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INLEIDING
DIE BETROUBARE WOORD VAN GODDELIKE PROFESIE

Want ons het nie kunstig verdigte fables nagevolg toe ons julle die krag en
koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was
aanskouers van sy majesteit; want Hy het van God die Vader eer en
heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot
Hom gekom het: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. En
hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die
heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop
julle tog moet ag gee. – 2 Petrus 1:16-19.

Die betroubare woord van profesie
Petrus sê dat ons ‘n woord het wat baie betroubaarder is as sy ooggetuie
getuienis. Hoe kan dit wees? Hier is die antwoord: Wat Petrus op die
berg van verheerliking gesien het, het hom oortuig dat Jesus na hierdie
aarde in mag en heerlikheid sou terugkeer. Maar ek en jy was nie daar nie.
Ons moet Petrus op sy woord neem, dat wat hy gesien het bewys was van
die Tweede Koms. Dit is nie die geval met Bybelprofesie nie. Ons wat die
vervulling van die Bybel se tekens van Christus se wederkoms sien, het
betroubaarder bewyse as Petrus se ooggetuie getuienis.

Ons kan die

vervulling van die profesieë van die Tweede Koms voor ons oë sien. Dit is
in hierdie sin dat Bybel-profesie “baie vas is”, eerder as Petrus se woord
as ‘n ooggetuie.

Die Bybel is soos ‘n oop see kaart
Die Bybel is soos ‘n oop see kaart vir die stuurman hoe om ‘n skip na sy
bestemming te stuur. Op ‘n soortgelyke wyse, soos ons die profesieë van
die Bybel in verband met Christus se koms bestudeer en die vervulling van
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hierdie voorspellings in ons dag aanskou, word ons vertroue in laaste-dae
Bybel-profesie, en in der waarheid in die Bybel self, versterk.
Die enigste verskil tussen die twee kaarte, die oop see kaart en die hawe
kaart, is dat die hawe kaart baie meer in detail is en baie duideliker die
koraalriwwe, sandbanke, rotse, ens. aantoon.
Die Bybel is die Christen se oop see kaart. Sy profesieë wys ons in breë
trekke wat wag vorentoe. Christene deur die eeue het hulle lewens deur
sy leringe gerig en hulle weet sy profesieë is betroubaar.

Die Sewendedagadventiste se hawe kaart
As Sewendedagadventis Christene glo ons dat soos ons vaartuig – ons kerk
– sy hawe nader, is daar gevaarlike riwwe wat skipbreuk kan veroorsaak
(vgl. 1 Tim. 1:19). Daarom het God vir ons ‘n hawe kaart gegee om ons te
help om ons vaartuig verby die gevaarlike riwwe wat vorentoe wag te
stuur. Hierdie kaart is die geskrifte van die Gees van Profesie.
Die Gees van Profesie is ‘n versameling van geskrifte deur Ellen G. White
wat, so glo ons, deur God geïnspireer was.

Die Gees van Profesie-

geskrifte stem ooreen met die Bybel op elke belangrike punt. Deur hierdie
geskrifte met die Bybel te vergelyk het ons tot die gevolgtrekking gekom
dat hulle goddelik geïnspireer is.
Ons maak geen verskoning vir die aanspraak dat Ellen White ‘n profeet van
God was en dat haar geskrifte goddelik geïnspireer was. Maar iemand mag
wonder: Is profete nie iets van die verlede nie? Was profete nie slegs
vir Bybelse tye nie? Moet God se volk in die laaste dae die profetiese
gawe onder hulle hê? Kom ons kyk wat sê die Bybel hieroor.
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Die gawe van profesie en God se oorblyfselkerk
In Openbaring 12:17 lees ons –
En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om
oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God
bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
Hierdie is vanselfsprekend simboliese taal en ons glo die Bybel is sy eie,
beste interpreteerder. So, kom ons laat die Bybel toe om die betekenis
van die verskillende simbole te interpreteer.

Wat verteenwoordig die

draak?
Openbaring 12:9 sê: Die groot draak is neergewerp, die ou slang wat
genoem word duiwel en Satan.
Die draak verteenwoordig Satan.

