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Beste lezer,

Voor je ligt de nieuwe Sabbatwachter. Het overkoepelende thema van deze editie is 
‘Reformatiebewegingen onder Gods volk’. In de schaduw van het Verlossingsplan loopt 
reformatie als een rode draad door de Bijbel. Wanneer Gods volk dreigde af te dwalen van 
de oude paden, liet God hervormers opstaan om Zijn volk de juiste weg te wijzen. Door hen 
gaf God Zijn volk steeds meer licht en kennis van de waarheid. Daarom is reformatie ook 
altijd een beweging geweest, zowel voor de gemeente als geheel, als voor de individuen 
waaruit zij bestaat. Onze wens en gebed is dat ook jij een onderdeel van die beweging mag 
zijn.

Moge de Heere je zegenen terwijl je de artikelen van deze Sabbatwachter leest. 
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 GESCHIEDENIS 

Door alle eeuwen heen heeft God voor 
Zichzelf een volk bewaard, om Hem te 
vertegenwoordigen voor de wereld en 
om Zijn boodschappen van waarheid te 
verkondigen. Het historische verslag van de 
Schrift is bewaard gebleven, zodat wij kunnen 
weten hoe God omgaat met de mensen 
op aarde. “Al deze dingen nu zijn hun 
overkomen als voorbeelden voor ons, en ze 
zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, 
over wie het einde van de eeuwen gekomen 
is.” 1 Korinthe 10:11.

Maar in Zijn woord doet God meer dan het 
bewaren van de geschiedenis van Zijn volk. 
Hij geeft ons “het profetische woord, dat 
vast en zeker is” (2 Petrus 1:19), zodat zij die 
Hem willen volgen, kunnen weten wat er in 
de toekomst plaats zal vinden. “Voorzeker, 
de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn 
geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn 
dienaren, de profeten.” Amos 3:7. Het 
principe dat God niets zal doen zonder het 
eerst te voorzeggen, blijkt uit de manier 
waarop Hij in het verleden met Zijn volk is 
omgegaan.

Israël was de vervulling van de belofte die 
God had gegeven aan Abraham. Vanuit 
de profetie van Jesaja 40:2 identificeerde 
Johannes de Doper zichzelf als de “stem van 
iemand die roept in de woestijn” (Johannes 

1:23). Jezus begon Zijn missie op aarde 
met de woorden: “De tijd is vervuld en 
het Koninkrijk van God is nabijgekomen.” 
Hiermee wees Hij terug naar de profetieën 
die op Hem wezen, in het bijzonder die van 
Daniël, Jesaja en David. 

Zoals de profetie een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de hele geschiedenis van Gods 
belijdende volk, zo doet ze dat vandaag 
de dag ook. Alle fasen van de christelijke 
gemeente zijn geprofeteerd, tot in onze tijd 
toe. En zowel de profetie als de geschiedenis 
vertelt dat – hoewel er altijd een overblijfsel 
is geweest – het overblijfsel altijd een 
minderheid is geweest. In alle tijden hebben 
slechts enkelen Gods weg omarmd. Dit 
was niet anders tijdens de opkomst van de 
Adventbeweging in de negentiende eeuw en 
de Reformatie binnen het Adventisme in de 
twintigste eeuw. Beiden waren profetische 
bewegingen. Er zijn zeven profetieën 
waarop Zevende Dags Adventisten hun 
bestaansredenen kunnen baseren en nog 
drie andere waarop de Reformatie haar 
wortels kan baseren:

Jesaja 58:12-14 beschrijft een volk dat de 
bressen in de muur – Gods wet – dicht zal 
maken door de Sabbat van het vierde gebod 
te verkondigen.

Door: Larry Watts

reformatie in de twintigste 

eeuw en daarna
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Daniël 8:14 was de basis voor de 
Adventbeweging die de reiniging 
verkondigde van het heiligdom aan het 
einde van het tijdvak van de 2300 dagen/
jaren (1844).

Openbaring 3:14-22 bevat een brief aan de 
laatste van de zeven gemeenten: Laodicea. 
Dit is het laatste tijdvak in de geschiedenis 
van Gods gemeente. De naam Laodicea 
betekent ‘volk van het oordeel’.

Openbaring 7:1-4 beschrijft de verzegeling 
van Gods volk terwijl de winden van strijd 
worden tegengehouden, voordat ze 
losbreken op aarde. 

Openbaring 10:10 profeteerde dat het ‘eten’ 
van het boekje (Daniël) een bittere ervaring 
zou zijn. Dit gebeurde toen in 1844 de eerste 
Adventisten in hun verwachtingen over 
Jezus’ wederkomst werden teleurgesteld. 
Dit kwam door een verkeerd begrip van wat 
het heiligdom in Daniël 8:14 betekende. Niet 
de aarde, zoals men had verwacht, maar het 
heiligdom in de hemel was waar het oordeel 
begon.

Openbaring 11:19 openbaart het heilige 
der heilige van het heiligdom in de hemel, 
de plek waar de Ark van het verbond staat 
met daarin de Tien geboden, die de maatstaf 
voor het oordeel is

Openbaring 14:6-12 beschrijft de 
boodschappen die door drie engelen aan 
de wereld worden gebracht, met daarin het 
eeuwige evangelie. Deze teksten wijzen ook 
op de tijd van Gods oordeel.

Het begrip van deze profetische uitspraken 
en alle daarmee samenhangende waarheden 
kwamen niet op een presenteerblaadje tot 
de eerste Adventisten. Zij, die na de grote 
teleurstelling vasthielden aan het woord van 
God, onderzochten de Schrift en hun eigen 
ziel met diep berouw en met het geloof dat 
God getrouw is. Hun beloning was een begrip 
van het Bijbelse systeem van de waarheid, 
gebaseerd op de profetieën, compleet in 
haar boodschap en vol hoop. Het ontvouwde 
zich onder veel gebed, terwijl regel op regel 
en voorschrift op voorschrift uit de Bijbel op 
zijn plaats viel.

De Adventbeweging groeide – in het begin 
langzaam – totdat ze zich tussen 1860 en 
1863 onder de naam ‘Gemeente van Zevende 
Dags Adventisten’ organiseerde. Deze 
naam toonde haar twee onderscheidende 

kenmerken: gehoorzaamheid aan alle tien 
geboden en een levend geloof in de op 
handen zijnde, letterlijke wederkomst van 
Jezus Christus op de wolken van de hemel, 
om Zijn volk mee te nemen naar huis. Terwijl 
de verwachte wederkomst echter jaar na 
jaar uitbleef, begonnen de heldere hoop 
en de urgentie van de boodschap – die de 
adventisten tot een apart, afzonderlijk volk 
hadden gemaakt – te vervagen. 

Het voornaamste doel van de 
Adventbeweging was (en is nog steeds) om 
het kruis van Golgotha te verheffen voor de 
wereld, een volk voor te bereiden op de 
wederkomst van Christus en Gods regering 
van blaam te zuiveren voor het universum. 
Naarmate de twintigste eeuw naderde, werd 
Christus echter steeds meer uit het oog 
verloren en vervangen door een godsdienst 
van eigendunk en een verlangen naar 
wereldse goedkeuring. Gehoorzaamheid 
aan de Tien Geboden werd een bron van 
persoonlijke en kerkelijke trots, die de 
gerechtigheid van Christus overschaduwde 
en leidde tot farizeïsme. De gemeente keek 
naar haar groei in aantallen en populariteit 
en wees met trots op haar profetische 
grondslag als de bewaarder van Gods wet, in 
plaats van haar oog gericht te houden op de 
zachtmoedige en nederige Jezus.

In 1888 werd de liefde en het geloof van 
de gelovigen in Christus op de proef 
gesteld. Tijdens de Generale Conferentie 
van dat jaar werd de boodschap “Christus 
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De oorlogskwestie was namelijk juist 
voor de vroege Adventbeweging 

reden geweest waarom zij zich tussen 1861 
en 1863 genoodzaakt zagen om zich te 
organiseren.

 GESCHIEDENIS | Reformatie in de twintigste eeuw en daarna

onze Gerechtigheid” voorgelegd aan de 
gemeente. Als deze boodschap met vreugde 
was aangenomen, zou zij het geloof hebben 
hersteld in het offer van Christus als het 
enige middel tot verlossing. “Het nodigde 
het volk uit om de gerechtigheid van 
Christus te ontvangen, die zich manifesteert 
in gehoorzaamheid aan alle geboden van 
God.” –Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, blz. 92.

De boodschappen over dit onderwerp 
lieten zien dat geloof in Christus en 
gehoorzaamheid aan Zijn wet twee kanten 
van dezelfde medaille zijn. Zonder de gave 
van Christus in het hart is er geen kracht om 
datgene te doen wat in Gods ogen goed en 
aanvaardbaar is.

Tijdens de prediking van ‘De wet, de wet, 
de wet’ hadden de adventisten Silo (de 
Wetgever) uit het oog verloren, omdat ze 
naar zichzelf en hun eigen gehoorzaamheid 
keken voor de vervulling van Gods beloften.

In die tijd accepteerden maar weinig 
Adventisten ‘Christus onze Gerechtigheid’ 
als een boodschap uit de hemel. In zijn 
boek met dezelfde titel vermeldt A.G. 
Daniells het volgende citaat: “Er is niet één 
op de honderd die voor zichzelf de Bijbelse 
waarheid over dit onderwerp [rechtvaardiging 
door het geloof] begrijpt, dat zo noodzakelijk 
is voor ons huidige en eeuwige welzijn.” –

Review en Herald, 3 september 1889. Toen 
deze woorden werden geschreven, waren 
er ongeveer 30.000 Adventisten in de 
wereld. Dat betekent dus dat er misschien 
300 mensen waren die de boodschap echt 
voor zichzelf begrepen. Terwijl het Instituut 
en de Conferentie van 1888 26 dagen 
duurde, was 26 jaar later zelfredzaamheid 
nog springlevend, toen de gebeurtenissen 
zich aan het begin van en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ontvouwden. Net zoals het 
oude Israël met God een verbond had 
gesloten op basis van gehoorzaamheid, 
waarin ze faalden omdat ze niet op Hem 
vertrouwden, zo had het moderne Israël zich 
geroemd op de wet, maar God onteerd door 
diezelfde te breken. (Romeinen 2:23.)

Toen in 1914 de oorlog in Europa uitbrak, 
stond de kerk – die ooit de banier van de 
waarheid hoog had gehouden – voor een 
cruciale beslissing. Bedreigd met verlies van 
levens en eigendommen wanneer leiders 
en leden zich niet zouden aansluiten bij de 
oorlogsinspanningen, gaven de leiders in 
Europa zich gewonnen en vertelden hun 
leden dat zij de wapens op moesten nemen 
en moesten strijden voor de verdediging 
van het vaderland. Enkele individuele leden 
zagen dit als een duidelijke schending van 
zowel het vierde als het zesde gebod. De 
oorlogskwestie was namelijk juist voor de 
vroege Adventbeweging reden geweest 
waarom zij zich tussen 1861 en 1863 
genoodzaakt zagen om zich te organiseren. 
De Generale Conferentie had toen namelijk 
een vastbesloten standpunt ingenomen 
tegen deelname aan de Amerikaanse 
Burgeroorlog. 

Bij het begin van die oorlog waren de 
adventisten een relatief losse verenigde 
groep. Het beleid van de regering tijdens die 
oorlog maakte het echter noodzakelijk dat 
de adventisten publiekelijk een standpunt 
innamen over de militaire dienstplicht. Zij 
organiseerden zich zodat ze dat konden 
doen. Hun standpunt werd gesteund door het 
goddelijke principe dat “... Gods volk – dat 
Zijn bijzondere schat is – deze verwarrende 
oorlog niet kan voeren. Dit staat namelijk haaks 
op elk principe van hun geloof. In het leger 
kunnen zij niet tegelijkertijd én de waarheid 
én de eisen van hun officieren gehoorzamen. 
Er zou een voortdurende schending van het 
geweten plaatsvinden... De tien voorschriften 
van Jehova zijn het fundament van alle 
rechtvaardige en goede wetten. Zij die Gods 
geboden liefhebben, zullen zich aan elke 

6



DE SABBATwachter | 2020DE SABBATwachter | 2020

goede wet van het land houden. Maar als de 
eisen van de bestuurders zo in strijd zijn met 
de wetten van God, is er maar één vraag die 
moet worden beantwoord: zullen we God 
gehoorzamen of de mens?” –Testimonies for 
the Church, deel 1, blz. 361.

De Amerikaanse wet stelde mannen 
vrij van de militaire dienstplicht als zij 
vanwege godsdienstige opvattingen 
gewetensbezwaard waren én lid waren van 
een erkende godsdienstige organisatie 
die tegen oorlog was. Een georganiseerde 
Adventkerk kon daarom onder de wetgeving 
van die tijd vallen en ervoor zorgen dat haar 
leden rechtmatig waren vrijgesteld van de 
militaire dienst. 

Hun officiële standpunt werd vastgelegd in 
een brief aan de gouverneur van Michigan 
in augustus 1864, waarvan een deel luidt: 
“Het kerkgenootschap van christenen, dat 
zichzelf Zevende Dags Adventisten noemt 
en de Bijbel beschouwt als hun maatstaf van 
geloof en handelen, is unaniem van mening 
dat haar leer1  in strijd is met de geest en 
de beoefening van oorlog. Zij hebben zich 
daarom altijd gewetensvol verzet tegen het 
dragen van wapens. Als er een deel van de 
Bijbel is waar wij naar kunnen wijzen als ons 
credo – meer dan enig ander deel – dan is het 
de wet van de Tien geboden. Wij beschouwen 
deze als de hoogste wet en nemen elk van 
haar voorschriften aan in zijn meest voor de 
hand liggende en letterlijke betekenis. Het 
vierde van deze geboden vereist dat men 
stopt met werken op de zevende dag van 
de week. Het zesde verbiedt het nemen 
van mensenlevens.  Naar onze mening kan 
geen van beiden in acht worden genomen 
bij het vervullen van de militaire dienst. Onze 
handelwijze is steeds in overeenstemming 
met deze principes geweest.” –In Time of 
War, blz. 58. 

Met deze en soortgelijke verklaringen kreeg 
de vroege Adventkerk als organisatie het 
recht om vrijgesteld te worden van deelname 
aan de Burgeroorlog. Hieruit blijkt dat zij 
alle deelname aan oorlogshandelingen en 
bloedvergieten afwees, omdat dit in strijd 
is met onze plicht tegenover onze vijanden, 
die de goddelijke Meester aan ons heeft 
opgelegd. 

Echter, precies vijftig jaar later, toen de 
Eerste Wereldoorlog toesloeg, bestonden 
er in Europa geen wettelijke regelingen 
voor vrijstelling van militaire dienst op grond 
van religieuze opvattingen. Zevende Dags 

Adventisten besloten een bondgenootschap 
te sluiten met de wereld en kozen een pad 
dat uitkwam in opstand tegen God: “In deze 
tijden van crisis hebben we ons verbonden 
met de verdediging van het Vaderland. 
Onder deze omstandigheden zullen we 
ook wapens dragen op zaterdag (sabbat).” 
Vertaling van een officiële verklaring van 
de Europese Divisie van de Adventkerk, 
ingediend op 2 augustus 1914 bij het 
Ministerie van Oorlog in Berlijn. Als de leiders 
zich hadden verbonden met Christus en Zijn 
gerechtigheid was een bondgenootschap 
met de wereld ondenkbaar geweest.

