen in de bergen, zoals Jezus 

adviseerde. Anderen zullen in kerkers en gevangenissen zitten. 

Sommigen misschien in hun eigen huizen op het platteland. “[Hij] 

... zal wonen op de hoogten; bergvestingen op de rotsen zullen 

zijn veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem gegeven, van water 

is hij verzekerd.” Jesája 33:16. 

De raad van de psalmist aan de uitverkorenen is om zich in God 

te verbergen, om zich geestelijk, emotioneel en mentaal te 

verbergen in de Almachtige, zoals een klein meisje dat zich ver-
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stopt onder de rok van haar moeder als er gevaar dreigt. Hij zegt 

de kinderen van God niet bang te zijn. De laatste pandemieën 

zouden Zijn uitverkorenen niet raken. “U zult niet vrezen voor het 

beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt 

vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf 

dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan 

uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil 

niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult 

de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent 

mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 

Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.” 

Psalm 91:5-10. 

“Onze liefdevolle Verlosser zal ons helpen wanneer wij Zijn 

hulp hard nodig hebben. Hij is ons voorgegaan op de weg naar 

de hemel. Elke doorn die onze voeten pijn heeft gedaan, heeft 

ook Hem verwond, elk kruis dat wij hebben moeten dragen, 

heeft Hij voor ons gedragen. God laat de strijd toe om ons voor 

te bereiden op de vrede.” –De grote strijd, blz. 584. 

 

De vermaningen van een andere schrijver 

Ipuwer, de Egyptische schrijver, schreef zijn vermaningen, zo 

ook God, niet alleen in de Schrift maar ook in de geïnspireerde 

Getuigenissen. Gods boodschapper had een visioen over de 

plagen en zij vertelt daarover. 

“De engel zei: ‘Bereidt u, bereidt u, bereidt u. Gij zult de wereld 

meer moeten afsterven, dan gij dat tot nog toe ooit gedaan hebt.’ 

Ik zag dat zij een groot werk te doen hadden en slechts weinig 

tijd om het te volbrengen. [...] 

Ik werd toen in staat gesteld het vreselijk gezicht van de zeven 

laatste plagen, de toorn Gods te verduren. Ik zag dat Zijn toorn 

vreselijk en ontzettend was en dat, indien Hij Zijn hand zou 

uitstrekken, of die in toorn zou opheffen, de bewoners van de 

wereld zijn zouden alsof zij nooit geweest waren, of zouden 

lijden .... Verschrikking greep mij aan en ik viel voor de engel 

op mijn aangezicht neer en smeekte hem om het gezicht te laten 
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voorbijgaan, het voor mij te verbergen, want het was voor mij te 

vreselijk. Toen besefte ik, gelijk nooit tevoren, de noodzakelijk-

heid van Gods woord aandachtig te onderzoeken, om te leren 

hoe wij kunnen ontkomen aan de plagen, waarvan het Woord 

zegt, dat die over al de goddelozen komen zullen, die het beest 

en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen in hun 

voorhoofden of in hun hand.” –Eerste geschriften, blz. 67, 68. 

Bent u gereed voor de zeven laatste plagen? Zult u kunnen 

standhouden? Houd u vast aan Jezus, Zijn gerechtigheid door 

geloof en genade, en u zult het kunnen. Amen. GL 

 

 

6e lezing – vrijdag, 9 december 2022 

DDEE  AANNGGSSTT  VVAANN  JJAAKKOOBB  

Door br. H. Dering, Verenigde Staten 

 

Het einde van de proeftijd 

n die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw 

volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals 

er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In 

die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, 

opgeschreven in het boek.” Daniel 12:1. 

Zeer binnenkort zal Jezus Zijn hogepriesterlijke werk in het 

heilige der heiligen van het hemelse heiligdom beëindigen. Dan 

zal er geen genade meer zijn voor de wetteloze en ongehoor-

zame mensen. Ten overstaan van de ontelbare engelen zal Jezus 

met luide stem zeggen: “Het is volbracht.” Hij zal ook een 

andere plechtige aankondiging doen: “Wie onrecht doet, laat hij 

nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler wor-

den. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd 

worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” 

Openbaring 22:11. 

“I 
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Wat betekent deze uitspraak? Het betekent dat de zaak van ieder 

mens op aarde is beslist – beloond worden met eeuwig leven of 

gedoemd zijn tot de eeuwige dood. 

Sommige mensen geloven dat er een tweede kans zal zijn. Zij 

rekenen op een tweede proeftijd wanneer allen die er dan voor 

kiezen God te kennen, gered zullen worden. “In de gelijkenis van 

de rijke man en Lazarus laat Christus zien dat de mensen in dit 

leven over hun eeuwige bestemming beslissen. Gedurende de ge-

nadetijd wordt Gods genade iedereen aangeboden. Maar als de 

mensen hun kansen verknoeien door zichzelf te behagen, snijden 

zij zich af van het eeuwige leven. Later krijgen zij niet opnieuw 

een proeftijd. Door hun eigen keus hebben zij een niet te over-

bruggen kloof gemaakt tussen henzelf en God.” –Lessen uit het 

leven van alledag, blz. 154. 