So, deur plaasvervanging kan ons sê:

Satan was vertoorn op die vrou. Maar wat verteenwoordig die vrou?
Verwysende na die kerk in 2 Korinthiërs 11:2 sê die apostel Paulus: Ek het
julle [die Kerk] aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan
Christus voor te stel.
So, Satan is kwaad vir God se Kerk en hy het uitgegaan om oorlog te voer,
of te vervolg, die oorskiet of oorblyfsel van die Kerk se nakomelinge. ‘n
Oorskiet of oorblyfsel is die laaste gedeelte van iets.

Daarom, die

oorblyfsel van die Kerk se nakomelinge is die volk van God se ware Kerk in
die laaste dae. Openbaring 12:17 gee vir ons die kenmerke waardeur ons
hierdie volk kan identifiseer.

Hulle is 1. Wat die gebooie van God

bewaar en 2. Die getuienis van Jesus Christus hou.
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Die gebooie van God
Die uitdrukking die gebooie van God, verwys vanselfsprekend na die Tien
Gebooie, maar kom ons laat die Bybel hierdie punt maak. Deuteronomium
4:13 sê dat God –
Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om
te doen, die tien woorde en dit op twee kliptafels geskrywe.
So, God se oorblyfselvolk sal die Tien Gebooie bewaar [gehoorsaam] – deur
Sy in staatstellende genade, natuurlik.
Maar wat is die getuienis van Jesus Christus?
Die engel van Openbaring 19:10 verduidelik aan Johannes - Die getuienis
van Jesus Christus
Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis
van Jesus het. ....

Want die getuienis van Jesus is die gees van die

profesie.
In verband met hierdie getuienis, of gees van profesie, sê die apostel
Paulus dat die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle [God
se Kerk], sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl
julle

wag

op

die

openbaring

van

onse

Here

Jesus

Christus.

–

1 Kor. 1:6,7.
Hierdie Skrifgedeelte vestig drie punte: 1.

Die getuienis van Jesus

Christus is een van die genadegawes (Ef. 4:11 noem dit “profete”, 1 Kor.
14:22 noem dit “profesie”, Rom. 12:7 noem dit “profesie”; 2.

Christus

plaas hierdie gawe in ‘n Kerk wat “wag” vir Sy “openbaring” of tweede
koms; en 3. Hy skenk hierdie gawe om te “bevestig”, of om Sy seël van
goedkeuring op, nie sommer enige kerk nie, maar op Sy ware, laaste-dae
Kerk te sit.
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Profesie is vir gelowiges, nie ongelowiges nie
In 1 Kor. 14:22 maak Paulus ‘n baie belangrike beginsel in verband met die
profetiese gawe bekend.

Hy sê die profesie egter is nie vir die

ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Met ander woorde, die
profetiese gawe is vir diegene wat, nadat hulle dit aan die Bybel getoets
het en gevind het dat dit in harmonie met die Woord van God is, die gesag
daarvan aanvaar het. Dit is nie vir ongelowiges nie. Dit is nie vir diegene
wat nie, of wat nog nie, sy gesag aanvaar het nie.
Dit beteken dat ons, wat glo in die goddelike inspirasie van Ellen White se
geskrifte en hulle as gesaghebbend aanvaar het, vry is om hulle te gebruik
met diegene wat dieselfde mening huldig. Daar is niks vals of bedriegliks
om so ‘n standpunt in te neem nie.

Christene van ander gelowe pas

dieselfde beginsel toe wanneer hulle Christus aan die Jode verkondig.
Bybel Christene aanvaar die gesag van albei, die Ou- en Nuwe Testament,
maar Jode aanvaar slegs die gesag van die Ou Testament.

Gevolglik

gebruik Christene die Ou Testament om die Jode te oortuig dat Jesus die
beloofde Messias was. Nietemin, nadat ‘n Jood die Nuwe Testament as
goddelik geïnspireerd aanvaar het en Christus as die beloofde Messias, is
Christene vry om die hele Bybel te gebruik om hom of haar van ander
Nuwe Testamentiese leringe te oortuig.
Ellen G. White en haar geskrifte
Sommige

Christene

kyk

agterdogtig/wantrouend

na

Sewendedag=

adventiste, omdat ons glo dat die geskrifte van Ellen White goddelik
geïnspireerd is.

Daar is selfs sommige Adventiste wat ongemaklik is,

omdat leerstelling nommer 17 van ons Fundamentele Leerstellings sê –
Een van die gawes van die Heilige Gees is die profesie. Hierdie gawe is die
kenmerk van die oorblyfselkerk en is in die bediening van Ellen G. White
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gemanifesteer.