Deze overtreding van Gods heilige wet werd 
versterkt door de weloverwogen keuze van 
de gemeente, om iedereen uit te sluiten van 
de gemeente die vastbesloten waren om 
trouw te zijn aan God, door te weigeren de 
heilige sabbat te schenden of zijn medemens 
te doden. De gemeente had het verbond 
verbroken en een verbond gesloten met de 
wereld (de heidenen) en nu begon zij het 
trouwe overblijfsel te vervolgen. (1 Koningen 
19:10, 13.)

Een predikant van de Adventkerk schreef: 
“Aan het begin van de oorlog verdeelde onze 
kerkgenootschap zich in twee delen. Terwijl 
achtennegentig procent van onze leden op 
grond van de Bijbel het standpunt innam 
dat het hun gewetensvolle plicht was om het 
Vaderland met wapens te verdedigen, ook op 
de sabbat, – dit verenigde standpunt van de 
leiders werd in één keer doorgestuurd naar 
het Ministerie van Oorlog – onderwierp twee 
procent zich echter niet aan dit 
verenigde besluit en moest 
daarom worden uitgesloten 
vanwege hun onchristelijke 
gedrag...” – Vertaald uit 
de Dresdner Neueste 
Nachrichten, 12 april 
1918.

Voor de twee procent die 
in deze tijd ernstig streed 
“voor het geloof dat eenmaal 
aan de heiligen overgeleverd is” 
(Judas 3), was dit een periode van 
grote verslagenheid. Velen van het 
trouwe volk werden naar kampen 
en gevangenissen gestuurd. 
Sommigen verzegelden hun 
leven als martelaren en werden 
het zaad van de twintigste-
eeuwse reformatie. Met de 
apostel Paulus kunnen wij 
zeggen: “Als de Heere van 

1 Noot van de vertaler: de auteur van de brief doelt op de leer van de Bijbel.
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zijn normen te handhaven – de vrijheid aan 
alle leden om af te wijken van Gods eisen. 
De wil van de mens werd verheven tot de 
hoogste positie en Gods doel van liefde 
voor Zijn schepping werd oneerbiedigd en 
onteerd.

Deze valse leer heeft velen verblind. Het 
wordt namelijk vaak bestempeld als 
‘gewetensvrijheid’. Geen enkele 
kerk, conferentie, raad of leider 
kan echter ooit iemand de 
vrijheid geven om de 
geldigheid van Gods 
morele wet te beoordelen. 
Christus zei: “Wie dan een 
van deze geringste geboden 
afschaft [breekt] en de mensen 
zo onderwijst, zal de geringste 
genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen…” (Matthéüs 5:19). 
“Dat wil zeggen dat hij daar 
geen plaats zal hebben. Hij die 
opzettelijk één gebod breekt 
houdt zich immers in geest en 
waarheid aan geen van de geboden. ‘Want 
wie de hele wet in acht neemt, maar op één 
punt struikelt, die is schuldig geworden aan 
alle geboden.’ (Jakobus 2:10).” –Thoughts 
from the Mount of Blessing, blz. 51 (zie ook: 
Gedachten van de berg der zaligspreking, 
blz. 50). 

Het idee dat de overheid verantwoordelijk 
zou zijn wanneer men deelneemt aan het 
bloedvergieten, draagt bij aan de lauwe 
toestand die beantwoordt aan de profetie 
over het overheersende kenmerk van 
het tijdperk van Laodicea, beschreven in 
Openbaring 3:14-21. Deze Bijbelverzen 
bevatten het fundament en de aard van het 
werk van het overblijfsel. Ze bevatten ook de 
eerste van de drie profetieën met betrekking 
tot de reformatie die in de twintigste eeuw 
onder de adventisten begon:

Openbaring 3:20 Van alle brieven aan de 
zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 is de 

de legermachten ons geen nageslacht had 
overgelaten, zouden wij als Sodom zijn 
geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn 
geweest.” (Romeinen 9:29).

Dezelfde kwestie die leidde tot organisatie 
van de Adventkerk, leidde tot de geboorte 
van een reformatie. Haar motto was en is: “Zo 
zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en 
zie, vraag naar de aloude paden, waar toch 
de goede weg is, en bewandel die. Dan zult 
u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: 
Wij bewandelen die niet.” (Jeremia 6:16). 

Tegen de tijd dat de Tweede Wereldoorlog 
begon, was de Generale Conferentie tot 
een wereldwijd beleid gekomen inzake 
gehoorzaamheid aan Gods geboden in 
crisistijd: “De gemeente probeert haar 
leden niet individueel de plicht voor te 
schrijven. Ieder individu moet staan op zijn 
eigen gewetensvolle overtuigingen.” –
Beleidsstuk van de Generale Conferentie van 
de Adventkerk: ‘Seventh-day Adventists and 
Civil Government’, mei 1934, blz. 12.

Vandaag de dag is dit standpunt onveranderd 
gebleven: “... Deze verklaring [dat de 
Adventkerk bereid is de staat te dienen in 
elke hoedanigheid van niet-strijder, civiel 
of militair, in oorlog of vrede, in of zonder 
uniform, wat zal bijdragen aan het redden 
van het leven] is geen starre positie die de 
leden van de kerk bindt, maar geeft leiding. 
Het individuele lid is daarbij vrij om de situatie 
voor zichzelf te beoordelen.”

“Voor degenen die gewetensvol kiezen voor 
de I-A-classificatie (militaire dienst als strijder) 
moet pastorale begeleiding en advies 
worden gegeven bij de bediening van hun 
behoeften. De kerk onthoudt zich namelijk 
van het uitspreken van een oordeel over hen.” 
–Resolution of the 1972 Autumn Council, The 
Review and Herald, 30 november 1972, blz. 
20.

Zo gaven de gemeente en haar leiders – de 
instrumenten die God heeft uitgekozen om 

Z o  gaven de gemeente en haar leiders – de 
instrumenten die God heeft uitgekozen 

om zijn normen te handhaven – de vrijheid 
aan alle leden om af te wijken van Gods eisen.

  GESCHIEDENIS | Reformatie in de twintigste eeuw en daarna
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brief aan de Laodicenzen de enige die zich niet 
langer richt tot de engel – de leiders – van de 
gemeenteperiode. Terwijl hij zich afkeert van 
het gebruik van 'gij', 'uw'of 'u', zegt Christus 
deze uiterst belangrijke woorden, voordat Hij 
Zijn belofte aan de overwinnaars geeft: “Zie, 
Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn 
stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 

binnenkomen en de maaltijd met hem 
gebruiken, en hij met Mij.”

Dit vers geeft aan dat het laatste 
werk zal neerkomen op individuele 
verantwoording: hebben we een 
levende relatie met de levende 
God? Zo niet, dan verklaart de 
getrouwe Getuige dat er een 
uitspuwing, een schudding, een 

reiniging, een proces van 
zuivering zal plaatsvinden 

en dat er een scheiding 
zal plaatsvinden tijdens 

de laatste periode van Gods 
gemeente.

“Het zal niet lang meer duren voordat 
iedere ziel op de proef zal worden 
gesteld.… Diegenen die stap voor stap 
hebben toegegeven aan wereldse eisen en 
gelijkvormig zijn geworden aan wereldse 
gebruiken, zullen het niet moeilijk vinden 
om te zwichten voor de regerende 
machten. Zij zwichten liever dan dat ze 
bespotting, belediging, dreigementen 
van gevangenneming of de dood moeten 
ondergaan. De strijd is tussen de geboden 
van God en de geboden van mensen. In deze 
tijd zal het goud worden gescheiden van het 
slak2  in de gemeente.” –Testimonies for the 
Church, deel 5, blz. 81 (zie ook: Maranatha, 
de Heere komt!, blz. 200). 

Net zoals de voorspelde Messias op de 
vastgestelde manier en op het vastgestelde 
tijdstip kwam, vond ook de voorspelde 
reformatie plaats op het juiste moment 
binnen de Adventbeweging. Velen zijn nog 
steeds op zoek naar die reformatie binnen de 
gelederen van de Adventkerk en weigeren 
te erkennen dat ze al heeft plaatsgevonden. 

Verdrietig zal de roep zijn van hen die 
luisteren naar de stemmen van mensen 
en niet naar die van Christus! “De oogst is 
voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn 
wij niet verlost.” (Jeremia 8:20). De getrouwe 
en waarachtige Getuige zegt: “Wie oren 
heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt.” (Openbaring 3:22).

Openbaring 12:17 Het hele hoofdstuk van 
Openbaring 12 is een profetische afbakening 
van de christelijke gemeente, van het begin 
tot het einde van de grote strijd in deze 
wereld. Het laatste vers van het hoofdstuk 
is een profetische mededeling, die wijst op 
de reformatie van vandaag: “En de draak 
vergrimde op de vrouw, en ging heen om 
krijg te voeren tegen de overigen van haar 
zaad, die de geboden Gods bewaren, en 
het getuigenis van Jezus Christus hebben.” 
(Openbaring 12:17, [SV1977]). 

In de inleiding van Patriarchs and Prophets 
geeft Uriah Smith het volgende commentaar 
op dit Bijbelvers: “De vrouw is een symbool 
voor de gemeente. Haar zaad zijn de 
individuele leden waaruit de gemeente op 
een bepaald moment is samengesteld. De 
‘overigen’ of het ‘overblijfsel’ van haar zaad 
zou de laatste generatie christenen zijn, of 
degenen die op aarde leven bij de wederkomst 
van Christus.” –Patriarchs and Prophets, blz. 
27.3  Zuster White beaamt het eerste deel 
van deze zin: “…een deugdzame vrouw stelt 
een reine gemeente voor en een onreine 
vrouw stelt een afvallige gemeente voor.…” 
–Het grote conflict (geïllustreerde versie), 
blz. 282. In de context van dit hoofdstuk, 
vertegenwoordigt de vrouw de gemeente 
zoals die heeft bestaan door alle eeuwen 
heen: “Van aanvang af hebben trouwe zielen 
de gemeente op aarde gevormd.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 10. Voor verdere 
verduidelijking verwijzen we naar Matthéüs 
13, waar Christus zowel het Zaad als de 
Zaaier is. Vandaag de dag kunnen we zeggen 
dat het zaad, dat in de wereld wordt gezaaid, 
Gods laatste waarschuwingsboodschap is. 
(Openbaring 14:6-12.)

De  strijd is tussen de geboden van 
God en de geboden van mensen. 

2 Noot van de vertaler: Slak is een bijproduct bij de productie van metalen. Door het erts op een zeer hoge temperatuur te laten smelten zinkt 
het zuivere metaal terwijl het slak – een mengsel van onzuivere elementen – er boven blijft drijven. Zie nader: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slak_
(metallurgie), (geraadpleegd 16 augustus 2020). 
3 Noot van de vertaler: De Nederlandse vertaling Patriarchen en Profeten heeft een afwijkende inleiding. Dit citaat ontbreekt daarom in die 
vertaling.
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Het overblijfsel bereidt zich voor om alles in deze wereld achter te 
laten en om aanwezig te zijn bij het huwelijksmaal van het Lam.
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De tekst zegt echter dat de draak 
“[heenging] om krijg te voeren [niet tegen 
de vrouw, niet tegen haar zaad, maar alleen] 
tegen de overigen van haar zaad, die de 
geboden Gods bewaren, en het getuigenis 
van Jezus Christus hebben.” De oude draak 
kan geen oorlog voeren tegen Christus, 
want Hij is in de hemel. Het overblijfsel is 
een ander verhaal. Zij zijn het voornaamste 
doelwit van zijn toorn. “Als we de ouders 
niet kunnen pakken, dan pakken we de 
kinderen.” De tekst laat ook zien dat Zijn 
volk (zoals dat altijd het geval is geweest) 
de Tien geboden onderwijst en in acht 
neemt door de genade van Christus. Zij 
herbouwen de verwoeste plaatsen van 
weleer en herstellen de bressen die in de 
wet zijn gemaakt (Jesaja 58:12, 13). Jezus 
benadrukte het belang hiervan in zijn tijd: 
“Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: 
Waarom overtreedt ook u het gebod van 
God door uw overlevering? […] En zo hebt 
u door uw overlevering het gebod van God 
krachteloos gemaakt.” “Maar wilt u tot het 
leven ingaan, neem dan de geboden in 
acht.” (Matthéüs 15:3,6; 19:17b). Zie ook 
Jesaja 8:20.

Is er vandaag de dag een gemeente die 
overeenkomt met de profetie? Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog hielden trouwe 
adventistische hervormers als individu – en 
vervolgens tijdens de Tweede Wereldoorlog 
als een georganiseerd orgaan – het vaandel 
van Gods wet hoog en de gehoorzaamheid 
daaraan, door een levend geloof in Jezus.

Openbaring 18:1-3 Spoedig zal de laatste 
test voor de hele wereld komen. De luide 
roep, die de mensen waarschuwt voor de 
vreselijke waarheid over Babylon – een 
naam voor alle afvallige godsdiensten, met 
inbegrip van de aanbidding van het beest 
en zijn beeld – moet worden gegeven vóór 
de uitstorting van Gods toorn tijdens de 
zeven laatste plagen. Nu is het moment om 
onze roeping en verkiezing zeker te stellen. 
Christus kwam de eerste keer om het 
verlorene te zoeken en te redden; Hij komt 
de tweede keer om de rechtvaardigen mee 
naar huis te nemen. Zij, die bij Zijn komst 
verheerlijkt zullen worden, zullen eerst 
gerechtvaardigd worden door het bloed 
van Christus, door de gerechtigheid van 
Christus in hun hart te aanvaarden voor de 
reiniging van alle vroegere overtredingen. 

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw 
en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven…” En ten tweede zal de inwoning 
van Christus’ gerechtigheid elke persoon 
heiligen, want de belofte is dat God “ons 
[zal] reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 
Johannes 1:19). Zo zijn wij in staat om het 
juiste te doen. “Als u Mij liefhebt, neem dan 
Mijn geboden in acht.” (Johannes 14:15).

Zuster White doet deze belangrijke uitspraak 
over de engel van de Openbaring 18:1: 
“vandaar de beweging, die symbolisch wordt 
voorgesteld door de engel die uit de hemel 
nederdaalt, de aarde verlicht met zijn lichtglans 
en met luider stem roept om de zonden van 
Babylon te verkonden. In deze boodschap 
wordt de oproep ‘Gaat uit van haar, mijn volk’ 
uitgesproken. Deze aankondigingen vormen 
samen met de boodschap van de derde 
engel de laatste waarschuwingsboodschap 
die aan de bewoners van de aarde zal worden 
gebracht.” –Het grote conflict (geïllustreerde 
versie), blz. 429.