Daarom is NU de tijd van onze proeftijd! Dit leven is de tijd van 

voorbereiding van de mens op het toekomstige leven. We zullen 

Christus niet kunnen aanvaarden na de dood of na Zijn tweede 

komst. Tegen die tijd is ieders staat van dienst verzegeld. Dat is 

een zeer ernstige zaak die moet worden overwogen door iedereen 

die leeft. 

In het klassieke boek De grote strijd, blz. 567, 568 wordt een 

levendige beschrijving gegeven van een van de laatste scènes uit 

de aardse geschiedenis: “Wanneer Jezus het heiligdom verlaat, 

worden de bewoners van de aarde in duisternis gedompeld. In 

die angstaanjagende tijd moeten de rechtvaardigen het stellen 

zonder Middelaar voor het aangezicht van een heilige God. De 

ongelovigen worden niet meer in toom gehouden en satan heeft 

nu allen die in hun onboetvaardigheid hebben volhard volledig 

in zijn macht. Er is een eind gekomen aan Gods geduld. De 

wereld heeft Gods genade verworpen, Zijn liefde niet aangeno-

men en Zijn wet overtreden. De ongelovigen hebben de genade-

tijd laten voorbijgaan. De Geest van God, tegen Wie ze zich 

hardnekkig hebben verzet, heeft zich tenslotte teruggetrokken. 

Ze worden niet meer beschermd door genade en staan weerloos 

tegenover de Boze. Satan zal dan ‘de tijd van grote benauwd-
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heid’ over de bewoners van de aarde laten komen. Wanneer de 

engelen de stormwinden van de menselijke hartstocht niet meer 

tegenhouden, zullen alle elementen van strijd en verderf worden 

ontketend. De verwoesting van de hele wereld zal nog ramp-

zaliger zijn dan die van Jeruzalem in het verleden.”  

 

Een levendig beeld van de komende gebeurtenissen 

Het einde van de genadetijd markeert het begin van de grote tijd 

van benauwdheid, wanneer satan de wereld in ellende zal storten 

die veel erger is dan alles wat ooit heeft plaatsgevonden. Maar de 

uitvaardiging van het doodsvonnis zal het begin markeren van  

de grootste emotionele crisis voor Gods trouwe volk, de tijd 

van Jakobs angst genoemd. “En ik zag, dat de vier engelen de 

vier winden zouden houden, totdat Jezus’ werk in het heiligdom 

volbracht was en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze 

plagen verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen; zij 

dachten, dat wij de oordelen Gods over hen gebracht hadden en 

dat, indien zij de aarde van ons verlossen konden, de plagen weg-

genomen zouden worden. Er ging een bevel uit, dat de heiligen 

gedood moesten worden, hetgeen hen dag en nacht om uitkomst 

deed roepen. Dit was de tijd van benauwdheid voor Jakob.”  

–Eerste geschriften, blz. 31. 

Op vrijdag 18 januari 1884 kreeg Gods speciale boodschapper 

voor de eindtijd, zuster Ellen G. White, te zien wat de laatste 

crisis voor Gods volk zou zijn. “De tijd der benauwdheid was 

aangebroken. Ik zag ons volk in grote nood, wenend en biddend, 

pleitend op de zekere beloften van God, terwijl de goddelozen 

om ons heen ons bespotten en dreigden ons te vernietigen. Ze 

bespotten onze zwakheid, ze spotten met onze geringe aantallen 

en beschimpten ons met woorden die berekend waren om ons 

diep te treffen. Ze beschuldigden ons ervan een onafhankelijke 

positie in te nemen ten opzichte van de rest van de wereld. Ze 

hadden onze middelen afgesneden zodat we niet konden kopen 

of verkopen en ze verwezen naar onze bittere armoede en onze 

treurige toestand.  
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Ze konden niet inzien hoe we zonder de wereld konden leven. 

We waren afhankelijk van de wereld en we moesten ons neer-

leggen bij de gewoonten, gebruiken en wetten van de wereld, of 

eruit verdwijnen. Als wij het enige volk in de wereld waren dat 

de Heer begunstigde, was de schijn vreselijk tegen ons. 

Zij verklaarden dat zij de waarheid in pacht hadden, dat er won-

deren onder hen waren; dat engelen uit de hemel met hen spraken 

en met hen wandelden, dat er grote kracht en tekenen en wonde-

ren onder hen werden verricht, en dat dit het tijdelijke millennium 

was dat zij al zo lang verwachtten. De hele wereld was bekeerd en 

in overeenstemming met de zondagswet, en dit kleine zwakke 

volk stond op in verzet tegen de wetten van het land en de wet 

van God, en beweerde de enigen op aarde te zijn die gelijk 

hadden.” –Selected Messages, boek 3, blz. 427, 428 [zie ook: 

Maranatha, de Here komt, blz. 209]. 

Wanneer het doodsbesluit wordt uitgevaardigd, zal het volk van 

God worden ondergedompeld in die grote kwelling en benauwd-

heid die door de profeet wordt beschreven als de tijd van Jakobs 

benauwdheid: “Want zo zegt de HEERE: Een schrikwekkende 

stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. [...] … Waarom 

zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is 

groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor 

Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.” Jeremía 30:5-7. 

Voor Gods volk zal het ook een tijd zijn van worstelen in gebed. 