Omdat sy die boodskapper van die Here is, is haar

geskrifte ‘n voortdurende en gesaghebbende bron van waarheid wat troos,
leiding, onderrig en vermaning vir die Kerk voorsien. Hulle stel dit ook
duidelik dat die Bybel die norm is waaraan alle leer en belewenisse getoets
moet word.
Die Bybel het woorde van raad vir sodanige Adventiste en hierdie raad is
net so van toepassing op diegene wat ons ketters noem, omdat ons glo dat
God die gawe van profesie aan die Sewende-dag Adventiste Kerk in die
persoon van Ellen G. White en haar geskrifte geskenk het. Hier is wat die
Bybel sê vir diegene wat agterdogtig/wantrouend kyk na die eindtyd
manifestasies van die profetiese gawe:
Verag die profesieë nie.

Beproef alle dinge; behou die goeie. –

1 Thess. 5:20.21.
Hierdie geïnspireerde raad vermaan Christene om nie die profesie te
minag nie. Maar dit gaan verder. Dit daag hulle uit om die profesieë te
toets. Met ander woorde, toets die profete en hulle geskrifte en as dit
blyk dat hulle betroubaar is, hou daaraan vas – aanvaar hulle as goddelik
geïnspireer. Maar die vraag is nou: Hoe kan ons die profesieë toets?
Hoe om profete en hulle profesieë te toets
Hier volg hoe die Bybel sê ons profesieë moet toets:
Toets 1: Wat leer die profeet omtrent Christus?

Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle
uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan
ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die
vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus
in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. – 1 Joh. 4:1-3.
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Die Bybel verklaar dat Christus God is –
God is geopenbaar in die vlees. – 1 Tim. 3:16.
Dus, ‘n ware profeet sal leer dat Jesus Christus, wat waarlik God is, het
die mens Christus Jesus geword (1 Tim. 2:5) – nogtans het Hy die hele
tyd waarlik God gebly. Ellen White se geskrifte handhaaf hierdie lering
regdeur. Enigeen wat enige vraag op hierdie punt het, moet haar boek oor
die lewe van Christus, The Desire of Ages, lees. Van die begin tot die
einde verhoog hierdie boek Jesus Christus as God in die vlees geopenbaar
en wat waar is van hierdie boek is waar van al haar ander geskrifte.
Toets 2: Watter soort geestelike vrug produseer die profeet?
Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en
van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. –
Matt. 7:15,16.
‘n Profeet word geken aan die geestelike vrug wat hy of sy dra. Met ander
woorde, aan die soort lewe wat hy of sy leef.
As ‘n gelowige in Ellen White se goddelike inspirasie sê dat sy ‘n goeie
persoon was, kan daardie persoon tereg partydig beskou word. Maar as ‘n
vyand erken dat sy ‘n goeie vrou was, dra sy of haar getuienis gewig.
Ellen White se grootste vyand (nie dat sy hom as ‘n vyand beskou het nie,
maar dit is die manier hoe hy haar behandel het nadat hy die Kerk verlaat
het) was ‘n gewese Sewendedagadventis leraar met die naam Dudley M.
Canright.
Ellen White het op 16 Julie 1915 gesterf. Voor haar dood het Canright
haar beskuldig dat sy ‘n vals profeet was. Nogtans, by ‘n gedenkdiens wat
ter ere van haar gehou was in Battle Creek, Michigan op 24 Julie 1915, het
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hierdie man, in trane wat oor sy wange gerol het, bely dat sy “’n goeie
Christen” vrou was.
Hierdie getuie van ‘n ooggetuie is oortuigender as die getuienis van ‘n blote
gelowige in die goddelike oorsprong van Ellen White se geskrifte.
Toets 3: Stem die profeet se geskrifte met die Tien Gebooie en die res
van die Bybel ooreen? Luister wat sê Jesaja:
Tot die wet en tot die getuienis!

As hulle nie spreek volgens hierdie

woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie [because there is
no light in them – NKJV]. – Jesaja 8:20.
Hierdie toets bestaan uit twee dele: 1.