Let op het volgende: (1) Zij die Babylon 
verlaten in antwoord op de oproep van de 
hemel worden deel van het overblijfsel van 
het zaad van de vrouw. (2) De andere 'stem 
uit de hemel' (vers 4) lijkt niemand anders te 
zijn dan de Heilige Geest, “de derde Persoon 
van de Godheid die niet met beperkte kracht, 
maar in de volheid van goddelijke macht zou 
komen. De Geest geeft kracht aan wat door 
de Verlosser van de wereld is verwezenlijkt.” 
–The Desire of Ages, blz. 671 (zie ook: Jezus 
– de Wens der eeuwen, blz. 560). (3) Het 
overblijfsel bereidt zich voor om alles in deze 
wereld achter te laten en om aanwezig te zijn 
bij het huwelijksmaal van het Lam.

Het overblijfsel neemt de raad van 
Openbaring 3:20 in acht en trekt het kleed 
van Christus' gerechtigheid aan, om in de 
laatste dagen staande te kunnen blijven. 
(Openbaring 12:17). Het overblijfsel verheft 
de boodschap van de tweede engel en 
roept: “Kom uit de wereld en kies de zijde 
van de Heer!” 

Zeven profetieën omschrijven de laatste 
boodschap. Drie profetieën omschrijven de 
laatste boodschapper. Kom erbij en laat de 
oproep steeds luider horen!
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Overdenking

Een grote
REFORMATIEBEWEGING

Door: Gabriël Porras

onder Gods volk

De Bijbel profeteert een grote opwekking en 
een ware hervorming onder de leiding van 
de Heilige Geest binnen de gemeente van 
Jezus, vlak voor de sluiting van de genade 
tijd. “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt 
God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op 
alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 
profeteren, uw jongemannen zullen visioenen 
zien en uw ouderen zullen dromen dromen.” 
Handelingen 2:17.

Deze profetie legt niet alleen nadruk op de 
ervaring die een persoon vol van de Heilige 
Geest zal hebben, of op de manier hoe God 
Zijn kinderen zal gebruiken, maar ook op 
wat er in hun leven en in hun omgeving als 
gevolg hiervan zal gebeuren. Deze ervaring 
zal gelijk zijn aan die van de discipelen ten 
tijde van de vroege regen.

De woorden van Joël 2:28 – die in 
Handelingen 2:17 worden geciteerd – 
werden nauwkeurig vervuld in de tijd van 
de apostelen: de uitstorting van de vroege 
regen. De volgelingen van Jezus bleven in 
Jeruzalem totdat deze profetie werd vervuld. 
Hun werd beloofd dat zij “kracht” zouden 
ontvangen om over Jezus te kunnen getuigen 
en dat waren ze bereid om te doen. Zij wilden 
graag de boodschap van de Messias, van de 
herrezen Heiland aan de wereld vertellen. 
Een grote opwekking was te zien onder 
de discipelen. “…Zo 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. 26

Maar deze belofte was niet alleen bedoeld 
voor het begin van het christelijke tijdperk. 
God heeft de gemeente in de eindtijd 
beloofd dat zij verzegeld zal worden met 
de uitstorting van de Heilige Geest in volle 
mate, waardoor de gemeente een grote 
hervorming zal ervaren.

Het begrip hervorming is niet een onbekend 
begrip in de Bijbel. In feite zijn Gods kinderen 
in de geschiedenis van het christendom 
vanaf het begin altijd bekend geweest als het 
“overblijfsel”, zij die trouw blijven aan God in 
momenten van benauwdheid.

Definitie van hervorming
Hervorming kan worden gedefinieerd als een 
omkeer, een omschakeling, een omwisseling, 
een transformatie, een verbeterende 
verandering, een wending of een wijziging.1 

Wikipedia zegt over hervorming het 
volgende: “Hervorming is het veranderen 

11

1   https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Hervorming/1 (geraadpleegd op 13 september 2020). 
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Z ie, zoals de klei in de hand van 
de pottenbakker, zo bent u in 

Mijn hand, huis van Israël. - Jeremia 
18:6

of reorganiseren van bijvoorbeeld een 
bestuur, het onderwijs of een ministerie. In 
tegenstelling tot revolutie is hervormen - 
vaak - een geleidelijk proces.”2  

Vanuit Bijbels perspectief betekent 
hervorming het geven van de 
oorspronkelijk bedoelde vorm aan een 
object. Hervorming doet denken aan de 
Bijbelse anekdote van de pottenbakker en 
de pot die kapot ging. "Mislukte de pot 
die hij aan het maken was met de klei in 
de hand van de pottenbakker, dan maakte 
hij daarvan weer een andere pot, zoals 
het in de ogen van de pottenbakker goed 
was om te maken.” Jeremia 18:4. Wij zijn 
de klei en de Heer is de pottenbakker. 
“…Zie, zoals de klei in de hand van de 
pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis 
van Israël.” Jeremia 18:6.

Hervorming lijkt hetzelfde begrip te zijn als 
het Griekse woord ‘metamorfose’. Beide 
begrippen zien op een verandering van 
vorm. Toch is er vanuit Bijbels perspectief 
een verschil tussen deze twee begrippen. 
Hervorming is een verandering tot de 
oorspronkelijke staat, zoals God het had 
bedoeld. Metamorfose is een verandering 
in een andere vorm, die iedere vorm kan 
zijn. Anders dan bij metamorfose gaat 
het bij hervorming altijd om herstel. De 
hervorming van de mens is het ultieme 
doel van het verlossingsplan.

De Geest der Profetie zegt over 
hervorming of reformatie het volgende: 
“… Opwekking en reformatie zijn 
twee verschillende dingen. Opwekking 
betekent een vernieuwing van het 
geestelijke leven, een opleving van de 
krachten van het verstand, een opstanding 
uit de geestelijke dood. Reformatie duidt 
een reorganisatie aan, een verandering 
van begrippen, theorieën, gebruiken en 
gewoonten. Reformatie zal de goede 
vruchten van de gerechtigheid niet 
voortbrengen, tenzij het is verbonden met 
de opleving van de Geest. Opwekking en 
reformatie dienen hun vastgesteld werk te 
doen, en ze moeten met elkaar mengen 
gedurende dit werk.” Review & Herald 25 
februari 1902. –Selected Messages, deel 
1, blz. 128

Een onvermijdelijke stap vóór hervorming 
of reformatie is dus opwekking. Hervorming 
kan nooit plaats vinden zonder dat er 
een opwekking plaatsvindt in het hart 

2   Wikipedia, ‘Hervorming’, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hervorming (geraadpleegd op: 13 september 2020). 
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God verlangt dat Zijn kinderen 
kleur bekennen, dat zij voor 

Hem mogen staan, en dat zij 
niet lauw in de eindtijd blijven, 
maar dat zij de vurigheid van de 
hervormers mogen hebben.

van de mens als gevolg van een ingrijpen 
door de Heilige Geest. Zonder opwekking 
zou hervorming het gevolg van dwang zijn. 
Maar dat is niet het geval. Hervorming leidt 
tot verandering van “begrippen, theorieën, 
gebruiken en gewoonten” omdat God de 
mens een nieuw hart geeft. Op het moment 
dat het hart veranderd wordt, wordt er leven 
naar alle organen gepompt waardoor alles 
in ons het nieuwe leven ontvangt. De mens 
wordt gemaakt in overeenstemming met 
Gods wil en hij wordt gerechtvaardigd en 
geheiligd.

Het belang van een  
hervormingsbeweging

Gods grootste verlangen voor deze tijd 
is een groot werk van reformatie in Zijn 
gemeente. Het is Zijn diepe verlangen dat 
de gemeente Gods karakter laat zien. Zijn 
naam wordt hierdoor verheerlijkt, omdat 
mensen in ons zien dat het Evangelie actief 
is, dat Jezus herrezen is en dat mensen tot 
bekering worden gebracht. “… Christus kijkt 
met belangstelling naar elke reformatorische 
beweging die op aarde wordt voortgezet. Hij 
roept iedereen die Zijn naam heeft genoemd 
op om zich dagelijks te bekeren, zodat hij 
of zij op intelligente wijze in Zijn werk kan 
werken, onder de leiding en kracht van de 
Heilige Geest…” –This Day with God, blz. 53

De woorden van Jezus in Openbaring zijn 
ernstig en bepalend. “Ik ken uw werken, en 
weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u 
maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent 
en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn 
mond spuwen.” Openbaring 3:15, 16. God 
verlangt dat Zijn kinderen kleur bekennen, 
dat zij voor Hem mogen staan, en dat zij 
niet lauw in de eindtijd blijven, maar dat zij 
de vurigheid van de hervormers mogen 
hebben. Hij verlangt dat zij warmte 
uit de kilheid van anderen mogen 
halen en de standaard van Jezus 
omhoog mogen heffen.

“…Nu is het de tijd van Gods 
volk dat ze zich trouw betonen 
tegenover het beginsel. 
Wanneer de godsdienst van 
Christus het meest wordt 
geminacht, wanneer Zijn 
wet het meest wordt 
veracht, dan moet 
onze ijver het 
vurigst en onze 

moed en vastberadenheid het onversaagdst 
zijn. Ter verdediging te staan van waarheid en 
gerechtigheid, wanneer het merendeel ons 
alleen laat, de oorlogen des Heren te strijden 
wanneer er maar weinig kampvechters zijn – 
dat zal onze beproeving zijn. Nu in deze tijd 
moeten we warmte vergaren uit de kilheid 
van anderen, moed uit hun lafheid en trouw 
uit hun verraad. De natie zal staan aan de 
kant van de grote rebellenleider”. –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 
28.

Het werk van hervorming in onze harten en 
in de gemeente kan niet deel uitmaken van 
een trots verleden dat wij blijven koesteren. 
Evenmin kunnen we hervorming uitstellen 
tot een nabije of verre toekomst, tot een 
beter moment in ons leven wanneer wij eerst 
onze wereldse doelen zullen hebben bereikt. 
Hervorming moet vandaag plaatsvinden. 
Hervorming dient een dagelijks verlangen te 
zijn. Het moet het doelwit van ons leven zijn. 
Het werk van hervorming is het werk van een 
geloofsheld, van een trouwe christen in deze 
tijd.

Een hervormingsbeweging 
in de nabije toekomst

De grote reformatiebeweging 
die voorspeld staat voor de 
tijd van de late regen heeft 
dezelfde eigenschappen van 
de opwekking van de tijd van de 

discipelen en van de tijd van de 
Amerikaanse opwekking.

Het werk van deze grote 
reformatiebeweging werd aan zuster 

White getoond. “In de nachtgezichten 
werd mij een beeld gegeven van een 

grote reformatiebeweging onder Gods 
volk. Velen loofden God. De zieken 

werden genezen en andere 
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G               ods doel met ons en Zijn wil voor ons in deze tijd, is dat wij op het 
platform van de waarheid mogen staan, dat wij samen verenigd 

mogen zijn in de waarheid en deel uit mogen maken van de gemeente die 
in momenten van crisis heeft besloten om trouw te zijn, zelfs wanneer zij 
verboden werd verklaard door de overheid.
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wonderen werden gedaan… Daar was een 
geest des gebeds te zien zoals geopenbaard 
werd voor de grote dag van Pinksteren. 
Honderden en duizenden werden er gezien 
die gezinnen bezochten en het Woord Gods 
verklaarden. Door de kracht van de Heilige 
Geest werden harten overtuigd en een geest 
van oprechte bekering werd geopenbaard. 
Aan alle kanten werden deuren geopend 
voor de verkondiging der waarheid. Dankzij 
de hemelse invloed scheen de wereld verlicht 
te worden. Het trouwe en ootmoedige volk 
Gods ontving grote zegeningen. Ik hoorde 
stemmen van dankzegging en van lofprijzing 
en er scheen zich een reformatie te voltrekken 
zoals we in 1844 hebben meegemaakt”. –Uit 
de Schatkamer der Getuigenissen, deel 3, 
blz. 356, 357

Maar voor ons als Naam-Adventisten en 
hervormers in deze tijd geldt dezelfde 
oproep tot bekering. Het feit dat onze 
pioniers trouw zijn geweest, is geen garantie 
voor onze eigen standvastigheid nu. Dat 
onze naam in de boeken van de gemeente 
staat geschreven, is geen garantie voor ons 
dat wij gered zullen worden. Er moet een 
opwekking en een reformatie plaatsvinden in 
onze harten. De overwinnaars zijn de trouwe 
leden van Gods gemeente die een duidelijk 
front zullen vormen tegen de vijand en de 
laatste boodschap zullen verkondigen. 

Er is een strijdende gemeente die de Geboden 
van God verkondigt en uitleeft, maar alleen 
zij die overwinnen, de trouwe leden van deze 
gemeente zullen de triomferende gemeente 
vormen. “Het werk wordt snel afgesloten. 
De leden van de strijdende gemeente die 

trouw bewezen te zijn zullen de triomferende 
gemeente vormen. […]” (Review and Herald 
12 oktober 1905) –Uit Schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 459.

“De Heer wil ons laten zien dat het van groot 
belang is dat we in deze laatste dagen op 
het platform van de eeuwige waarheid staan. 
Zij die denken dat de strijdende gemeente 
de overwinnende gemeente is, vergissen 
zich. De strijdende gemeente zal grote 
overwinningen behalen, maar het zal ook 
felle conflicten met het kwaad meemaken 
opdat het stevig kan worden vastgesteld 
op het platform van de eeuwige waarheid. 
En ieder van ons moet beslissen om op dit 
platform te staan met de gemeente...” –The 
Upward Look, blz. 152

Gods doel met ons en Zijn wil voor ons in 
deze tijd is dat wij op het platform van de 
waarheid mogen staan, dat wij samen 
verenigd mogen zijn in de waarheid en deel 
uit mogen maken van de gemeente die 
in momenten van crisis heeft besloten om 
trouw te zijn, zelfs wanneer zij verboden werd 
verklaard door de overheid.

Mijn hoop en wens is dat wij vandaag deze 
hervorming mogen ervaren en de late 
regen mogen ontvangen. Dat wij deel uit 
mogen maken van deze geprofeteerde grote 
reformatiebeweging, en dat wij instrumenten 
mogen zijn in Gods hand om Zijn laatste 
boodschap van verlossing aan deze wereld 
te mogen vertellen.

14
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Jeugd en GEzin

in het gezinsabbatreformatie
Persoonlijke

De Voorbereiding op de Sabbat - Deel I

Door: Daniela Guldemeester1

Als ik jou de vraag zou stellen: Houd jij de 
sabbat? Wat zou daarop je antwoord zijn? 
Zou je met heel je hart kunnen zeggen: Ja, 
dat doe ik? 

Waarom houden we de sabbat en wat houdt 
het in om de sabbat te houden? Weten we 
heel zeker dat we de sabbat houden zoals 
God het wil, of denken we alleen maar dat 
we de sabbat houden, maar zijn we in feite 
ver van het juiste spoor?

Hebben we misschien een persoonlijke 
reformatie nodig om de sabbat weer 
te houden zoals God het wil en is deze 
reformatie ook in onze gezinnen nodig?

Wat zegt de Here zelf over de sabbat en 
welke belofte geeft Hij ons als we de dag 
houden naar Zijn eer?

“Als u de sabbat in ere houdt, u niet verdiept 
in uw eigen zaken en pleziertjes, maar van 
de sabbat geniet en hem met genoegen 
‘de heilige dag van de Here’ noemt en als 
u de Here met uw doen en laten eert, niet 
uw eigen verlangens en pleziertjes volgt en 
niet ijdel praat, dan zal de Here uw lust en uw 
leven zijn en Ik zal u verhogen. Ik zal uw leven 
op een hoger plan brengen, zodat u volop 
geniet van de zegeningen die Ik beloofde 
aan Jakob, uw vader. Ik, de Here, heb het 
beloofd.” Jesája 58: 13-14 [HTB].