Terwijl satan de goddelozen aanspoort om het kleine gezelschap 

dat Gods geboden bewaart te vernietigen, maken zij God tot hun 

verdediging. Bovendien beschuldigt satan het volk van God 

vanwege hun zonden. Hun vertrouwen in God en hun geloof 

wordt zwaar op de proef gesteld. Als zij hun leven overzien, 

zinkt hun hoop, omdat zij zich ten volle bewust zijn van hun 

onwaardigheid. 

 

De angst van Jakob 

“De nacht van Jakobs benauwdheid, toen hij in gebed worstelde 

om uit de hand van Esau te worden verlost (Genesis 32:24-30), 
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is een beeld van de ervaringen van Gods volk in de tijd der 

benauwdheid.” –De grote strijd, blz. 569. 

Op een nacht, toen hij nog voor Laban werkte, sprak de engel 

van God in een droom tot Jakob en zei: “Ik ben de God van 

Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u Mij een 

gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer 

terug naar het land van uw familiekring.” Genesis 31:13. 

Hoewel Jakob de goddelijke opdracht gehoorzaamde, had hij 

veel twijfels toen hij de weg terug naar huis aflegde. Zijn zonde 

om zijn vader en broer te bedriegen lag altijd voor hem en woog 

zwaar op zijn geweten. Toen zijn boodschappers hem meedeel-

den dat zijn broer Ezau hem tegemoet kwam en dat er vier-

honderd man bij hem waren, was Jakob vervuld van angst. Hij 

besefte dat het zijn eigen zonde was die dit gevaar over hemzelf 

en zijn gezin had gebracht. Zijn enige hoop was door het geloof 

op God te vertrouwen. 

Hierna volgt het verslag dat we in Gods woord vinden over de 

strijd en de overwinning die plaatsvond op dat kritieke punt in 

Jakobs leven: “Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee 

vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen, en stak de 

doorwaadbare plaats van de Jabbok over. Hij nam hen mee en 

liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij over-

steken. Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde 

met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat 

Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, 

zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met 

hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is 

aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij 

zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij ant-

woordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer 

Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen 

gestreden, en hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij 

toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? 

En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam 
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Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aan-

gezicht, en mijn leven is gered.” Genesis 32:22-30. 

Het is opmerkelijk dat Jakob helemaal alleen was toen hij voor de 

crisis in zijn leven stond. Zijn twee vrouwen, elf zonen en twee 

vrouwelijke bedienden waren niet bij hem. Jakob had goddelijke 

hulp nodig in deze uiterst ernstige en gevaarlijke situatie en in 

nederigheid richtte hij zich tot God en bad Hem ernstig om hulp. 

Tergend doorzocht hij zijn ziel.  

“Jacob ging in zijn wanhoop niet ten onder. Hij toonde berouw, 

hij had zijn best gedaan, het onrecht zijn broeder aangedaan, 

goed te maken. En toen hij door de gramschap van Ezau met de 

dood werd bedreigd, zocht hij hulp bij God. [...] ‘... Hij weende 

en smeekte Hem om genade’. ‘En Hij zegende hem daar’. Hoséa 

12:5; Genesis 32:29. [...] De kracht van het kwaad in zijn eigen 

natuur was gebroken, zijn karakter had een verandering onder-

gaan.” –Karaktervorming, blz. 147. 

 

Houd vol 

Enkele jaren geleden, op een hete zomerdag in Zuid-Florida, 

besloot een kleine jongen te gaan zwemmen in het oude meer 

achter het huis van zijn familie. In de haast om in het koele 

water te duiken, rende hij de achterdeur uit en liet schoenen, 

sokken en hemd achter. Hij sprong in het water, niet beseffend 

dat terwijl hij naar het midden van het meer zwom, een alligator 

naar de kust zwom. In het huis keek zijn moeder uit het raam 

toen ze de twee steeds dichter bij elkaar zag komen. In pure 

doodsangst rende ze naar het water en riep zo hard als ze kon 

naar haar zoon. 

Toen de kleine jongen haar stem hoorde, schrok hij en draaide 

zich snel om om terug te zwemmen naar zijn moeder. Maar het 

was te laat. Net toen hij haar bereikte, bereikte de alligator hem. 

Vanaf de steiger greep zijn moeder haar kleine jongen bij de 

armen, net zoals de alligator zijn benen greep. Dit werd een 

enorm touwtrekken tussen de twee. De alligator was veel sterker 

dan de moeder, maar de moeder was veel te vasthoudend om los 
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te laten. Op dat moment reed er juist een boer voorbij, hoorde 

het geschreeuw, rende uit zijn truck, mikte en schoot de alligator 

dood. 

Opmerkelijk genoeg overleefde de kleine jongen het na vele 

weken in het ziekenhuis. Zijn benen waren zwaar beschadigd 

door de wrede aanval van het dier. Maar op zijn armen zaten 

diepe krassen, waar de vingernagels van zijn moeder in zijn 

vlees waren gegraven in haar poging om haar geliefde zoon vast 

te houden. Toen hij werd geïnterviewd door een lokale verslag-

gever, liet de jongen hem, na te zijn gevraagd, de littekens zien 

die door de alligator waren achtergelaten. Stralend van trots zei 

hij tegen hem: ‘Ik heb ook enorme littekens op mijn armen. Ik 

heb ze omdat mijn moeder niet wilde loslaten.’ Evenzo moeten 

we Jezus met heel ons wezen vasthouden en niet loslaten!  

–Auteur onbekend. 