Wat leer die profeet met

betrekking tot wat God geskryf het – die Tien Gebooie wet (Exodus
31:18)? En 2. Wat leer die profeet met betrekking tot wat die profete
geskryf het – die getuienis van die Bybel-skrywers? Op Ellen White en
haar geskrifte toegepas, is die antwoord:

Sy bemoedig Christene

konsekwent om God se wet te onderhou en deur God se genade het sy
probeer om getrou al God se gebooie haarself te onderhou – insluitende
die Sabbatsgebod. Met betrekking tot die Bybel, is die antwoord: Haar
geskrifte is ten volle in ooreenstemming met die getuienis van die Bybelprofete. Nòg sy nòg haar geskrifte het ooit die vryheid geneem om die
Bybel te korrigeer.

Inteendeel, sy en haar geskrifte het die Bybel

aanvaar soos dit geskryf was en het altyd die oppergesag van die Skrifte
gehandhaaf. Let op wat sy in dié verband geskryf het:
Laat alles na die Bybel gebring word, want dit is die enigste geloofsreël en
geloofsleer – BEcho 15 Oktober 1892.
Terwyl Ellen White se geskrifte dikwels insiggewende insigte verskaf, was
hulle te alle tye waar hierdie insigte met die Bybel vergelyk was, ten volle
in ooreenstemming met die Skrifte.
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Toets 4: Word die profeet se voorspellings bewaarheid?
As die woord van die profeet uitkom, sal die profeet bekend word wat
die Here waarlik gestuur het. – Jer. 28:9.
Die vervulling van die profeet se voorspellings is die vierde toets wat
bepaal of hy/sy goddelik geïnspireer is of nie. Ter gelegener tyd sal ons
ondersoek instel na sommige voorspellings wat Ellen White gemaak het,
maar laat ons eerstens daarop let dat –
Al vier toetse moet toegepas word
Die toepassing van ‘n enkele toets bevestig nie of ‘n persoon ‘n profeet van
God is of nie. Sommige vals profete mag erken dat Christus as God in
menslike vlees geopenbaar was, maar faal in een of meer van die ander
toetse.

Sommige mag oënskynlik godvresende lewens leef, maar ‘n

volgende toets faal.

Andere mag bely om God se wet te onderhou en

daarop aanspraak maak dat hulle geskrifte in harmonie met die Bybel is –
en dit mag werklik die geval wees – vir ‘n tyd – maar naderhand sal òf hulle
òf hulle geskrifte een of meer van die ander toetse faal. En, uiteindelik,
mag sommige vals profete dinge voorspel wat werklik gebeur, maar een of
meer van die ander toetse faal. Gevolglik, om te bevestig dat ‘n profeet
goddelik geïnspireer is, moet hy/sy al vier toetse slaag.
Voorspellings omtrent godsdienstige toestande in die laaste dae
Ons het vasgestel dat Ellen White en haar geskrifte drie van die vier
Bybelse toetse van ‘n ware profeet geslaag het.

Die res van hierdie

hoofstuk skenk ons aandag aan een van haar voorspellings, wat ons glo tans
in die proses van vervulling is. Baie van haar voorspellings het te doen met
godsdienstige onverdraagsaamheid in Amerika en die wêreld in die laaste
dae.
wees.

Hierdie profesieë sal die onderwerp vir die res van hierdie boek
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Meer as ‘n eeu gelede, op ‘n tydstip toe Protestante openlik RoomsKatolisisme teengestaan het, het Ellen White voorspel –
Die Protestante van die Verenigde State sal die eerste wees om die hand
uit te steek oor die kloof en die hand van spiritisme neem; ook sal hulle die
hand uitsteek oor die kloof om die hand van die Roomse mag te neem en
onder die invloed van hierdie drievoudige vereniging sal hierdie land die
voetstappe van Rome navolg om die regte van die gewete te vertrap. – GC
588.
In die Review, 1 Junie 1886, verduidelik sy hoe dit sou gebeur –
Hierdie eenheid sal egter nie verwesenlik word deur ‘n verandering in
Katolisisme nie, want Rome verander nooit nie. Sy maak op onfeilbaarheid
aanspraak. Dit is Protestantisme wat sal verander. Die aanvaarding van
liberale idees van sy kant sal hom bring waar hy die hand van Katolisisme
kan vasgryp.
Sy verduidelik hoe die hoofdenominasies in Amerika dit sal bewerkstellig:
Wanneer die hoofkerke van die Verenigde State verenig op die
leerstellings wat hulle met mekaar in gemeen het, die staat sal beïnvloed
om hulle dekrete af te dwing en om hulle inrigtings te ondersteun, dan sal
Protestantse Amerika ‘n beeld van die Roomse priesterheerskappy gevorm
het en die oplê van siviele strawwe op die andersdenkendes sal die
onvermydelike gevolg wees. – GC 445.
Vandag sien ons hoe Amerika in die rigting beweeg om hierdie
voorspellings te vervul. ‘n Artikel deur Gustave Nieburh, getitel, Religion,

Politics Can Mix, verklaar dat:
As bewys van ‘n opvallende verandering in Amerikaanse houding omtrent
godsdiens en politiek, glo ‘n meerderheid van die publiek nou dat kerke
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moet toegelaat word om politieke menings uit te spreek.