Omdat we Jezus als onze persoonlijke 
verlosser hebben aangenomen, willen we 
uit dankbaarheid ook Zijn geboden houden. 
Eén van deze geboden is het houden van 

de sabbat. Hiermee erkennen we God als 
onze Heer en Schepper. Omdat we van 
onze Schepper houden, willen we ook 
graag met Hem deze dag doorbrengen en 
gemeenschap met Hem hebben. 

Zr. White schrijft hierover: “Grote zegeningen 
gaan gepaard met de viering van de sabbat, 
en God wenst, dat de sabbatdag voor ons 
een dag van blijdschap zal zijn. Er was ook 
blijdschap toen de sabbat werd ingesteld. 
Met voldoening zag God neer op het werk van 
Zijn handen. Alle dingen die Hij gemaakt had 
noemde Hij ‘zeer goed’. - Uit de Schatkamer 
der getuigenissen deel 3, blz. 12.

De sabbat heeft verschillende betekenissen:

• Het is een gedenkdag voor de schepping 
(Exodus 20:11)

• Het is een gedenkdag voor de bevrijding 
(Deuteronomium 5:15)

• Het is een dag van heiliging (Éxodus 
31:13)

• Een vooruitblik op de verheerlijking 
(Jesaja 66:22+23)

• Een teken van gehoorzaamheid (Éxodus 
16:28+29)

• Een teken van het verbond met God 
(Ezechiël 20:20)

• Het is de dag van de Here (Markus 2:28, 
Exodus 20:10)

• Het is een dag voor de mensen (Markus 
2:27)

15

1 Voor ideeën is geput uit het boek: Sabbatspiele für Groß und Klein, Baden-Württemberg: TOP LIFE Wegweiser-Verlag 2014.



16

 JEUGD EN GEZIN | De voorbereiding op de sabbat

De sabbat begint vrijdagavond met het 
ondergaan van de zon en eindigt met 
zonsondergang op de zaterdagavond.

“En God noemde het licht dag en de 
duisternis noemde Hij nacht. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: 
de eerste dag… En God noemde het gewelf 
hemel. Toen was het avond geweest en het 
was morgen geweest: de tweede dag.” 
Genesis 1:5, 8

“Het gebeurde, toen de poorten van 
Jeruzalem hun schaduwen afwierpen, vóór 
de sabbat, dat ik zei dat zij ze niet mochten 
openen tot na de sabbat..” Nehemía 13:19

“Het moet voor u een sabbat zijn, een 
dag van volledige rust, en u moet uzelf 
verootmoedigen. ‘s Avonds, op de negende 
dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, 
vanaf de avond tot aan de volgende avond.” 
Leviticus 23:32

“En Hij daalde af naar Kapernaüm, een 
stad in Galilea, en onderwees hen op de 
sabbatdagen... Toen de zon onderging, 

brachten allen die zieken hadden door allerlei 
kwalen gekweld, deze zieken bij Hem.” Lukas 
4:31, 40

Het is belangrijk om de sabbat goed voor 
te bereiden, zodat het een mooie en 
gezegende dag kan worden. Zr. White geeft 
hiervoor waardevolle tips: “Laat op vrijdag 
de voorbereiding voor de sabbat klaar zijn. 
Zorg dat alle kleren gereed liggen en dat 
het koken gedaan is… De sabbat moet niet 
gebruikt worden om kleren te herstellen, 
spijzen te koken, vermaak te zoeken of voor 
andere wereldse bezigheden. Voor de zon 
ondergaat moet al het gewone werk opzij 
gelegd worden en alle wereldse kranten 
moeten uit het gezicht verdwijnen…Wij 
moeten met zorg waken over het begin en 
het einde van de sabbat. Denk er aan dat 
elk ogenblik gewijde, heilige tijd is… Op die 
dag moeten alle geschillen tussen broeders, 
hetzij in het gezin of in een gemeente uit de 
weg geruimd zijn… Voor de sabbat begint, 
moet men zich naar lichaam en geest geheel 
losmaken van wereldse zaken.” - Uit de 
Schatkamer der getuigenissen deel 3, blz. 19.

Gaat het je soms ook zo? Het is vrijdag en over 
een paar uur begint de sabbat. Nog snel de 
laatste voorbereidingen en dan is het zover. 
Vooral in de herfst en winter, als de dagen 
korter worden, kan het moeilijk worden om 

Wanneer begint en ein-
digt de sabbat en hoe 

kunnen we ons erop 
voorbereiden?
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Wat kunnen we doen om 
de sabbat goed voor te 

bereiden?

De geestelijke 
voorbereiding op de 

sabbat 

H ij heeft ons de sabbat gegeven om Zijn extra zegen te 
ontvangen, om tot rust te komen, om elkaar in liefde te 

ontmoeten en om Hem te danken en te loven voor al die goede 
dingen, die we van Hem hebben ontvangen.

alles op tijd klaar te maken voor de sabbat… 
nog snel stofzuigen, stoffen, de afwasmachine 
uitruimen en, en, en… Hoe vaak gebeurt 
het niet dat we ongeduldig worden, dat er 
bijvoorbeeld plotseling iets kapot gaat en we 
weer extra tijd nodig hebben om alles weer 
op te ruimen? Dat het eten aanbrandt, of dat 
er een onverwacht telefoontje binnenkomt 
wat achteraf langer geduurd heeft dan 
verwacht. Er zijn zoveel dingen die kunnen 
gebeuren en die ervoor zorgen dat we ons 
aan het eind moeten haasten. Door al het 
gehaast ontstaat nog meer stress, zeggen we 
een ondoordacht woord tegen onze partner 
of kinderen en ontstaat er ook nog ruzie. 
Uiteindelijk is het hele gezin opgejaagd en 
kan het niet in harmonie de sabbat openen. 

Terwijl God het zo goed voor ons bedoeld 
heeft. Hij heeft ons de sabbat gegeven om 
Zijn extra zegen te ontvangen, om tot rust 
te komen, om elkaar in liefde te ontmoeten 
en om Hem te danken en te loven voor al 
die goede dingen, die we van Hem hebben 
ontvangen.

Zr. White schrijft dat een goede voorbereiding 
belangrijk is, we kunnen hiervoor de taken 
door de week goed verdelen, zodat we al ons 
werk af hebben voordat de sabbat begint en 
we op sabbat niet uitgeput zijn.

“Geen plicht die behoort tot de zes 
werkdagen, zal verzuimd worden en die dan 
doen op de sabbatdag. Gedurende de week 
behoren onze krachten voor de dagelijkse 
arbeid niet zo uitgeput te worden, dat op de 
dag waarop de Here rustte en Zich verkwikte, 
wij te vermoeid zijn om deel te nemen 
aan Zijn dienst.” - Uit de Schatkamer der 
getuigenissen deel 3, blz. 18.

Het is belangrijk om de sabbat niet alleen 
praktisch maar ook geestelijk voor te 
bereiden. De volgende vragen kunnen 
helpen om te overdenken of jij en je gezin 
geestelijk voorbereid zijn op de sabbat:

• Leven we elke dag met Christus?
• Zijn we de hele week een voorbeeld voor 

onze kinderen (in woord en daad)?
• Nemen we iedere dag in de ochtend en 

in de avond de tijd om samen aandacht te 
houden (een Bijbelverhaal of teksten uit 
de Bijbel te lezen en samen te bidden)?

• Nemen we gedurende de week ook de 
tijd voor onze kinderen?

• Bidden wij regelmatig voor onze 
kinderen?

• Welke motivatie hebben wij om de sabbat 
te heiligen?

• Hebben we alle strijdpunten en geschillen 
in ons gezin of familie bijgelegd?

• Hebben we onze geest van kritiek 
afgelegd en proberen we het positieve te 
zien?

• Hebben wij al onze wereldse zorgen aan 
de kant gelegd?

“Onze hemelse Vader wil dat de mensen door 
de viering van de sabbat Hem gedenken. Hij 
wil dat de sabbat onze gedachten op Hem 
zal richten als de ware en levende God en 
dat wij door Hem te kennen, het leven en de 
vrede mogen bezitten.” - Uit de Schatkamer 
der getuigenissen, blz. 12.

Wanneer wij als volwassenen authentiek 
leven en de sabbat niet als een last zien, is 
het zeer waarschijnlijk dat onze kinderen het 
geloof in Jezus en de Sabbat ook als iets 
positiefs ervaren. 
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De praktische 
voorbereiding op de 
sabbat in het gezin

Uit een onderzoek bleek dat jongvolwassenen 
zich de sabbat als fijn herinnerden als er in hun 
jeugd een mooie sabbattraditie in het gezin 
was, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk eten of 
zingen, een sabbatverrassing, bijzondere 
aandacht en nauw contact met hun ouders.

Om de praktische voorbereiding op de 
sabbat zonder stress te laten verlopen, kan 
er een checklist gemaakt worden. Het is 
belangrijk om niet pas op vrijdag met de 
voorbereiding van de sabbat te beginnen, 
maar al enkele dagen van tevoren. 

Bij de voorbereiding kunnen alle leden uit 
het gezin meehelpen. Het is goed om de 
kinderen hierbij te betrekken. Zij kunnen 
taken overnemen die passen bij hun leeftijd. 
De taken die gedaan moeten worden, kunnen 
bijvoorbeeld iedere week opnieuw worden 
verdeeld. Het gezin kan samen beslissen 
wie welke taken gaat doen. Om stress te 
voorkomen is het goed om ervoor te zorgen 
dat alle taken één uur voor het begin van de 
sabbat klaar zijn.

Onderstaande punten zouden op de checklist 
kunnen staan:

• Gasten (zo mogelijk) op tijd uitnodigen
• Eten : recepten uitzoeken, 

boodschappen doen, eten 
voorbereiden, tafel dekken, afwassen, 
keuken opruimen

• Kleding: sabbatkleding uitzoeken – 
kleding die alleen op sabbat wordt 

gedragen, eventueel nog strijken, 
schoenen poetsen

• Sabbattas inpakken: Bijbel, lesboekje, 
zangboek, geld voor collecte, pen en 
stift om eventueel aantekeningen te 
maken tijdens de preek; voor kleine 
kinderen: sabbatboekjes, kleurboek met 
Bijbelverhalen en stiften, stikkerboek 
met stikkers uit de natuur, speelgoed 
zonder geluid voor kleine kinderen 
en een verrassingsspeelgoed voor 
noodgevallen (te bewaren in andere tas)

• Vervoer  
tanken, fietsbanden controleren, 
vervoersbewijzen van te voren kopen / 
OV-kaart opladen

• Overdenkingen voor sabbat openen en 
sluiten opzoeken en nieuwe opstellen

• Sabbatactiviteit plannen: wat gaan we 
doen, waar gaan we heen, sabbatspel 
bedenken voor kinderen

• Woning opruimen, schoonmaken, 
prullenbakken legen, stofzuigen en/of 
dweilen, schone handdoeken ophangen, 
planten verzorgen, bij weinig tijd 
alleen keuken, bad/wc en woonkamer 
schoonmaken

• Decoratie: schoon tafelkleed, bijzondere 
borden en bestek, kaarsjes, bloemen 
etc.

• Rustige christelijke muziek aanzetten
• Wereldse boeken, kranten en 

tijdschriften uit het zicht leggen
• Computer, mobieltjes, mp3 player, 

playstation etc. opruimen en uit zicht 
leggen; dit zou een verzoeking kunnen 
zijn

• Hygiëne: douchen/in bad gaan, haren 
wassen, nagels knippen etc.

• Lekker zittende kleding aantrekken, die 
alleen op sabbat gedragen wordt

Als alles gedaan is, is het bijna zover en de 
heilige uren van de sabbat beginnen. Zr. 
White schrijft hierover: “Al het werk dat men 
tot aan het begin van de heilige tijd verzuimd 
heeft te doen, moet ongedaan blijven tot 
de sabbat voorbij is. Over woorden en 
gedachten moet gewaakt worden. Degenen 
die zakelijke aangelegenheden bespreken 
en op sabbat plannen maken, worden door 

18
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AMEN

God beschouwd als waren ze bezig met hun 
gewone zakelijke bezigheden. Willen we 
de sabbat heiligen, dan moeten we onze 
gedachten niet laten gaan over dingen van 
een werelds karakter... Het gebod omvat 
allen binnen onze poorten: allen die in huis 
zijn moeten hun wereldse bezigheden ter 
zijde leggen en de geheiligde uren in wijding 
doorbrengen. Laten allen zich verenigen om 
God te eren door een blijmoedig dienen op 
Zijn heilige dag.” - Uit de Schatkamer der 
Getuigenissen deel 2, blz. 194.

Eindelijk is het zover, alle voorbereidingen 
zijn gedaan en de sabbat kan geopend 
worden. Misschien zijn er bloemen in huis 
om de woonkamer mooi te maken, kaarsjes 
zijn aangestoken voor een gezellige sfeer, 
wellicht staat er een kleine sabbatopening-
traktatie klaar. Probeer voor jezelf en voor je 
gezin een rustige, bijzondere sabbatopening 
te creëren. Laat het openen van de sabbat 
voor jou en je gezin iets bijzonders zijn. 

Hier een paar suggesties voor een 
sabbatopening traditie:

• Kijk samen naar de zonsondergang
• Zet iedere keer bij het sabbat openen 

dezelfde muziek op of zing hetzelfde lied
• Steek samen kaarsjes aan
• Geef elkaar een hand en een knuffel
Maak van de opening van de sabbat iets 
feestelijks:

• Zing samen en zo mogelijk begeleid het 
gezang met instrumenten, ook kleine 
kinderen kunnen hieraan meedoen met 
bijvoorbeeld klankstokjes of triangel.

• Lees of vertel een Bijbelverhaal dat bij 
de leeftijd van de kinderen past.

• Laat de kinderen die oud genoeg zijn 
een Bijbeltekst voorlezen. Hebben ze in 

de afgelopen week misschien een tekst 
uit hun hoofd geleerd? Dan kan die nu 
opgezegd worden.

• Vertel kinderen uit je eigen leven hoe jij 
Jezus in je leven hebt ervaren.

• Houd een terugblik op de week: 
Waarvoor zijn jullie God in het bijzonder 
dankbaar, waarover waren jullie blij en 
willen jullie de Heere danken, wat was 
verdrietig en waarvoor kan gebeden 
worden? Wat is mis gegaan en waarvoor 
moet vergeving gevraagd worden? 

• Bijzonder mooie ervaringen kunnen in 
een “zegeningenboekje” geschreven 
worden. Lees dit boekje af en toe en 
je zult zien hoe goed de Heere voor je 
zorgt.

• Bid met elkaar, bemoedig ook de 
kinderen om te bidden en God te 
danken voor de zegeningen van de 
afgelopen week.

• Maak een kring, geef elkaar de hand, 
een kus en/of een omarming en wens 
elkaar een gezegende sabbat.

Beste lezer, ik wens je Gods rijke zegen met 
de voorbereidingen van de sabbat en een 
gezegende en harmonische sabbatopening, 
zodat de sabbat voor jou en je gezin een 
bijzondere, gezegende dag mag zijn.