“De ervaring van Jakob in die nacht van worsteling en zielsangst 

is een beeld van de beproevingen die Gods volk moet doorstaan 

kort voor de wederkomst van Christus.” –Patriarchen en 

profeten, blz. 170. Jakobs ervaring was veel meer dan een fysieke 

strijd; het was een zeer geestelijke strijd tussen de krachten van 

het licht en de duisternis. De Heere zij dank, werd Jakob gered uit 

zijn benauwdheid. 

“Als Gods kinderen in de tijd der benauwdheid, wanneer ze al 

door vrees en angst worden gekweld, ook nog zouden moeten 

denken aan de zonden die ze nog niet hebben beleden, zouden ze 

bezwijken. De wanhoop zou hun geloof ondermijnen en ze zou-

den niet in vertrouwen tot God kunnen gaan om Hem te smeken 

of Hij hen zou willen verlossen. Maar hoewel ze zich ten volle 

bewust zijn van hun onwaardigheid hebben ze geen verborgen 

zonden die ze nog moeten belijden. Hun zonden zijn al aan het 

oordeel onderworpen en zijn uitgewist. Daarom kunnen ze zich 

hun zonden niet meer voor de geest halen.” –De grote strijd, 

blz. 572. 
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Een nieuwe naam 

Als we Genesis 32:28 opnieuw lezen: “Toen zei Hij: Uw naam 

zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt 

met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.”  

Er is een zin uit de geïnspireerde geschriften van zuster Ellen G. 

White die vertelt over de afloop van Jakobs worsteling met God: 

“Zijn zonde als bedrieger en hielenlichter was vergeven.”  

–Patriarchen en profeten, blz. 169. De naamsverandering ver-

tegenwoordigt Jakobs transformatie van een bedrieger van mensen 

tot de “overwinnaar van God”. Evenzo zal Jezus op het hoofd van 

de overwinnaars met Zijn rechterhand de kroon der heerlijkheid 

plaatsen. Voor ieder is er een kroon, die zijn eigen “nieuwe naam” 

draagt. Openbaring 2:17. Met Jezus kan iedereen overwinning 

hebben over de zonde en de hemelse wedloop voor het eeuwige 

leven winnen; niemand hoeft eeuwig verloren te gaan! 

De tijd van Jakobs benauwdheid zal een laatste, speciale test 

zijn, zoals een speciale graad van karakterperfectie. Om dit goed 

te begrijpen, moeten we het vergelijken met de test die Christus 

doorstond in Gethsémané. Daar nam Hij de beker en de doop 

van het lijden. Daardoor werd Hij vervolmaakt. “Hoewel Hij de 

Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij 

heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor 

allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid 

geworden.” Hebreeën 5:8, 9. Toch was Christus, voordat hij aan 

die laatste test begon, al zonder zonde. De laatste test zal dus 

niet de verwijdering van de zonde zijn, maar een bijzondere 

ervaring in het vertrouwen op de Vader te midden van zeer 

cruciale beproevingen. 

“We moeten nú, terwijl onze Hogepriester nog verzoening voor 

ons doet, ernaar streven volmaakt te worden in Christus. [...] In 

dit leven moeten wij ons van de zonde bevrijden door het geloof 

in het ... [verzoenend] bloed van Christus. Christus nodigt ons 

uit om tot Hem te komen, onze zwakheid met Zijn sterkte, onze 

onwetendheid met Zijn wijsheid en onze onwaardigheid met 

Zijn verdiensten aan te vullen. [...]  
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De geschiedenis van Jakob geeft ons ook de verzekering dat 

God degenen die door bedrog, verzoeking en verleiding hebben 

gezondigd, maar daarna tot inkeer komen en weer tot God gaan, 

niet zal afwijzen. Satan wil hen vernietigen, maar God zal Zijn 

engelen uitzenden om hen op de kritieke ogenblikken te troosten 

en te beschermen. De aanvallen van satan zijn fel en zwaar, zijn 

misleidingen zijn verschrikkelijk, maar het oog van de Here rust 

op Zijn volk en Zijn oor luistert naar hun geroep. Ze verkeren in 

grote nood. De vlammen van de vurige oven schijnen hen op elk 

ogenblik te zullen verteren, maar God zal hen uit deze strijd 

laten komen als goud dat door het vuur is gelouterd. Gods liefde 

voor Zijn kinderen in de tijd van hun zwaarste beproeving is 

even groot als in de tijd van hun grootste voorspoed. Toch moe-

ten ze in de vurige oven worden geplaatst: al het aardse dat hen 

nog aankleeft, moet worden verteerd om het beeld van Christus 

volmaakt te weerkaatsen.” –De grote strijd, blz. 575, 573. 

 

Bescherming door de engelen 

“In de dagen van hevige beproeving, zal Hij (Christus) zeggen: 

‘Kom, Mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren 

achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.’ 

(Jesája 26:20) Wat zijn de kamers waarin ze zich moeten 

verbergen? Het betekent de bescherming van Christus en de 

heilige engelen. Het volk van God is in die tijd niet allen op één 

plaats. Zij zijn in verschillende groepen en in alle delen van de 

wereld. 

Ik zag de heiligen de steden en dorpen verlaten, en groepen 

vormen en op de meest afgelegen plaatsen leven. Engelen gaven 

hen voedsel en water, terwijl de goddelozen honger en dorst 

leden.  