Dit is ‘n

ommeswaai van wat die meerderheid ‘n generasie gelede geglo het, volgens
‘n nuwe nasionale opname van godsdienstige identiteit en politieke opinie. –

Idaho Statesman, 25 Junie 1996, aangehaal in die New York Times News
Service.
Of hierdie neiging sal voortduur, vergesel deur ‘n verskuiwing na groot
ondersteuning vir Sondagwetgewing, wat Ellen White se geskrifte
voorspel, soos ons in die komende hoofstukke sal sien, weet ons nie. Dit is
ook nie nodig dat ons weet nie. Ons baseer ons geloof nie op opnames nie,
maar op die betroubare woord van profesie.
Bronne wat die Bybel ondersteun en die komende krisis
In sy boekie, Flirting With Rome: Evangelical Entanglement With Roman

Catholicism, sê David W. Cloud dat vir meer as dertig jaar (sedert die
1960’s) het die Southern Baptist Convention na Rooms-Katolieke uitgereik.
Sedert ‘n paar jaar gelede was die SBC sterk anti-Katoliek en een van die
staatmaker ondersteuners van die skeiding van kerk en staat in Amerika.
In sy onlangs gepubliseerde boek, A Woman Rides the Beast, verklaar
Dave Hunt, wat nie ‘n Sewendedagadventis is nie, maar wat die gevaar wat
deur daardie sogenaamde Christen Koalisie opgelewer word die volgende:
Toenemende

getalle

van

hedendaagse

evangeliesgesindes

aanvaar

Katolieke as Christene en vind blykbaar geen probleem om met hulle in die
evangelisasie van die wêreld te verenig nie. Daardie feit word duidelik
gemaak in die historiese gesamentlike verklaring.... deur Katolieke en
evangeliesgesinde leiers. – Evangelicals and Catholics Together: The

Christian Mission in the 3rd Millennium, 1994.
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Wat bring die Sondag-Sabbat kwessie op die voorgrond?
Benewens veranderinge in die godsdienstige klimaat, is ons vandag getuies
van ekologiese veranderings wat begin om die aarde se klimaat te
affekteer en voorspel rampe met enorme gevolge. Ons sien ook politieke
korrupsie en morele verval wat nie net Amerika deurtrek nie, maar die
samelewing oral op die aarde. Let op wat Ellen White in die verband lank
gelede voorspel het. –
Soos mense verder en verder van God verwyder raak, word Satan
toegelaat om mag oor die kinders van ongehoorsaamheid te hê. Hy slinger
verwoesting onder die mense. – RH 16 Julie 1901.
Let op wie veroorsaak in werklikheid hierdie rampe en wat Ellen White
voorspel wat sal gebeur wanneer hierdie rampe toeslaan:
Hulle sal beweer dat die mense God mishaag deur die ontheiliging van die
Sondag-sabbat en dat dit hierdie sonde is wat die oorsaak van die rampe
is wat nie sal ophou totdat Sondag-onderhouding nougeset gehandhaaf
word nie. Dat diegene wat die aansprake van die vierde gebod ondersteun
daardeur eerbied vir Sondag vernietig, dat hulle die beroerders van die
volk is en die oorsaak is dat die goddelike guns verbeur en tydelike
voorspoed verhinder word. – GC 590.
Sewendedagadventiste, verkondigers van die betroubare woord van
profesie, nie tydvasstellers nie.
Hierdie deur Satan veroorsaakte rampe/ellende wat meer as honderd jaar
gelede voorspel was, mag vinniger kom as wat enigeen van ons verwag.
Maar wanneer ook al hulle kom, moet ons geestelik voorbereid wees en
nogtans verhoed om voorspellers of tydvasstellers te wees. Ellen White
waarsku:
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Weer en weer was ek met betrekking tot tydvasstelling gewaarsku. Daar
sal nooit weer [sedert 1844] ‘n boodskap vir God se volk wees wat op tyd
gebaseer is nie. Ons sal nie die definitiewe tyd òf vir die uitstorting van
die Heilige Gees òf vir die koms van Christus weet nie. – RH 22 Maart
1892.
Elders vermaan sy:
Dit is nie in die voorsienigheid van God dat enige sterflike mens, deur
enige toestel/instrument/ uitvinding of berekening wat hy van syfers mag
maak of van simbole, of van tipes met enige sekerheid met betrekking tot
die presiese tyd/periode/tydperk van die Here se koms sal weet nie. – Ms
9, 1891, aangehaal in 10 MR 272.
Aan die ander kant, terwyl ons voorkom om voorspellers of tydvasstellers
te wees, moet ons “die vaste tred van die gebeure begryp wat deur [God]
vasgestel is om plaas te vind” (7T14) en, wanneer hierdie gebeure wel
plaasvind, moet ons hulle vervulling aan die wêreld aankondig.
Wat dit beteken is dat Adventiste nie tot stand gekom het om profete te
wees nie; ons is totstand gebring om verkondigers van die “betroubare
woord van profesie” te wees.