“Laten de leden van het gezin voor 
zonsondergang bijeenkomen om Gods 
Woord te lezen, te zingen en te bidden. Hier 
moet nodig een hervorming plaats vinden, 
want velen zijn op dit punt nalatig geworden.” 
- Uit de schatkamer der getuigenissen deel 3, 
blz. 20
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DE VIERDE ENGELBOODSCHAP 
de laatste reformatieboodschap voor de wereld

 STUDIE

Door: Jonathan Rekker

1 De informatie voor dit verhaal is ontleend aan: S. Kean ‘Harry versus the Volcano’, Science History Institute, 12 december 2018, https://www.
sciencehistory.org/distillations/harry-versus-the-volcano; ‘Harry Truman’s Mt. St. Helens Lodge Photograph Collection, 1940-1950’, Archives West, 
Orcis Cascade Alliance, http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv14373 (geraadpleegd op: 27 augustus 2020); L. Grisham, ‘‚I‘m going 
to stay right here.‘ Lives lost in Mount St. Helens eruption’, USA Today, 19 mei 2015, https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2015/05/17/
mount-st-helens-people-stayed/27311467/. 
2 Rangers zijn zowel handhavers van de openbare orde als natuurbeheerders en vervullen daarmee een vergelijkbare, maar niet identieke rol als 
boswachters.

Harry R. Truman – niet te verwarren met 
de Amerikaanse president – was een 
oude Amerikaanse veteraan van de Eerste 
Wereldoorlog. Sinds 1926 woonde hij en 
zijn gezin aan het Spirit Lake, een pittoresk 
bergmeer op de vulkaan Mount St. Helen in 
de staat Washington, in het Noordwesten van 
de Verenigde Staten. Hij begon een kleine 
onderneming met een tankstation, een winkel 
en met de verhuur van boten. In 1931 voegde 
hij daar een berghut aan toe en breidde hij 
zijn botenverhuur uit. Uiteindelijk bestond zijn 
vloot van watervoertuigen uit meer dan 100 
boten. Hier zou het verhaal eigenlijk moeten 
eindigen. Hij was een succesvolle man, met 
een succesvolle onderneming en een lang 
leven van welvaart; iets in de trant van: “en hij 
leefde nog lang en gelukkig.”

Toen kwam echter de lente van 1980 om de 
hoek kijken. De rangers  van het park bij de 
St. Helen kwamen bij zijn hut en klopten op 
zijn deur. Uit metingen van geologen was 
gebleken dat het niet lang meer zou duren, 
voordat de vulkaan zou uitbarsten. Harry 
Truman hoorde de boodschap aan, maar 
weigerde te vertrekken. “Als deze berg de 
lucht ingaat, ga ik ermee de lucht in.” Hij 

Inleiding1  

meende dat de rapportages van de geologen 
erg overdreven waren. Hij bleef ook in die 
overtuiging volharden, toen steeds meer 
aardbevingen erop wezen dat de geologen 
toch echt bij het rechte eind zaten. De 
rangers bleven aandringen, maar Truman 
bleef weigeren. Niemand kon hem van zijn 
berg afhalen. Voor de zekerheid had hij wat 
sterke drank en voedsel opgeslagen in een 
oude mijnschacht. Als die geologen toch 
gelijk hadden, dan zou hij daar wel even heen 
gaan om de uitbarsting uit te zitten. 

Op 17 mei 1980 bleek uit de metingen van de 
geologen dat de vulkaan ieder moment kon 
uitbarsten. Nog een laatste keer probeerden 
de autoriteiten hem te overtuigen om zijn 
berghut achter te laten en met hen mee te gaan. 
Graag had ik gezegd dat hij aan deze laatste 
waarschuwing gehoor had gegeven, maar 
niets kon deze 84-jarige veteraan op andere 
gedachten brengen. Op zondagochtend 
18 mei 1980, om acht minuten voor negen 
barstte de vulkaan uit met een enorme kracht. 
Deze kracht was meer dan 500 keer groter dan 
de kracht van de atoombom die ontplofte op 
Hiroshima. Deze enorme explosie zette een 
lawine van hete as en modder in beweging 
die naar beneden raasde op de berghut van 
Truman. De hut maakte geen schijn van kans 
tegen deze hete razende massa en werd 
meegesleurd als een tak in een rivier. Daarna is 
er nooit meer een teken van leven gezien van 
Harry Truman. Ook zijn stoffelijk overschot is 
nooit meer gevonden. Waarschijnlijk stierf hij 
onmiddellijk, toen hij bedolven raakte onder 
de hete as van de vulkaan. 

Vanaf deze editie wordt in de rubriek “studie” 
stilgestaan bij een van onze geloofsprincipes. 
Zoveel als mogelijk zal dit geloofsprincipe 
aansluiten bij het overkoepelende thema van 
elke sabbatwachter. In deze editie staat de 
schrijver stil bij ons 31e geloofsprincipe: De 
luide roep en de engel van Openbaring 18.
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De laatste 
waarschuwingsboodschap 
voor de wereld is ook een 

reformatieboodschap voor Gods 
volk

Het verhaal van Harry Truman is misschien wel 
het meest typische verhaal van een man die 
een laatste waarschuwing in de wind sloeg. 
De vulkaan schudde en trilde al enkele weken. 
En één keer in de zoveel tijd spuugde het wat 
rook en as uit. Maar om de één of andere 
reden kon Harry het niet zien. De geologen 
zagen het. De rangers zagen het. De mensen 
die verder weg woonden zagen het. Maar de 
man die het dichtst bij het probleem woonde, 
kon het gewoon niet zien, noch geloven. In 
zijn hoofd was het simpelweg niet mogelijk 
dat de plek, waar hij de afgelopen 54-jaar 
had gewoond, weggevaagd zou worden 
in apocalyptische proporties. Hij sloeg de 
laatste waarschuwing in de wind en moest dat 
met zijn leven bekopen. 

Op dit moment bevindt de zich vlak voor de 
laatste fase van de wereldgeschiedenis. De 
laatste gebeurtenissen en de vernietiging van 
deze wereld staan vlak voor de deur. Babylon 
– in Openbaring 18 een symbool voor de 
gevallen godsdiensten – heeft bijna de beker 
van Gods gramschap volledig gevuld. Het zal 
niet lang meer duren voordat zij getroffen zal 
worden door de zeven laatste plagen. Maar 
op dit moment zijn er nog steeds trouwe 
gelovigen in Babylon. Er zijn kinderen van 

God die de laatste boodschap voor deze tijd 
nog nooit hebben gehoord, op een manier 
die hen kon overtuigen. De apostel Petrus 
schrijft in zijn tweede brief: 

“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen), 
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet 
dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot 
bekering komen.” (2 Petrus 3:9).

God is een liefhebbende Vader en Hij wil dat 
Zijn kinderen, die nu nog in Babylon zijn, gered 

worden . 
Maar zolang 
ze  onderdeel 
blijven van het 
systeem van gevallen 
godsdiensten, lopen 
zij het risico om deel 
te hebben aan de 
laatste plagen die over 
Babylon zullen worden 
uitgestort. Voor Zijn volk 
in Babylon, maar ook voor 
zijn volk daarbuiten, heeft 
God een laatste boodschap 
die klinkt in Openbaring 18:1-5: 

“Hierna zag ik een andere engel neerdalen 
uit de hemel. Hij had grote [kracht]3  en de 
aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En 
hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, 
zij is gevallen, het grote Babylon, en een 
woonplaats van demonen geworden, een 
schuilplaats voor allerlei onreine geesten 
en een schuilplaats voor allerlei onreine en 
weerzinwekkende vogels. Want van de wijn 
van de toorn van haar hoererij hebben alle 
volken gedronken, en de koningen van de 
aarde hebben hoererij met haar bedreven, en 
de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden 
door de kracht van haar losbandig leven. 
En ik hoorde een andere stem uit de hemel 
zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u 
geen deelhebt aan haar zonden, en opdat 
u niet van haar plagen zult ontvangen. Want 
haar zonden hebben zich opgestapeld tot 
aan de hemel, en God herinnerde Zich haar 
ongerechtigheden.”

Hoewel de boodschap van de engel van 
Openbaring 18 van groot belang is voor 
Gods volk, is de kern van deze boodschap 
geen nieuw licht. Deze kern is namelijk een 
herhaling van de drie-engelenboodschap van 
Openbaring 14. Dit komt het duidelijkste naar 
voren in een vergelijking met de boodschap 
van de tweede engel. De eerste zinsnede van 
Openbaring 18:2 komt vrijwel overeen met 
de tekst van Openbaring 14:8. De boodschap 
van de vierde engel wordt daarna gevolgd 
door een ‘andere stem’ (Openbaring 18:4). 
Deze stem spreekt van het oordeel over en 

God is een liefhebbende 
Vader en Hij wil dat 

Zijn kinderen, die nu nog in 
Babylon zijn, gered worden.

3 De Griekse grondtekst geeft hier het woord ‘ἐξουσίαν’, accusativus van het woord ‘ἐξουσία’(Strong’s Greek nr. 1849). Dit woord kan zowel ‘macht’ 
als ‘kracht’, maar ook ‘bevoegdheid’ betekenen. Het Engelse woord ‘power’ geeft de betekenis van dit woord het beste weer. In de (Herziene) 
Statenvertaling is  ‘ἐξουσίαν’ vertaald met ‘macht’. Gelet op de context waarin de nadruk ligt op de kracht van de roep van de engel die de hele 
wereld verlicht, lijkt de vertaling ‘kracht’ hier mijns inziens het meest voor de hand liggend. 
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de zonden van Babylon. Dit zijn eveneens 
centrale thema’s in de boodschappen van de 
eerste en van de derde engel van Openbaring 
14. 

De herhalende aard van de boodschap van 
Openbaring 18:1-5 maakt dat deze boodschap 
tweeledig is. Voor Gods volk dat zich in Babylon 
bevindt, kondigt deze boodschap de laatste 
kans aan om uit Babylon te gaan, voordat de 
genadedeur sluit en God de zeven laatste 
plagen uitstort over de wereld. Voor Gods volk 
dat zich niet (meer) in Babylon bevindt, is dit 
echter een reformatieboodschap. Voor hen is 
deze boodschap een waarschuwing om geen 
onderdeel te worden van Babylon, om van 
haar gescheiden te blijven. Een boodschap 
om door te gaan op de oude paden (Jeremia 
6:16). 

In dit artikel zal ik met name de luide roep 
bespreken vanuit het perspectief van 
Gods volk dat zich niet in Babylon bevindt. 
Nogmaals, voor hen is deze boodschap 
een reformatieboodschap, om gescheiden 
te blijven van Babylon. Dit sluit ook aan bij 
het onderwerp van deze sabbatwachter: 
'Reformatiebewegingen onder Gods volk'. De 
verkondiging van de reformatieboodschap van 
de luide roep is niet alleen een toekomstige 
gebeurtenis. De verkondiging begon al in 
1888. 

Het licht – de prediking van 
‘Christus onze Gerechtigheid’ 

in 1888
In de vroege jaren van de Adventbeweging 
waren haar leden gevuld met de liefde van 
Jezus en met vuur voor de waarheid. Door de 
jaren heen sloop er echter een farizeïstische 
geest in de gemeente. Terwijl steeds meer 
leden steeds meer de nadruk legden op het 
belang van Gods wet, maakten zij tegelijkertijd 
een catastrofale fout, door de kracht van het 
evangelie uit het oog te verliezen. Steeds 
meer Adventisten dachten het eeuwig leven 
te kunnen verdienen door gehoorzaamheid 
aan Gods wet. Zij dachten gered te kunnen 
worden door hun eigen gerechtigheid. 
Hierdoor begonnen zij deel te nemen aan 
één van de grootste dwaalleren van het 
gevallen Babylon: werkgerechtigheid.4  

De illusie dat een mens zichzelf door zijn eigen 
werken kan redden, is een giftige gedachte. 
Als wij denken dat wij Jezus niet nodig hebben 
om ons karakter te reinigen van zonde, 

plaatsen we onszelf buiten het bereik van Zijn 
genadegaven. Tegen deze giftige gedachte 
moest een tegengif komen, voordat het te 
laat zou zijn. Dit tegengif bracht God door de 
verkondiging van een reformatieboodschap 
tijdens de Generale Conferentie van 1888 
in de Amerikaanse stad Minneapolis. De 
broeders A.T. Jones en E.J. Waggoner 
wezen tijdens deze Generale Conferentie 
Gods volk weer terug naar Christus, als onze 
enige hoop en grond voor rechtvaardiging: 

‘Christus, onze Gerechtigheid’. Over 
deze boodschap schrijft zr. Ellen White:

“De Heer heeft in Zijn grote genade een 
zeer kostbare boodschap gezonden aan 
Zijn volk door de predikanten Waggoner en 
Jones. Deze boodschap moest de verheven 
Verlosser nog duidelijker brengen aan de 
wereld: het Offer voor de zonden van de 
hele mensheid. Deze boodschap toonde de 
rechtvaardiging door het geloof in onze Borg. 
Zij nodigde de mensen uit de gerechtigheid 
van Christus te ontvangen, die zich openbaart 
in gehoorzaamheid aan al Gods geboden. 

“Velen hadden het zicht op Jezus verloren. 
Hun blik moest worden geleid naar 
Zijn Goddelijke verschijning, naar Zijn 
verdiensten en in Zijn onveranderlijke liefde 
voor de mens. Hem is alle macht in handen 
gegeven, zodat Hij de mens mag voorzien 
van rijke gaven: de onschatbare gave van 
Zijn eigen gerechtigheid voor de hulpeloze 
mens. God gebood dat deze boodschap 
aan de hele wereld gebracht moest worden. 
Het is de boodschap van de derde engel, 
die met een luide stem verkondigd moet 
worden, gepaard met de overvloedige 
uitstorting van Zijn Geest.” –Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, blz. 91, 92. 

De boodschap ‘Christus onze Gerechtigheid’ 
was het startpunt van de boodschap van de 
engel van Openbaring 18. Deze boodschap 

Deze boodschap bracht 
een beweging tot stand 

die de drie-engelenboodschap 
door de kracht van Gods 
Geest doet  aanzwellen tot een 
Luide Roep.

4 Een nog geldende leerstelling van de Katholieke kerk is terug te vinden in Canon 9 van de zesde zitting van het Concilie van Trente (1547). 
Deze luidt als volgt: “Als iemand zal zeggen, dat door het geloof alleen de goddeloze gerechtvaardigd is; zodat er niets anders nodig is om mee 
te werken aan het verkrijgen van de genade van de rechtvaardiging […] laat hem vervloekt zijn.” http://www.thecounciloftrent.com/ch6.htm, 
(vertaling uit het Engels, geraadpleegd op 15 augustus 2020). Zie ook Canons 11 en 24. 
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bracht een beweging tot stand die de drie-
engelenboodschap door de kracht van 
Gods Geest doet aanzwellen tot een Luide 
Roep. Toen de boodschap in 1888 werd 
gebracht, had dit tot een opwekking en 
een reformatie moeten leiden onder alle 
leden van de Adventbeweging. Helaas 
werd niet iedereen overtuigd. Hoewel zr. 
Ellen White de goddelijke oorsprong van 
deze boodschap verdedigde, weigerde een 
grote groep van Gods volk de boodschap 
te aanvaarden.5  Hierover merkt zij op:

“Er kunnen geen tederdere oproepen 
worden gedaan, geen betere kansen 
worden geboden, zodat ze doen wat ze in 
Minneapolis hadden moeten doen. Het 
licht trekt zich bij sommigen terug, en 
sindsdien lopen ze in de vonken van hun 
eigen aanmaakhout. Niemand kan zeggen 
hoeveel er op het spel staat, als men de roep 
van de Geest van God niet gehoorzaamt. 