Gedurende de nacht kreeg ik een indrukwekkend gezicht. Er 

scheen een grote verwarring en strijd te heersen. Een bood-

schapper van de Here stond voor mij en zei: ‘Roep uw huis-

houding bijeen. Ik zal u leiden, volg mij.’ Hij leidde mij naar 

beneden op een donkere tocht, door een bos, dan door berg-
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kloven en zei: ‘Hier bent u veilig.’ Er bevonden zich daar 

anderen die ook naar deze wijkplaats waren geleid. De hemelse 

boodschapper sprak: ‘De tijd van benauwdheid is als een dief in 

de nacht gekomen, zoals de Here u gewaarschuwd heeft dat die 

zou komen’. 

In de tijd van benauwdheid, vlak voor de komst van Christus, 

zullen de rechtvaardigen bewaard worden door de dienst van 

hemelse engelen. Maar er zal geen bescherming zijn voor de over-

treder van Gods wet. Engelen kunnen geen bescherming bieden 

aan hen die één van Gods geboden veronachtzamen. 

In de laatste periode van de wereldgeschiedenis zal de Here op 

machtige wijze werken ten gunste van degenen die standvastig 

voor het recht zijn opgekomen. ... In de tijd van benauwdheid 

– een benauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk be-

stond – zullen Zijn uitverkorenen onwankelbaar standhouden. 

Satan kan met heel zijn leger zelfs niet de zwakste van Gods 

kinderen vernietigen. Engelen, die bovenmate krachtig zijn, 

zullen hen beschermen, en Jehova zal ter wille van hen Zich 

openbaren als een ‘God der goden’, die in staat is om degenen 

die hun vertrouwen in Hem stellen, volkomen te redden.” 

–Maranatha, de Here komt, blz. 270. 

God belooft de rechtvaardigen te behouden door de hulp van 

hemelse engelen. “Maar te midden van de tijd der benauwdheid 

die te komen staat – een tijd der benauwdheid zoals niet geweest is 

sinds er een volk bestaan heeft – zal Gods uitverkoren volk on-

bewogen staan. Satan en zijn heirscharen kunnen hen niet vernie-

tigen, want engelen, uitmuntende in kracht, zullen hen bescher-

men.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 294. 

Beste broeders, zusters en vrienden, ik geloof dat het hoog tijd is 

om vandaag al onze zonden te belijden, voordat de tijd van 

Jakobs benauwdheid begint. Waarom doet u dit niet tijdens deze 

Gebedsweek? Bid om vergeving van uw zonden, uw misstappen 

en uw tekortkomingen. Bid om reiniging van uw hart, bid om de 

kracht van de Heilige Geest in uw leven en bid en werk voor an-
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deren nu de tijd van benauwdheid en Jezus’ tweede komst 

naderen. 

Mijn oprechte wens en gebed tijdens deze Gebedsweek is, dat 

we allemaal dichter bij Jezus zullen komen en spoedig zullen 

worden verwelkomd in Zijn eeuwige koninkrijk. Amen! GL 

 

“In de laatste periode van de wereldgeschiedenis 

zal de Here op machtige wijze werken ten gunste 

van degenen die standvastig voor het recht zijn 

opgekomen...” –Maranatha, de Here komt, 

blz. 270.  

 

7e lezing – Sabbat, 10 december 2022 

CCHHRRIISSTTUUSS’’  TTWWEEEEDDEE  KKOOMMSSTT  

Door br. T. Petkov, Bulgarije / Verenigde Staten 

 

ant de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 

van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder 

vergelden naar zijn daden.” (Matthéüs 16:27). 

“De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de 

wederkomst van Christus nabij is. Deze verkondiging wordt ‘het 

eeuwig evangelie’ genoemd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat de 

prediking van Christus’ wederkomst een noodzakelijk onderdeel 

is van de evangelieboodschap.” –Lessen uit het leven van alledag, 

blz. 135. 

Het Adventisme vindt zijn oorsprong in de verkondiging van de 

spoedige komst van Christus. Daarom identificeert het ware 

Adventisme zich met en is het gebaseerd op profetie, de vervul-

ling van de tekenen der tijden, en de tijd van het oordeel, waarvan 

het meest glorieuze moment de tweede komst van Christus is. 

 

“W 
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Hoop van alle tijden 

Door de eeuwen heen hebben christenen te maken gehad met 

moeilijkheden, beproevingen en vervolging. Hun hoop is altijd 

gevestigd op de beloning die ontvangen wordt bij de tweede 

komst van Christus.  

In de Middeleeuwen zongen de martelaren – die tijdens de inqui-

sitie op de brandstapel stonden – liederen, terwijl ze naar de hemel 

keken en de hoop op de tweede komst van Jezus omarmden. Hun 

geloof en overtuiging waren zo diep geworteld dat velen van hen 

geen enkele pijn voelden van de vlammen, en hun gezicht weer-

spiegelde de vreugde van verlossing en van het eeuwig leven. Zij 

die hen aanschouwden waren verbaasd. Zo werd elke druppel 

martelaarsbloed een zaad en een krachtige prediking en getuigenis 

voor het evangelie. 

“Deze boodschap wees naar de wederkomst in heerlijkheid om 

Zijn volk te verlossen en hield de mensen de hoop voor, door 

geloof en gehoorzaamheid te kunnen delen in de erfenis der heili-

gen in het licht. Dezelfde boodschap wordt nu aan de mensen 

gebracht en dit keer gaat de aankondiging van de nabije weder-

komst van Christus ermee gepaard.” –Lessen uit het leven van 

alledag, blz. 134, 135. 