Sodoende, soos ons probeer “om die

misterieë van die toekoms binne te dring” (3SM 394), laat ons nie dink bo
wat geskrywe is nie. – 1 Kor. 4:6.

Wanneer die Bybel en die gees van

profesie duidelik voorspel dat sekere gebeure in die toekoms sal gebeur,
kan ons gerus wees dat daardie gebeure soos voorspel sal plaasvind, maar
ons moet nie datums vasstel vir hulle om te gebeur nie – ook nie om verder
te gaan as wat die betroubare woord van profesie magtig nie.
Wees op die uitkyk vir die bestendige tred van gebeure
Ellen White het in 1907 geskryf: Ek het ‘n helder begrip van wat in die
toekoms sal wees (Lt 28, 1907), en hierdie helder begrip van eindtyd
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gebeure is in haar duidelike en konsekwente, openbarende voorspellings
weerspieël. Die Bybel en die Gees van Profesie-geskrifte gee ons baie
oorsaak-en-gevolg skakels tussen gebeure wat in die toekoms gaan gebeur,
maar hoeveel tyd tussen een gebeurtenis en die volgende verloop, is nie
geopenbaar nie.
Omdat “die finale bewegings vinniger sal wees” (9T 11), sal ons almal
waarskynlik onkant betrap word deur die snelheid waarmee sommige van
hierdie gebeure sal voor kom, want daar word vir ons gesê dat “die einde
vinniger sal kom as wat mense verwag” (4 SP 447).
Die primêre doel van profesie
God se primêre doel deur die toekoms te voorspel is nie sodat ons dié dag
en dié uur (Matt. 24:36), van Jesus se koms kan weet of wanneer die
genade deur sluit of wanneer die Sondagswet uitgevaardig sal word nie,
maar dat wanneer “die vaste [betroubare] woord van profesie” gebeur, ons
“kan glo” (Joh. 13:19), en juig, “omdat [ons] verlossing naby is” (Luk. 21:28).
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HOOFSTUK EEN
‘N OORSAAK EN GEVOLG KRONOLOGIE VAN DIE
KOMENDE KRISIS
DIE DOEL VAN GODDELIKE PROFESIE
Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie. – Jes. 46:9.
Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy
knegte, die profete, geopenbaar het nie. – Amos 3;7.
En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan
glo wanneer dit gebeur. – Joh. 14:29.
Omvang van informasie beskikbaar
In die profesieë word die toekoms net so duidelik aan ons geopenbaar as
wat dit [Jesus se kruisiging en opstanding] aan die dissipels deur die
woorde van Christus geopenbaar was. Die gebeurtenisse in verband met
die sluiting van die genadetyd en die voorbereiding vir die tyd van
benoudheid, word duidelik geopenbaar. Maar daar is menigtes wat so min
begrip van hierdie belangrike waarhede het, asof hulle nooit geopenbaar
was nie. Satan lê op die loer om elke indruk wat mense wys kan maak tot
die saligheid, uit te wis en die tyd van benoudheid sal hulle onvoorbereid
vind. – GC 594.
Die breë raamwerk van komende gebeure
Ek het gesien dat Jesus nie die allerheiligste plek sou verlaat voordat elke
geval beslis was òf vir verlossing òf vernietiging en dat die wraak van God
nie kon kom voordat Jesus Sy werk in die allerheiligste afgehandel het, Sy
priesterlike kleed neergelê en Homself met die kleed van wraak geklee
het nie. Dan sal Jesus tussen die Vader en die mens uitgaan en God sal nie