“De tijd zal komen dat velen bereid zullen 
zijn om alles te doen wat mogelijk is, om 
een kans te hebben om de oproep te horen 
die ze in Minneapolis hebben afgewezen. 
[…] Betere kansen zullen nooit komen, 
diepere gevoelens zullen ze niet hebben.” 
–Manuscript Releases, deel 6, blz. 112, 113.

Dat Gods volk deze belangrijke boodschap 
in eerste instantie had verworpen, bleef 
niet zonder gevolgen. Satan had 
zijn zaden van dwaling gezaaid 
en bereidde een grotere 

Op 28 juli 1914 werd de wereld in een 
ongekende crisis gestort. Door   machtspolitiek, 
kortzichtigheid en met het inroepen van een 
aaneenschakeling van militaire verdragen, 
monde een crisis op de Balkan uit tot een 
mondiale oorlog: de Eerste Wereldoorlog. 
Stuk voor stuk mobiliseerden de Europese 
grootmachten hun bevolking om te dienen 
in hun legers. Ook Adventistische jongens 

en mannen werden opgeroepen om 
te vechten voor hun land. De leiders 
van de gemeente stonden voor een 
belangrijk vraagstuk: hoe moet de 
gemeente op deze crisis reageren? 

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog 
(1861-1865) was het standpunt van 
de gemeente glashelder:

“Mij werd getoond dat Gods volk 
– dat Zijn bijzondere schat is – deze 

verwarrende oorlog niet kan voeren. Dit staat 
namelijk haaks op elk principe van hun geloof. 
In het leger kunnen zij niet tegelijkertijd én 
de waarheid én de eisen van hun officieren 
gehoorzamen. Er zou een voortdurende 
schending van het geweten plaatsvinden.” 
–Testimonies for the Church, deel 1, blz. 361.

Gesterkt door de adviezen van de Geest 
der Profetie, verzochten de leiders van de 
Adventbeweging de Amerikaanse overheid 
om erkend te worden als een organisatie 

De stem – De 
Reformatiebeweging vanaf 1914

 STUDIE | De vierde engelboodschap

oogst voor. Nog geen tien jaar later – tijdens 
de Generale Conferentie van 1897 – begon 
John Harvey Kellog verschillende valse 
leerstellingen te prediken onder Gods volk. 
Zijn pantheïstische dwaalleringen hielden 
onder andere in dat God fysiek aanwezig 
was in de lucht die wij in ademen, het water 
dat wij drinken en het voedsel dat wij eten. 
Met name onder de intellectuele en hoog 
opgeleide leden van de gemeente vonden zijn 
leerstellingen een vruchtbare bodem. Onder 
andere doordat de adviezen van de Geest 
der Profetie werden opgevolgd, kon op dat 
moment algehele afval worden voorkomen.6  
De gemeente had deze crisis overleefd. In 
1904 verlieten uiteindelijk “maar” 4000 van 
de 80.000 leden de gemeente samen met 
John Harvey Kellog.7  Tien jaar later zou de 
gemeente echter worden geconfronteerd met 
een crisis die haar nog meer zou verdelen.

24

5 Zie o.a. Review & Herald, 3 september 1889, § 10: “De huidige boodschap – rechtvaardiging door 
het geloof – is een boodschap afkomstig van God…”
6 R. H. Pierson, ‘The Alpha of Apostasy’, Ministry Magazine, augustus 1977, blz. 6.

7 I. Suarez jr., Powerful Predictions of the Reform Movement, 1995, blz. 24; SDA Office of Archive, 
Statistics and Research, ‘Church Membership’, https://www.adventistarchives.org/church-membership 
(geraadpleegd op 19 augustus 2020).
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die principieel bezwaren heeft tegen het 
voeren van oorlog. Door Gods genade 
werd dit verzoek gehonoreerd, waardoor 
Adventistische jongens en mannen die een 
beroep deden op hun geloofsovertuiging, 
vrij werden gesteld van de militaire dienst. 
Mannen die er toch voor kozen om in het 
leger te dienen, werden doorgaans op een 
liefdevolle manier vermaand om niet in strijd 
met Gods geboden te handelen. Maar als ze 
toch hun keuze doorzetten, werden ze, gelet 
op het openbare karakter van hun zonde, 
uitgesloten van de gemeente.8  

Ongeveer 50 jaar later stonden de leiders 
van de Adventkerk aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog voor dezelfde cruciale 
beslissing. Als ze publiekelijk hun leden 
zouden wijzen op hun goddelijke en morele 
plicht om de militaire dienst te weigeren, 
zouden ze worden bedreigd met verlies van 
levens en eigendommen. Als ze echter de 
wil van de wereldse machten zouden volgen, 
zou de gemeente in de ogen van de overheid 
geen gevaar vormen en zou de overheid ook 
zelf geen gevaar vormen voor de gemeente. 
Alleen God weet welke afwegingen en 
motieven de individuele leiders bewogen 
bij hun besluitvorming.  Maar als collectief 
maakten zij een catastrofale fout. Op 2 
augustus 1914 deelde de secretaris van 
de Europese Divisie het besluit van het 
bestuur mee aan de minister van Oorlog 
in Duitsland. De leden van de gemeente 
zouden zich verbinden met de strijd van het 
vaderland en zouden er geen bezwaar tegen 
hebben om ook op sabbat de wapens te 
dragen.9  Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Adventbeweging had de gemeente 
publiekelijk verklaard bereid te zijn Gods wet 
opzij te zetten. 

Een overweldigende meerderheid van de 
Adventisten in Europa verwelkomde het 
besluit van de leiders van de Adventkerk. 
Ook in Amerika – onder andere bij de 
Generale Conferentie – was er veel begrip en 
goedkeuring voor deze keuze.10  Een kleine 
groep – ongeveer twee procent – keerde zich 
echter tegen de catastrofale keuze die leiders 
van de Adventkerk hadden gemaakt.11  Zij 
riepen de gemeente op om terug te keren 
naar de oude paden (Jesaja 58:12-14). 
Daarnaast riepen zij hun medebroeders en 
zusters op om net als Petrus en Johannes 

tegen de machthebbers te zeggen: “… 
Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 
dan aan mensen.” (Handelingen 5:29). In 
plaats van dat hun oproep in overweging 
werd genomen, werden deze hervormers 
uitgesloten uit de Adventkerk. Ze werden 
gezien als oproerkraaiers die, volgens de 
leiders, door hun protest de eenheid van de 
gemeente zouden ondermijnen. In sommige 
gevallen werden daarom alle leden van 
een lokale gemeente uitgesloten. Soms 
verraadden hun eigen broeders en zusters 
deze hervormers bij de overheid. Sommigen 
belandden daarom in de gevangenis, anderen 
moesten hun vastberadenheid zelfs met de 
dood bekopen. Door hun eigen broeders en 
zusters op deze manier te vervolgen, lieten 
deze leden van de Adventkerk zien dat hun 
afval compleet was. Door Gods heiligen 
te vervolgen, verzegelde deze zichtbare 
gemeente haar eigen val.12  “En ik zag dat de 
vrouw [Babylon] dronken was van het bloed 
van de heiligen, en van het bloed van de 
getuigen van Jezus….” (Openbaring 17:6). 

In de oproep tot Reformatie die het 
overblijfsel verkondigde, klonk een nieuwe 
fase door van de luide roep. De gemeente 
had gehoorzaamheid aan Gods wet 
publiekelijk ter discussie gesteld en bevond 
zich daarmee op het pad naar Babylon. Ook 
na de Eerste Wereldoorlog volharde de 
Adventkerk echter in deze afval. Het werd 
algemeen beleid dat haar leden vrij waren om 
het vierde en het zesde gebod te schenden 
tijdens de uitoefening van de militaire dienst 
van hun land. Wederzijdse pogingen van 
de hervormers van de Reformatiebeweging 
en de leiders van de Adventkerk om zich te 
herenigen, liepen uiteindelijk op niets uit. 
Helaas werd de scheiding compleet. De 
Reformatiebeweging zag zich gedwongen 
om als een zelfstandige organisatie verder 
te gaan. Weer had de geschiedenis zich 

H elaas werd de scheiding 
compleet. De reformatie-

beweging zag zich gedwongen om 
als een zelfstandige organisatie 
verder te gaan. Weer had de 
geschiedenis zich herhaald...

8 Dit blijkt onder andere uit twee mededelingen in de Review and Herald van 4 maart 1865. Deze mededelingen hielden in dat twee leden die zich 
vrijwillig bij het leger hadden gevoegd waren uitgesloten van de gemeente.
9 Officiële verklaring van de Europese Divisie van de Adventkerk, ingediend op 2 augustus 1914 bij het Ministerie van Oorlog in Berlijn.
10 W. Egerter, The Way of the Adventist, Santa Fe Springs: IMS Publishing Association (Der Weg der Adventisten), blz. 118.
11 Artikel van een Duitse predikant van de Adventkerk, Dresdner Neueste Nachrichten, 12 april 1918.
12 I. Suarez jr., Powerful Predictions of the Reform Movement, 1995, blz. 14.
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De kracht – De verkondiging 
van Gods laatste waarschuwing 

met de kracht van de spade 
regen

De luide roep is een aanzwellende 
boodschap. De climax, de laatste fase 
van deze boodschap, zal vlak voor de 
wederkomst van Jezus plaatsvinden. Voordat 
Jezus terugkomt, moet iedereen in staat zijn 
geweest om een keuze vóór of tegen God 
te maken. Iedereen moet in staat worden 
gesteld om het evangelie van Jezus aan te 
nemen of te verwerpen. Iedereen moet in 
staat zijn geweest om Gods wet bewust te 
gehoorzamen of juist te schenden. Het licht 
van de tegenwoordige waarheid moet daarom 
iedere ziel bereiken. Iedere ziel moet hebben 
gehoord over de toestand van de gevallen 
godsdiensten die samen Babylon vormen en 
moet in staat worden gesteld om ervoor te 
kiezen om geen deel aan haar te hebben. Dit 
klinkt misschien als een onmogelijke opgave 
voor Gods gemeente, al helemaal als je 
naar haar ledenaantallen kijkt. Maar Jezus 
heeft beloofd dat we dit werk niet alleen 

hoeven te doen. Net zoals Hij de Heilige 
Geest uitstortte over de discipelen, om aan 
het begin van de christelijke gemeente de 
waarheid te verkondigen, zal Hij tijdens het 
laatste hoofdstuk in de geschiedenis van 
de gemeente de Heilige Geest in volheid 
uitstorten over Zijn gemeente. De Spade 
Regen (Joël 2:32) zal de gemeente in staat 
stellen om haar taak te vervullen en de 
tegenwoordige waarheid over de hele 
wereld te verkondigen. De Heilige Geest 
zal werken aan de harten van de leden van 
Gods volk die nu nog in Babylon zitten en 
hen eruit halen. Hij zal ons voorbereiden 
om door de tijd van benauwdheid heen 
te gaan, om al onze zwakheden te 
overwinnen en de banden door te snijden 
die ons nu nog vasthouden in de wereld.13  

De Spade Regen zal ook een laatste 
golf van hervorming teweegbrengen in 
de Reformatiebeweging. Wie denkt dat 
deze hervormingen niet nodig zijn in de 
Reformatiebeweging sluit zijn ogen voor de 
werkelijkheid. Ook hier sluipen liefde voor de 

wereld en tolerantie voor zonde naar binnen. 
Door de jaren heen lijken we in onze houding 
en ons gedrag steeds meer af te drijven naar 
de wereld. Maar het is nog niet te laat. De 
genadedeur is nog steeds geopend. God 
verlangt van ons dat we breken met onze 
lievelingszonden, dat we bereid zijn om alles 
op te geven voor Hem die alles gaf voor 
ons en dat we onszelf voor Hem heiligen. 
Wie denkt dit op eigen kracht te kunnen, 
maakt dezelfde fout als een groot deel van 
de Adventisten in 1888. Alleen door het 
werk van de Heilige Geest kunnen we ons 
bewust zijn van onze persoonlijke toestand. 
Alleen door de verleende gerechtigheid van 
Jezus kunnen we ooit een karakter vormen 
dat het Zijne weerspiegelt. Het enige wat 
wij kunnen doen, is God te bidden om 
ons de wil te geven om te veranderen, 
ons de kracht te geven om de zonde te 

De Spade Regen zal ook 
een laatste golf van 

hervorming teweegbrengen in 
de Reformatiebeweging.
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herhaald:

“Zoals het licht en het leven der mensen in 
de dagen van Christus door de kerkelijke 
gezagsdragers werd verworpen, is het 
altijd geweigerd. […] Toen de hervormers 
[tijdens de protestantse Reformatie] Gods 
Woord verkondigden, was het nooit in hen 
opgekomen om zich af te scheiden van de 
bestaande kerk. Maar de geestelijke leiders 
wilden het licht niet dulden. Degenen die 
het licht hooghielden, werden gedwongen 
om een andere groep te vinden die wel 
verlangde naar de waarheid. Van hen die 
belijden de hervormers te volgen, zijn er 
in onze tijd maar weinig met hun geest 
bezield. Slechts weinig mensen luisteren 
naar Gods stem en zijn bereid de waarheid 
aan te nemen, in welke vorm die ook wordt 
gebracht. Degenen die wel in de voetsporen 
van de hervormers treden, moeten zich vaak 
afwenden van de kerk die hen lief is om de 
eenvoudige waarheid van Gods Woord te 
verkondigen. Degenen die naar licht zoeken, 
worden dikwijls door dezelfde leer gedreven 
om de kerk van hun ouders te verlaten, zodat 
ze gehoorzaam kunnen zijn.” –The Desire of 
Ages, blz. 232 (zie ook: Jezus – de Wens der 
eeuwen, blz. 184, 185).

13 Early Writings, blz. 271.
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overwinnen en ons Jezus’ gerechtigheid 
te verlenen om de goede strijd te strijden. 