 

Een plaats voor u 

Een groot deel van Jezus’ preken had betrekking op de uitstorting 

van de Heilige Geest en Zijn terugkeer naar de Vader. Hij be-

loofde Zijn discipelen dat Hij na Zijn hemelvaart woningen zou 

bereiden voor Zijn volgelingen. “... U gelooft in God, geloof ook 

in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet 

zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats 

voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor 

u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat 

ook u zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:1-3).  

Voor eeuwig te leven in het nieuwe hemelse koninkrijk is altijd 

het verlangen geweest van iedere ware gelovige. Zo kreeg ook de 
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profeet Jesája in een visioen te zien hoe het leven in het nieuwe 

koninkrijk zou zijn. In zijn poëtisch schrijven zei hij dat de leeuw 

en het lam samen zullen leven, waarmee hij de vrede, harmonie, 

en liefde onder Gods schepselen aangaf, die zal bestaan. Samen 

zullen de verlosten het glorieuze herstel van Gods volmaakte 

schepping vieren, waarbij de ongevallen werelden, mensen, dieren 

en planten zich zullen verheugen en voor altijd Gods goddelijke 

liefde en volmaaktheid weerspiegelen.  

 

Komend op de wolken 

Toen Jezus in Zijn menselijke natuur op aarde wandelde, leed Hij 

onder hitte, honger, dorst, vermoeidheid en alle andere beperkingen 

van deze wereld. Hij kwam om te dienen in nederigheid en was 

onderworpen aan de vervolging van de gevallen geestelijke wereld 

en de mensen die daarmee verbonden waren. Gekruisigd en 

opgeofferd voor het gevallen menselijke ras, behaalde de Verlosser 

de volledige overwinning op de vijand en werd de enige 

Vertegenwoordiger en Plaatsvervanger van de mens. Maar bij Zijn 

tweede komst zal Hij komen in kracht en heerlijkheid. 

“En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, 

met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen 

uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier wind-

streken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de 

hemel.” (Markus 13:26, 27).  

Omdat deze grote gebeurtenis zo begeerd en verlangd wordt, zal 

satan proberen de hele wereld te misleiden door als Christus te 

verschijnen op verschillende plaatsen in de wereld. De Heer 

waarschuwde Zijn volgelingen om waakzaam te zijn, omdat er 

valse christussen en profeten zullen verschijnen voordat Jezus’ 

komst plaatsvindt. 

In Matthéüs 24:8 stelt de Heer Zijn komst gelijk aan barens-

weeën. Hoe goed een zwangere vrouw ook voorbereid is, de 

pijnen bij de geboorte van haar kind zullen haar altijd verrassen. 

Niemand kent de dag en het uur van Jezus’ komst, dus is voort-

durende paraatheid noodzakelijk voor allen die zullen deelnemen 
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aan die glorieuze gebeurtenis. Zij die Hem zien zonder de dood 

geproefd te hebben, zullen veranderd worden en Jezus ontmoeten 

in de lucht.  

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ont-

slapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar 

ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de ba-

zuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen 

opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” “Daarna 

zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen op-

genomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de 

Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” 

(1 Korinthe 15:51, 52; 1 Thessalonicensen 4:17). 

 

De eerste opstanding 

Wanneer Christus in de wolken verschijnt, zal “elk oog ... Hem 

zien.” (Openbaring 1:7). Hij zal de rechtvaardigen uit hun graven 

roepen bij de eerste opstanding. Alle trouwe gelovigen die gestor-

ven zijn, vanaf de tijd van Adam tot het einde van de genadetijd, 

zullen opstaan uit de dood en zich aansluiten bij de 144.000 

levenden. Wat een dag zal dat zijn! De heiligen zullen getuige 

zijn van de grootste gebeurtenis aller tijden: de verschijning van 

Christus en de opstanding van de heiligen. Bij de vooropstanding 

die eerder plaatsvindt, tijdens de zeven laatste plagen – volgens 

de profetie van Daniël – zal het verzegelde trouwe deel van de 

144.000 op hetzelfde moment uit het graf komen als de felste 

vervolgers van Jezus, inclusief het Sanhedrin dat Hem veroor-

deelde. Deze speciale opstanding zal de profetie van Christus 

vervullen: “En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in 

de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.” (Markus 13:26).  

Allen die opstaan bij de eerste opstanding zullen niet alleen het 

eeuwige leven beërven, maar zullen ook het voorrecht hebben 

deel te nemen aan het oordeel over de ongelovigen tijdens de 

duizend jaar rust.  

“Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. 

Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen 
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priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als 

koningen regeren, duizend jaar lang.” (Openbaring 20:6). In het 

boek Openbaring wordt deze opstanding de eerste genoemd. De 

eerste, omdat de profetie onthult dat een tweede grote opstan-

ding zal plaatsvinden na de duizend jaar, wanneer Jezus de god-

delozen uit de dood zal opwekken om de vruchten van hun 

daden en ongeloof te plukken, waarna zij geconfronteerd zullen 

worden met het resultaat van het goddelijk oordeel. Hun volle-

dige en definitieve vernietiging in de vuurzee zal Gods univer-

sum reinigen van elke zonde en alle kwaad. 