Hoewel  de  Spade Regen Gods volk uiteindelijk 
in staat zal stellen om de vervolmaking van 
hun karakters te voltooien, mogen we niet 
de illusie hebben dat we tot die tijd onze 
heiligmaking kunnen uitstellen. Wanneer de 
Heilige Geest ons vandaag wijst op dingen 
die we in ons leven moeten veranderen, 
dan mogen we dat niet uitstellen. “Heden, 
indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart 
niet…” (Hebreeën 3:7b-8a). Zr. Ellen White 
voegt daaraan toe: “Degenen die zich niet 
op een overtuigde manier inspannen, maar 
gewoon wachten tot de Heilige Geest hen 
tot actie aanzet, zullen in ten onder gaan in 
de duisternis.” –The Southern Watchman, 1 
december 1903. De keuzes die wij vandaag 
maken, zullen bepalend zijn voor de vraag of 
wij mogen delen in het voorrecht om Gods 
Geest in volheid te ontvangen en de luide 
roep met diezelfde kracht te verkondigen. 
Zoals de discipelen zich moesten voorbereiden 
om de eerste regen te ontvangen, moeten 
wij onszelf met Gods hulp voorbereiden 
om de Spade Regen te mogen ontvangen: 

“Mij werd getoond dat als Gods volk zich 
niet inspant van haar kant, maar wacht tot 
de verfrissing [van de Spade Regen] over 
hen komt om hun fouten weg te nemen 
en hun vergissingen recht te zetten, als zij 
hiervan afhankelijk zijn om hen te reinigen 
van de vuilheid van hun vlees en geest, en 
die hen klaar maakt om zich in te zetten 
voor de verkondiging van de luide roep van 
de derde engel, dan zullen zij gebrekkig 
bevonden worden. De verfrissing of de 
kracht van God komt alleen op hen die zich 
daarop hebben voorbereid, die het werk 
doen dat God van hen vraagt, namelijk 
om zichzelf te reinigen van alle smerigheid 

Afronding
De luide roep is ons 31e geloofsprincipe. 
Hoewel het één van de laatste is op deze lijst 
van 37 geloofsprincipes, betekent dat niet dat 
dit principe minder belangrijk is. In tegendeel: 
de boodschap van de engel van Openbaring 
18 is een onderdeel van onze Adventistische 
identiteit en één van de bestaansredenen 
van de Reformatiebeweging. Het is een 
boodschap van oordeel over Babylon, maar 
tegelijkertijd ook een boodschap van hoop 
voor het volk van God dat zich nu nog Babylon 
bevindt: het is nog niet te laat. God wil niet 
dat er ook maar één van zijn kinderen de 
plagen die Hij over Babylon en de wereld zal 
uitgieten ontvangt. Hij wil niet dat ook maar 
één van Zijn kinderen verloren gaat. Tot hen 
klinkt de ernstige boodschap: “Gaat uit van 
haar, Mijn volk!” “Dit is de laatste boodschap 
die ooit aan de wereld zal worden gebracht, 
en ze zal haar doel niet missen.” –Het grote 
conflict (geïllustreerde versie), blz. 287. 

Lieve broeders en zusters, lieve vrienden van 
de waarheid, God heeft ons gezegend met 
veel licht en kennis over Zijn waarheid. Aan 
jou en mij stelt God vandaag drie belangrijke 
vragen: Wat ga jij doen met de zegeningen 
en het licht dat je hebt ontvangen? Wat 
ga jij doen om jezelf en de wereld voor te 
bereiden op de wederkomst van Jezus? Wat 
ga jij doen om de luide roep te verkondigen?

Moge de Heere je wijsheid en kracht geven 
terwijl je jezelf voorbereidt op de grote 
gebeurtenissen die ons te wachten staan. 

AMEN

De Spade Regen ( Joël 2:32) zal de gemeente in staat stellen om 
haar taak te vervullen en de tegenwoordige waarheid over de 

hele wereld te verkondigen. 
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van hun vlees en geest, en in de vrees van 
God hun heiligheid te vervolmaken.” –
Testimonies for the Church, deel 1, blz. 619.
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3eenvoudige geïnspireerde

g e z o n d e  d a r m
De afgelopen jaren is 
er in de wetenschap 
veel aandacht 
geweest voor onze 
darmflora. De 
gezondheid van 
onze darm heeft 
namelijk een 
grote invloed 
op ons gedrag. 
Ook zijn veel 
ziekten en 
gebreken te 
herleiden tot 
problemen 
met de 
bacteriële 
huis-
houding 
van 
onze 
darm.

1. Rust tussen de 
maaltijden 

T I P S
voor een

Recent wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de darmflora heeft aangetoond 
dat het type micro-organismen dat we in onze 
darmen hebben, bepaald wordt door het 
type voedsel dat we eten. Het type darmflora 
dat we hebben, bepaalt op zijn beurt welke 
vitaminen ons lichaam assimileert, en 
welke vetten en voedingsstoffen worden 
geproduceerd en geabsorbeerd. Als ons 
dieet niet goed is en onze gewoontes niet 
de beste zijn, kan dit er toe leiden dat onze 
darmflora giftige stoffen produceren tijdens 
de vertering van ons dieet. Dat heeft weer 
invloed op onze hersenfuncties en de 
helderheid van onze geest.

Gebreken in de darmflora hangen nauw 
samen met tekorten aan vitaminen 
in het lichaam, obesitas, allergieën, 
autisme, fibromyalgie, depressie, 
concentratiestoornissen, reumatoïde artritis, 
diabetes, schizofrenie, darmkanker, colitis 
ulcerosa, Parkinson, angststoornissen en 
nog veel meer. Het is niet noodzakelijkerwijs 
altijd de oorzaak van deze kwalen, maar 
het kan deze wel aanzienlijk verergeren.

Uiteraard kunnen we 
daaraan toevoegen dat een 

gezonde darmflora in veel 
gevallen de klachten van 

elk van de hier genoemde 
ziekten aanzienlijk kan 

verminderen. Onderzoek 
dat is verricht om 
de darmflora van 

mensen met autisme, 
depressie en angst 

te analyseren, 
hebben een 

onevenwichtigheid 
in microbiota – de 

verzameling 
micro-

organismen 
in onze 
darm – 

aangetoond, waarbij bepaalde schadelijke 
bacteriën overheersen en er een afwezigheid 
is van bepaalde nuttige bacteriën. Wanneer 
deze mensen een fecale (poep) transplantatie 
ondergaan, vertonen ze in veel gevallen 
een verbetering van de symptomen van 
autisme, depressie en angst, afhankelijk van 
de oorzaak. Kortom: een gezonde darmflora 
leidt tot een betere algehele gezondheid. 
Daarom wil ik in dit artikel drie eenvoudige 
en geïnspireerde tips voor een gezonde 
darmflora bespreken.

 GEZONDHEID 

Door: Sandra Gessner

Hoewel veel gezondheidsdeskundigen 
adviseren om elke drie uur een vrucht of 
iets kleins te eten – en ze kunnen daar hun 
redenen voor hebben – adviseert de Geest 
van de Profetie iets anders. Dat advies heeft 
te maken met de manier waarop de darmen 
functioneren: 

“Na een reguliere maaltijd dient onze maag 
vijf uur rust te krijgen. Er mag geen enkel 
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1 https://en.wikipedia.org/wiki/Migrating_motor_complex (geraadpleegd op: 7 oktober 2020); https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/migrating-
motor-complex) 

stukje voedsel in de maag komen tot aan de 
volgende maaltijd. In de tussentijd kan onze 
maag haar taak vervullen en is daarna in staat 
opnieuw voedsel op te nemen.” –Adviezen 
over dieet en voeding, blz. 159

Tot nu toe werd niet goed begrepen waarom 
het nodig was om zoveel tijd tussen de 
maaltijden te laten. Tot de verrassing van 
sommigen, wordt dit advies echter bevestigd 
door recente inzichten in de fysiologische 
functies van onze darm. Hieruit blijkt dat een 
pauze van vijf uur tussen de maaltijden ideaal 
is voor ons spijsverteringsstel, net zoals God 
het meer dan honderd jaar geleden aan Zijn 
gemeente heeft geopenbaard.

Een pauze van vijf uur tussen de maaltijden 
is nodig omdat onze darm een eigen 
reinigingssysteem heeft: het ‘Migrating 
Motor Complex’ (MMC). Wanneer de maag 
en de twaalfvingerige darm volledig leeg 
zijn, begint de darm na de spijsvertering 
vloeistoffen af te scheiden die gepaard 
gaan met langzame bewegingen. Dit proces 
begint in de maag en eindigt in het laatste 
deel van de dunne darm. Deze bewegingen 
hebben drie fasen waarin de frequentie en 
de kracht van de samentrekking toenemen 
tot ze snelle en sterke bewegingen worden 
die de resten van het voedsel uit de plooien 
van de dunne darm verwijderen en naar de 
dikke darm transporteren.

Het hele proces duurt op één plaats 
(bijvoorbeeld in de maag) 75 tot 85 minuten. 
Elke 45-180 minuten kan het proces herhaald 
worden zolang de maag leeg blijft. De weeën 
worden gemaakt door golven. Dat wil zeggen 
dat wanneer de golf door het midden van 
de dunne darm gaat, deze al klaar is in de 
maag. De herhaling van het MMC in de maag 
begint wanneer het eerste complex nog niet 
het einde van de dunne darm heeft bereikt. 
Zo wordt de darm effectief gereinigd, op 
meerdere plaatsen tegelijk.1

Afhankelijk van hoe langzaam de darm en 
het voedsel worden opgenomen, kan dit 
hele proces vier tot vijf uur duren. Velen 
denken dat het gerommel in de maag een 
teken is dat het tijd is om te eten, maar dat 
is niet zo: het is de darm die zichzelf aan het 
reinigen is. Zodra men een enkel koekje eet 
of iets anders drinkt dan water, stopt het hele 
reinigingscomplex, van de maag tot de darm, 
omdat het spijsverteringsstelsel verwacht dat 
er voedsel komt.

Het complex heeft 90 tot 120 minuten nodig 
om het proces weer op gang te brengen, 
nadat het is onderbroken. Als we de vijf uur 
reiniging toevoegen aan de tijd die nodig is 
om te herstarten, zullen we ons realiseren dat 
de darm nog veel meer uren nodig heeft om 
het hele proces te voltooien en dat het alleen 
's nachts kan, als we het toestaan en als we 
geen zware maaltijden eten. Vaak bereikt 
de darm niet eens een volledige reiniging 
in vijf uur. In die tijd kan het eerste deel van 
de darm meerdere malen herhaald worden, 
terwijl het laatste deel slechts één of twee 
keer voorkomt. Dit betekent dat het laatste 
deel, waar een groot deel van de vitaminen 
worden geabsorbeerd, meer wordt aangetast 
en dat er veel residuen aan de darmwanden 
kunnen blijven hangen.

Dit systeem verklaart het belang van het 
niet eten en drinken tussen de maaltijden 
en het vermijden van kauwgom, omdat dit 
het schema van de maagzuurafscheiding uit 
de hand doet lopen, het ritme van de darm 
verandert en ook de cyclus van de darmflora 
of microbiota beïnvloedt.

De consumptie van dierlijke of sterk verwerkte 
eiwitten, snacks tussen de maaltijden en 
kauwgom beïnvloeden een langzame 
vertering en voorkomen dat de darm wordt 
gereinigd. De oplossing voor een trage darm 
is niet af en toe een laxeermiddel te nemen, 
maar goed te kauwen, goed te eten en de 
darm op natuurlijke wijze zichzelf te laten 
reinigen.
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verder ook vitaminen zoals vitamine K 
en B12 (dat laatste echter zonder dat het 
door de darm kan worden opgenomen), 
ze maken korte ketens van vetzuren, en 
verschillende voedingsstoffen die dienen 
als boodschappers voor andere organen. 
Onze darmflora beïnvloedt zelfs ons 
immuunssysteem en maakt daar deel van uit.

De regelmaat in het voedsel en de rust 
die het lichaam tussen de maaltijden door 
moet hebben om de reiniging van het 
spijsverteringsstelsel te kunnen uitvoeren, zijn 
twee principes die zeer strikt moeten worden 
gevolgd. In de wereld waarin we leven en in 
ons dagelijks leven zijn er echter momenten 
waarop we uitzonderingen maken. Als dat 
het geval is, hoewel het niet moet worden 
gedaan, is het beter om het ritme van de 
darm niet te veranderen. Bijvoorbeeld: Als 
we om een of andere reden niet thuis zijn en 
we onze gewone maaltijd niet op tijd kunnen 
eten, is het beter om op dat moment iets 
te eten dan te wachten op een lege maag. 
Wat we echt niet moeten doen, is de tijden 
van de maaltijden verschuiven. Met andere 
woorden, niet lunchen of avondeten als 
je later thuis komt, maar wachten tot de 
volgende maaltijd.

Een ander geval is het wanneer we om wat 
voor reden dan ook gedwongen worden om 
een extra maaltijd te nuttigen dan de twee 
of drie die we meestal per dag hebben. 
Er zijn gevallen waarin we uit beleefdheid 
gedwongen worden om tussendoortjes 
te eten. Om de cyclus van de darm niet te 
onderbreken en de uren van de maaltijden 
niet te verschuiven, moeten we de volgende 
keer de volledige maaltijd eten, hoewel de 
darm die dag misschien niet de rust heeft 
tussen de maaltijden door. Het is beter om de 
reiniging een keer over te slaan dan het ritme 
te veranderen. Dit alles om te voorkomen dat 
de bacteriën van de darmmicrobiota verlies 
lijden. De darm zal de tijd vinden om het 
reinigingscomplex uit te voeren tijdens de 
uren van de slaap. 

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het niet 
altijd makkelijk is om op hetzelfde tijdstip 

 GEZONDHEID | Tips voor een gezonde darm

2 Micriobiome Congress Hamburg 2018

2. Regelmaat in de 
maaltijden

Bij dit volgende punt kunnen we zien hoe 
de openbaring honderd jaar vooruit was 
voor moderne ontdekkingen. Laten we 
eens kijken: “… In geen geval mag men 
onregelmatig eten. Als men het eten een 
uur of twee voor het gebruikelijke tijdstip 
eet, dan is onze maag niet op de nieuwe last 
voorbereid. Want het heeft het voedsel van 
de vorige maaltijd nog niet verwerkt, en ze 
miste vitale kracht voor deze nieuwe taak. Zo 
raakt ons organisme overbelast.” –Adviezen 
over dieet en voeding, blz. 159

Op een wetenschappelijk congres dat 
ik in 2018 heb bezocht, werden een 
aantal inzichten van de meest recente 
wetenschappelijke studies op het gebied van 
darmflora besproken.2  Onder andere bleek 
uit dit onderzoek dat het een groot voordeel 
is om altijd op hetzelfde tijdstip te eten, 
elke keer weer. Vanwege het MMC en het 
ritme van de microbiota moeten reguliere 
maaltijden een vast schema hebben. Zoals 
we eerder ook zagen, dienen ontbijt, lunch en 
avondeten gescheiden te worden door een 
vasten van minimaal vijf uur. Als men altijd op 
hetzelfde tijdstip eet, past de darmflora zich 
aan dat ritme aan en is het elke keer klaar om 
het voedsel op dat moment te ontvangen. De 
bacteriën reproduceren zich vlak daarvoor en 
sturen signalen naar de hersenen dat ze klaar 
zijn voor de spijsvertering. Dan beginnen we 
te voelen dat het lichaam echt voedsel nodig 
heeft, soms zelfs als we een paar uur eerder 
hebben gegeten. Als we de bacteriën geen 
voedsel geven op het moment dat ze er klaar 
voor zijn, worden ze aangetast en kan een 
groot deel van hen sterven. Dat veroorzaakt 
een onbalans in de darmflora en het 
beïnvloedt de opname van voedingsstoffen, 
ons immuunsysteem en kan zelfs leiden tot 
darmontsteking.

De darmmicrobiota produceren enzymen 
die voedingsstoffen en vezels metaboliseren 
of ontvouwen in kleinere delen voor een 
betere absorptie in de darm. Ze produceren 
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te eten. Wanneer er een noodgeval is rond 
mijn etenstijd, kan ik niet tegen de patiënt 
zeggen: “Wacht maar tot ik heb gegeten”. 
Ik probeer mijn vaste etenstijden te houden, 
maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom 
houd ik voor mezelf een tijdspanne aan. Dit 
betekent dat mijn lunchtijd niet precies om 
13.00 uur is, maar tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Mijn bacteriën raken daardoor gewend aan 
een tijdspanne en kunnen beter omgaan met 
een kleine verandering. Dat neemt niet weg 
dat het beter zou zijn om altijd op hetzelfde 
tijdstip te eten. Daarnaast kan ik uit eigen 
ervaring zeggen dat een verandering van 
tijdstip voor de hoofdmaaltijden – in mijn 
geval ontbijt en lunch – negatiever uitwerkt 
dan voor een kleine maaltijd. Een verandering 
van tijdstip waarop ik mijn avondeten nuttig, 
is in mijn geval daarom minder erg dan voor 
ontbijt of lunch. 

Het is belangrijk om de regelmaat van de 
maaltijden te handhaven, zelfs op vrije dagen, 
zowel thuis als op vakantie. Elke wijziging 
van het maaltijdschema zal de gezondheid 
van onze microbiota, die niet zo gemakkelijk 
kan worden hersteld, ernstig aantasten. 
De microbiota hebben tot twee weken 
nodig om te herstellen van de wijziging. 
Na zes maanden kan men zelfs nog een 
lagere diversiteit in de darmmicrobiota zien 
wanneer er veranderingen zijn opgetreden. 
Er zijn bacteriesoorten en -families die zeer 
gevoelig zijn en daardoor zullen verdwijnen. 
Die bacteriesoorten kunnen niet opnieuw 
worden ingenomen via capsules, omdat 
ze niet overleven buiten de darm en niet 
kunnen groeien in het lab. Sommige van deze 
bacteriën kunnen worden verkregen door 
middel van een fecale transplantatie. Omdat 
deze procedure niet zo gebruikelijk is en erg 
duur, is het beter om onze bacteriën vanaf het 
begin te verzorgen dan ze te beschadigen of 
te vernietigen.

Verrassend genoeg zien we weer elk detail dat 
in de Geest van de Profetie wordt genoemd: 
“Ik sta er versteld over te horen, dat velen 
van u, ondanks al het licht dat aan deze 
plaats is gegeven, tussen de maaltijden door 
eten! U mag tussen de reguliere maaltijden 
geen enkel hapje uw lippen laten passeren. 
Eet wat u eten moet, maar eet het tijdens de 
maaltijd en wacht dan tot de volgende. […]

Velen... eten terwijl hun organisme niets nodig 
heeft, en met onregelmatige tussenpozen, 
omdat zij het zedelijk weerstandsvermogen 

missen om de verleiding het hoofd te bieden. 
Het gevolg is dat de slecht behandelde maag 
in opstand komt en lijden is dan het gevolg. 
Regelmatig eten is erg belangrijk voor de 
gezondheid van ons lichaam en voor onze 
helderheid van geest. Tussen de maaltijden 
door mag geen enkele hap voedsel onze 
lippen passeren.” –Adviezen over dieet en 
voeding, blz. 160, 161

Voor degenen die voor een korte periode naar 
een land met een tijdsverschil moeten reizen, 
moeten ze blijven eten op het moment dat ze 
thuis eten, om zo, vermoeidheid en gebrek 
aan mentale helderheid te voorkomen. Tenzij 
de reis langer dan één of twee weken duurt, 
is het niet de moeite waard om zich aan te 
passen aan het nieuwe eetschema van het 
land of de plaats waar ze zijn aangekomen. 
Als het verblijf langer is dan de genoemde 
tijd, moet het lichaam een overgangstijd 
krijgen, op die manier zorgen we voor 
een betere verzorging van de bacterie. 
Door kleine porties voedsel te eten tijdens 
de maaltijd in het land van herkomst en 
vervolgens een goede volledige maaltijd te 
eten tijdens de nieuwe maaltijd, gedurende 
één of twee dagen, helpen we de bacterie 
zich aan te passen; zelfs als dat betekent dat 
de darm gedurende die tijd niet in staat zal 
zijn het reinigingsmechanisme uit te voeren. 
Sommige praktische studies in het darmflora 
hebben aangetoond dat wanneer het vorige 
advies wordt opgevolgd, de persoon zich 
bijna niet aangetast voelt door de jetlag. Ik 
heb het zelf geprobeerd en het werkt echt!!!

De Geest van de Profetie heeft er ook iets 
over te zeggen:

“... Indien reizigers op regelmatige tijdstippen 
eenvoudig en voedzaam voedsel zouden 
eten, dan zouden ze zich niet zo uitgeput 
voelen en niet zo dikwijls ziek zijn.” –Adviezen 
over dieet en voeding, blz. 159 

3. Licht avondeten en 
vasten tijdens de nacht

Het Engelse woord voor ontbijt is ‘breakfast’: 
het breken van het vasten. Het heeft deze 
naam omdat met het ontbijt het vasten wordt 
gebroken dat het lichaam tijdens de nacht 
heeft gehouden. Dit is het beste moment 
voor de darm om uit te rusten van het 
voedsel. De maag rust gedurende de nacht, 
terwijl de darm werkt bij het schoonmaken. 
Wanneer een diner erg zwaar is geweest, zal 
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de spijsvertering erg traag verlopen en zal 
de slaap ongemakkelijk zijn. De darm zal dan 
geen tijd hebben om te reinigen en klaar te 
zijn voor de volgende dag.

Wanneer men een lichte maaltijd eet op basis 
van koolhydraten, arm aan verwerkte eiwitten 
en arm aan vezels, kan de darm in minder dan 
vijf uur schoon worden. Als de persoon een 
lichte maaltijd heeft gehad rond 18.00 uur, 
zal hij uiteraard om 22.00 uur honger hebben 
als hij nog niet naar bed is gegaan. Dit toont 
aan dat het spijsverteringsstelsel goed werkt 
en dat het de tijd heeft gehad om het eerste 
deel van de reiniging uit te voeren. Daarna 
kan de darm worden toegewijd aan een 
diepere reiniging en daarom is het sterk aan 
te raden om niet meer te eten. Het gevoel 
van leegte zal verdwijnen als hij water of een 
thee drinkt zonder zoetigheid.

“In onze samenleving is het stelregel om licht 
te ontbijten. Maar dit is niet de beste manier 
om met onze maag om te gaan. Bij het 
ontbijt is onze maag beter in staat om meer 
voedsel op te nemen dan bij de tweede of 
derde maaltijd van de dag. De gewoonte om 
bij het ontbijt weinig en bij het avondeten 
veel te eten, is verkeerd. Zorg dat uw ontbijt 
meer weg heeft van de stevigste maaltijd van 
de dag”. –Adviezen over dieet een voeding, 
blz. 153

De gewoonte om drie keer per dag te eten 
is niet aan te bevelen voor mensen die 
intellectueel werken, omdat de persoon niet 
zoveel calorieën verbrandt in zijn of haar 
werk. Twee maaltijden zal het veel beter 
maken, laten we eens kijken:

“Men heeft ontdekt dat het over het algemeen 
goed voor onze gezondheid is, om slechts 
twee keer per dag te eten. Toch kunnen 
mensen onder bepaalde omstandigheden 
een derde maaltijd nodig hebben. Wanneer 
men dan al voor de derde keer eet, dan dient 
die maaltijd erg licht te zijn en te bestaan 
uit licht verteerbaar voedsel. Crackers – de 
Engelse biscuit – of beschuit, met fruit of 
granenkoffie zijn het meest geschikt voor de 
maaltijd ‘s avonds.” –Adviezen over dieet 
en voeding, blz. 156. Vruchten of sappen 
voor het diner moeten vroeg in de avond 
worden genomen om gisting in de maag te 
voorkomen.

Dus als je wilt vasten voor gewichtsverlies, 
gezondheid of geestelijke redenen, denk ik 
persoonlijk dat het vanwege de hierboven 
genoemde redenen beter is om een 
dagelijks vasten met tussenpozen te doen 
dan een volledige dag per week te vasten. 
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AMEN

W            ant het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, 
maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige 

Geest. - Romeinen 14:17

Dit komt omdat als je het dagelijks doet, 
op regelmatige basis (zoals de 16/8 of de 
14/10 methode), je darmflora zich eraan kan 
aanpassen en zijn evenwicht kan vinden, terwijl 
volledige vastendagen ook een negatief 
effect kunnen hebben op je darmbacteriën. 
Door de fysiologisch verbeterde vertering 
in de ochtend en overdag is het ook beter 
om het avondeten over te slaan dan het 
ontbijt. In het geval dat je ziek bent en niet 
kunt of wilt eten, zou het goed zijn om op zijn 
minst regelmatig zelf getrokken plantaardig 
bouillon of goed gekookt havermoutwater 
(slijmerig) te drinken, aangezien het zeer 
goed verteerd wordt en het bijna geen last 
is voor de darm. Daarnaast biedt het op zijn 
minst wat voedsel voor je darmflora en wat 
energie voor je lichaam.

Voor degenen die 's nachts werken, zoals 
artsen, verpleegkundigen of degenen die 
constant verschillende diensten hebben 
en overdag moeten slapen, moeten ze de 
regelmatigheid van de maaltijden handhaven 
alsof ze overdag wakker zijn; met andere 
woorden, om wakker te worden tijdens de 
maaltijd, het te nemen en weer te gaan 
slapen. De microbiota van de darm moet het 
voedsel op het gebruikelijke tijdstip blijven 
ontvangen, zodat het niet wordt aangetast. 
Het beste advies is om 's nachts niet te eten, 
zelfs niet als je aan die dienst werkt. Als je echt 
voedsel nodig hebt voor de concentratie, kan 
je wat drinken zoals hierboven al is vermeld: 
een zelf getrokken plantaardig bouillon of 
goed gekookt havermoutwater (slijmerig). 
Op die manier heb je de energie om verder 
te werken zonder je veel met de darm te 
bemoeien en zonder je zo slaperig te voelen.

“In de regel moet de arbeid van de dag niet 
worden verlengd tot in de avond... Het is mij 
gebleken dat degenen die dit doen, vaak 
veel meer verliezen dan ze winnen, want hun 
energie is uitgeput en ze werken aan nerveuze 
opwinding. Zij beseffen misschien geen 
onmiddellijke schade, maar zij ondermijnen 
zeker hun lichamelijke gesteldheid.” –
Counsels on health, blz. 99. 

Maar als we om een of andere reden tot 
laat in de nacht moeten werken of studeren, 
moeten we geen voedsel eten, omdat we 
denken dat het lichaam calorieën nodig heeft 
om beter te kunnen presteren. De calorieën 
van dat extra voedsel zullen bijdragen aan 

het gewichtstoename, het verlagen van het 
immuunsysteem, het verliezen van geestelijke 
helderheid en het ziek maken van onze darm. 

Laten we God vragen ons te helpen om 
voor onze gezondheid te zorgen en de wil 
van God te begrijpen voor ieder van ons als 
dragers van de drie-engelenboodschap. Zijn 
Heilige Geest doet het werk om onze geest 
te verlichten en ons kracht te geven om onze 
eetlust te overwinnen, net zoals Christus 
overwon. 

Conclusie
Het is niet zozeer wat we eten of wat we niet 
eten wat goed of schadelijk voor ons is; zelfs 
als het veganistisch is, of plantaardig of rauw 
voedsel. Het hangt er allemaal van af op welk 
moment we het eten, hoeveel we eten en 
hoe vaak we het doen. De Bijbel noemt op 
dezelfde manier het principe van matigheid: 
"Want het Koninkrijk van God bestaat niet 
uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid 
en vrede en blijdschap in de Heilige Geest". 
Romeinen 14:17. Toch heeft het evangelie 
te maken met zelfbeheersing, want 
zelfbeheersing regeert over onze gewoontes. 
Goede gewoontes zullen het lichaam in staat 
stellen om goede voedingsstoffen op te 
nemen en minder giftige stoffen en minder 
gisting van een ongezonde darmflora te 
produceren.

"Want God heeft ons niet gegeven een 
geest van vreesachtigheid, maar van kracht 
en liefde en bezonnenheid." 2 Timotheüs 1:7

"En daarom moet u zich er met alle inzet 
op toeleggen om aan uw geloof deugd toe 
te voegen, aan de deugd kennis, aan de 
kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing 
volharding, aan de volharding godsvrucht," 
2 Petrus 1: 5,6

Laten we God vragen ons te helpen om 
voor onze gezondheid te zorgen en de wil 
van God te begrijpen voor ieder van ons als 
dragers van de drie-engelenboodschap. Zijn 
Heilige Geest doet het werk om onze geest 
te verlichten en ons kracht te geven om onze 
eetlust te overwinnen, net zoals Christus 
overwon. 
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 RECEPTEN | 3 eenvoudige recepten

RECEPTEN

Ingrediënten Bereiding
300 gram bevroren  bosbessen; 

2 rijpe bananen, in stukjes gesneden en 
bevroren; 

4 eetlepels soja-yoghurt;

1 grote eetlepels honing;

2 el citroensap.

Het recept is heel eenvoudig: doe alle 
ingredienten in een keukenmachine. Goed 
blenden en klaar!

Door: Arancha Lazar

BOSBESSENIJS

BLOEMKOOLSTEAK
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Ingrediënten Bereiding
1 glas (± 250 ml) bloem (half volkoren 
tarwemeel, half tarwebloem);

1 glas  (± 250 ml) gemalen maanzaad;

2 eetlepels olijfolie;

4 eetlepels honing;

150 ml plantaardige melk (of water);

1 theelepel baking soda;

Een snufje zout.

1. Meng eerst de droge ingrediënten 
(bloem, maanzaad, zout en baking soda) 
in een kom. 

2. Voeg vervolgens honing, olie en 
plantaardige melk (of water) toe. Meng 
alles goed.

3. Leg het beslag op een met olie ingevette 
bakplaat en bak in een voorverwarmde 
oven op 150-180 graden tot het baksel 
licht goudbruin is. 

Als extra topping kan men een ‘chocoladesaus’ 
maken met bananen, johannesbroodpoeder 
(carob) en een beetje water of plantaardige 
melk, goed gemixt in de blender. 

Ingrediënten Bereiding
1 theelepel paprikapoeder;

2 eetlepels sojasaus;

2 eetlepels olijfolie;

1 eetlepel mix van kruiden (knoflook, 
rozemerijn, tijm); 

1-2 eetlepel(s) water;

1 bloemkool.

1. Maak een saus door de paprikapoeder, 
sojasaus, olijfolie, kruidenmix en het 
water te mengen.

2. Was de bloemkool en snijd het met een 
groot mes tot grote filets, of in stukjes.

3. Dip de bloemkool in de saus en leg 
garneerde bloemkool op een vel 
bakpapier. 

4. Bak de bloemkool ongeveer 10 minuten 
in een voorverwarmde oven op 200 
graden.

MAANZAADCAKE
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En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word 
veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 

om te kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

- Romeinen 12:2 -