 

Geen tranen meer of pijn 

“Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de 

verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus 

Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het 

Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.” 

(Openbaring 1:9).  

De beloning van alle trouwe gelovigen zal uiteindelijk aan hen 

gegeven worden en gerechtigheid en rechtvaardigheid zullen vol-

ledig worden hersteld. De geredden zullen niet meer lijden, maar 

opgaan in eeuwige vreugde en geluk. “En God zal alle tranen van 

hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 

rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 

dingen zijn voorbijgegaan.” (Openbaring 21:4). 

Aan hen die de zeven plagen hebben doorstaan, wordt een spe-

ciale belofte gegeven: “Zij zullen geen honger of dorst meer 

hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.” 

(Openbaring 7:16) 

Het is moeilijk zich een leven voor te stellen zonder het leed van 

lichamelijke of geestelijke pijn. Vandaag de dag probeert de 

vijand van zielen de volgelingen van God te vernietigen, door 

hen aan te vallen met beproevingen en verleidingen. Maar God 

gebruikt de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden 

als instrumenten voor onze vervolmaking en heiliging. Niets kan 

de uitverkorenen misleiden. “Wat zullen wij dan over deze 



 - 64 - 

dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor 

ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen 

schenken?” (Romeinen 8:31, 32). 

Voor hen die op aarde lijden, belooft God niet alleen redding en 

eeuwig leven, maar ook verheerlijking en het volledige herstel 

van het menselijk ras zoals het oorspronkelijk was geschapen. 

De verlosten zullen het voorrecht hebben de goddelijke natuur 

deelachtig te worden. “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te 

zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met 

Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21). 

 

Kronen en harpen 

Het symbool van de kroon wordt door de Heere Jezus gebruikt 

om de heerlijkheid en eer te beschrijven die zal worden gegeven 

aan hen die overwinnen en deel gaan uitmaken van het hemelse 

koninkrijk. De apostel Paulus riep uit: “Verder is voor mij weg-

gelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de recht-

vaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, 

maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”  

(2 Timótheüs 4:8). Kronen met sterren zullen gegeven worden 

aan allen die gered zijn.  

De verlosten voelen dat zij die niet verdienen en zullen ze neer-

leggen aan de voeten van Jezus, de Leidsman van hun geloof. 

Onvoorstelbare vreugde zal worden ervaren door hen die gered 

zijn. Alle moeilijkheden, armoede, ontbering, verlies, vervolging 

en beproevingen van dit leven zullen als niets worden be-

schouwd in vergelijking met de heerlijkheid en grootheid die 

aan de gelovigen zal worden gegeven. 

Zij die het eeuwige leven beërven, zullen zo vervuld zijn van 

vreugde dat zij het lied, de lof en de vreugde die uit hun hart ont-

springen niet kunnen tegenhouden. Glorieuze instrumenten zullen 

hun gegeven worden. “En ik hoorde een geluid uit de hemel, als 

een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware 

donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun 
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citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór 

de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren 

behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde 

gekocht waren.” (Openbaring 14:2, 3). 

Alle verlosten zullen de gave van muziek hebben. Ze zullen in 

staat zijn om met muziek uit te drukken wat niet met woorden 

gezegd kan worden. Een golf van emoties en gevoelens zal uit 

hun hart stromen. Gods glorieuze aanwezigheid in het hemelse 

koninkrijk inspireert de engelen en de vier levende wezens voor 

de troon van God om voortdurend te herhalen: “Heilig, heilig, 

heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die 

komt!” (Openbaring 4:8). 

 

Het lied van het Lam  

De verlosten zullen een speciaal lied zingen: “En zij zongen het 

lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, 

met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 

almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, 

Koning van de heiligen!” (Openbaring 15:3) 

De woorden van dit lied laten de bijzondere ervaring zien van 

hen die de hemel binnengaan, zoals die van Mozes en de 

Israëlieten, die door Gods wonder de Rode Zee overstaken en zij 

Zijn bevrijding van hun vijanden ervoeren. Door de verdiensten 

van de Heere Jezus kunnen wij – door een wonder – deelgenoten 

worden van Zijn gerechtigheid, de vergeving van de zonde en 

het eeuwige leven. Niemand anders kan dit lied zingen, want 

verlossing is een persoonlijke zaak. De ervaring van anderen kan 

onze verlossing niet bewerkstelligen. Christus roept Zijn 

schapen bij naam. Hij opent en sluit de deur, en alleen zij die 

Zijn stem horen en herkennen maken deel uit van Zijn kudde. 

Degenen die Christus op aarde volgen, zullen zich verheugen 

om bij Hem te zijn in het hemelse Jeruzalem. 
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Straten van goud en een plaats van licht 

Het nieuwe Jeruzalem wordt door de apostel Johannes beschre-

ven als een verbazingwekkende plaats met twaalf fundamenten 

van edelstenen, twaalf paarlen poorten en straten van puur goud. 

“En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was 

zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.” (Openbaring 21:18).  

De engel gaf ook de exacte afmetingen van de stad – haar lengte, 

breedte en hoogte. Alles is zo echt en prachtig gepland voor de 

heiligen, ontworpen om aan hun behoeften te voldoen. In het 

midden van de stad bevindt zich de tempel. Alleen de 144.000 

zullen het voorrecht hebben daar binnen te gaan. Verder begrijpen 

we uit de Bijbel dat het licht dat de stad verlicht, afkomstig is van 

Jezus Christus Zelf. Vele kunstenaars hebben geprobeerd deze 

majestueuze stad te illustreren, maar de menselijke verbeelding is 

niet toereikend genoeg om de schoonheid en heerlijkheid van het 

nieuwe Jeruzalem voor te stellen. 

In visioenen bezocht zuster White het hemelse koninkrijk. 

Verschillende keren, toen zij terugkeerde naar de aardse werke-

lijkheid, vond zij die altijd ongelooflijk donker in vergelijking 

met het prachtige hemelse licht. “Toen het gezicht voorbij was 

zag alles er veranderd uit. Er lag een sombere waas over alles wat 

ik zag. O, hoe donker zag deze wereld er nu uit. Ik huilde toen ik 

me realiseerde hier te zijn. Ik had heimwee; ik had een betere 

wereld gezien en die had deze wereld voor mij bedorven.”  

–Schetsen uit het leven van Ellen G. White, blz. 62. 

De verlosten verzamelen zich aan de oever van de glazen zee, 

voordat zij het hemelse Jeruzalem binnengaan. Afhankelijk van 

iemands karakter zal elk van de verlosten de stad binnengaan 

door een specifieke poort, genoemd naar de twaalf aartsvaders, 

die karaktertrekken overwonnen die in de hele mensheid terug te 

vinden zijn. Het licht van het hemelse Jeruzalem zal zo helder 

zijn dat er geen zon nodig is. De verbaasde menigte van de ver-

losten zal op die heilige plaats overweldigd worden door 

vreugde en dankbaarheid. De belofte van Jezus zal worden ver-

vuld. De heiligen zullen hun woonplaats binnengaan, wetende 
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dat zij in vergelijking met anderen van grote waarde zijn, veel 

meer dan de verdiensten van wie dan ook. 

 

Andere werelden bezoeken 

Een speciaal voorrecht zal worden gegeven aan de groep van de 

144.000, “... die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. ...” 

(Openbaring 14:4). 

Zij zullen met Hem ongevallen werelden bezoeken en genieten 

van de aanwezigheid van andere heilige wezens en de engelen. 

Zuster Ellen G. White kreeg in een visioen de volgende ervaring: 

“De Heer heeft mij een gezicht gegeven van andere werelden. Mij 

werden vleugels gegeven, en een engel begeleidde mij van de stad 

naar een plaats, die heerlijk en schitterend was. [...] De bewoners 

van die plaats waren edel, majestueus, en lieflijk. [...] Toen werd 

ik naar een wereld gebracht, die zeven manen had. Daar zag ik de 

goede, oude Henoch, die God weggenomen had. [...] Ik smeekte 

mijn begeleidende engel om mij toe te staan in die plaats te 

blijven. [...] Toen zei de engel: ‘Gij moet teruggaan, en indien gij 

getrouw zijt, zult gij met de 144.000 het voorrecht hebben van al 

de werelden te bezoeken en Gods handwerk te aanschouwen.” 

–Eerste geschriften, blz. 35, 36. 

De ervaring en beloning van de verlosten zal het voorstellingsver-

mogen te boven gaan. Als wij vandaag al – indien wij de natuur 

observeren – iets bespeuren van de wijsheid en volmaaktheid van 

de Schepper, hoeveel heerlijker zal het dan zijn als wij in staat 

zijn om door het heelal te vliegen en de schepping van andere 

werelden te bestuderen? Het hemelse koninkrijk bestaat uit de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is een oneindig veel betere 

plaats waar geen zonde of dood bestaat. “De hemel is een goede 

plaats. Ik wil zo graag daar zijn en mijn geliefde Jezus aan-

schouwen, die Zijn leven voor mij gegeven heeft. Ik wil veran-

derd worden naar Zijn heerlijk beeld. O, had ik de woorden maar, 

om de heerlijkheid van die schitterende wereld die ons te wachten 

staat te kunnen beschrijven! Ik schreeuw naar de levende stromen 
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[zie Psalm 42:2], die de stad van God verblijden.” –Het Bijbels 

gezin, blz. 450.  

Als we trouw zijn tot het einde, zullen we daar zijn. We zullen 

de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem zien en aanraken. 

We zullen het licht van de Heere Jezus zien schijnen, de gouden 

kronen ontvangen en het lied van Mozes en het Lam zingen. 

Laten we alles doen in het licht van de eeuwigheid, ons hart en 

onze geest aan Jezus toewijden, en ons voorbereiden om Hem te 

ontmoeten in de wolken wanneer Hij spoedig komt. Amen! GL 

 

“Nu is het de tijd om ons op de komst van onze 

Here voor te bereiden. Gereedheid om Hem te 

ontmoeten, kan niet in een ogenblik verkregen 

worden. Voorbereiding op dit plechtige tafereel 

moet een waakzaam wachten en waken zijn, met 

ernstig werk verbonden. Op deze wijze zullen 

Gods kinderen Hem verheerlijken. Temidden 

van de drukte van het leven zullen hun stemmen 

gehoord worden door het spreken van woorden 

van bemoediging, hoop en geloof. Alles wat ze 

hebben en zijn is aan de dienst van de Meester 

toegewijd.” –Maranatha, de Here komt, blz. 76. 

 