21
langer stilbly nie, maar Sy wraak uitgiet op diegene wat Sy waarheid
verwerp het. Ek het gesien dat die woede van die nasies, die wraak van
God en die tyd om die ontslapenes te oordeel geskei en afsonderlik was,
die een volg na die ander en ook dat Migael nie opgestaan het nie. Dat die
tyd van benoudheid, soos daar nog nooit was nie, nog nie begin het nie. Die
nasies begin nou kwaad/toornig/onstuimig word, maar wanneer ons
Hoëpriester Sy werk in die heiligdom afgehandel het, sal Hy opstaan, die
kleding van wraak aantrek en dan sal die sewe laaste plae uitgegiet word.*
[*Hierdie breë omlyning is ‘n raamwerk waarbinne ander geïnspireerde
inligting geïnkorporeer kan word. Die groot, breë gebeure van die toekoms
is: 1. Die woede van die nasies, 2. Die wraak van God en 3. Die tyd om die
ontslapenes te oordeel. Die nasies begin nou kwaad/ontstoke/onstuimig
word. Dit verbind die teenswoordige met die toekomstige gebeure soos
omlyn. Terwyl die woede/toorn van die nasies ongetwyfeld verwys na die
probleme onder die nasies, het dit in die besonder meer te doen met die
houding van vervolging van die nasies teenoor God se volk, soos later
aangetoon sal word. – nota Donald Mansell.]
Ek het gesien dat die vier engele die vier winde sou terughou totdat Jesus
se werk in die heiligdom afgehandel was, dan sal die sewe laaste plae kom.
Hierdie plae maak die goddeloses woedend teenoor die regverdiges; hulle
het gedink dat ons die oordele van God oor hulle gebring het en dat indien
hulle die aarde van ons kon bevry, sou die plae dan stopgesit word.

‘n

Dekreet het uitgegaan om die gelowiges/heiliges dood te maak, wat
veroorsaak dat hulle dag en nag om bevryding uitroep. Dit was die tyd van
Jakob se benoudheid.

Toe het al die gelowiges/heiliges in sielsangs

uitgeroep en was deur die stem van God bevry. – EW 36, 37.
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Ander gebeure wat in die breë raamwerk inpas
Met die aanvang van die tyd van benoudheid, word ons met die Heilige
Gees vervul soos ons uittrek en die Sabbat ten volle te verkondig. – EW
33.
“Die aanvang van die tyd van benoudheid”, hier genoem, verwys nie na die
tyd wanneer die plae sal begin om uitgegiet te word nie, maar na ‘n kort
tydperk net voor hulle uitgegiet word, terwyl Christus in die heiligdom is.*
[*Daar is twee tye van benoudheid. Die een gebeur voor die sluit van die
genade deur; die ander een gebeur na die sluit van die genade deur. Die
eerste tydperk word dikwels “die klein tyd van benoudheid” genoem.
Miskien sou ‘n akkurater term “die vroeë tyd van benoudheid” wees, in die
lig van die feit dat die groot tyd van benoudheid, wanneer die plae
uitgegiet word, later kom. Die vroeë tyd van benoudheid duur vir ‘n “kort
tydperk.” Dit word gevolg deur “die tyd van benoudheid soos daar nie
gewees het nie” (EW 36), wat “baie kort” sal wees (1T 204), moontlik
vergelykenderwys – nota Donald Mansell]. Teen daardie tyd, terwyl die
werk van verlossing sluit, sal die benoudheid oor die aarde begin kom en
die nasies sal ontstoke/onstuimig word, nogtans in toom gehou word om nie
die werk van die derde engel te verhoed nie. Teen daardie tyd sal die
“laat reën”, of verfrissing van die teenwoordigheid van die Here, om krag
te gee aan die harde roepstem van die derde engel en om die gelowiges
voor te berei om staande te bly in die tydperk wanneer die sewe laaste
plae uitgegiet sal word. – EW 85, 86.
Gebeure van Sondag-ondersteuning tot die sluit van die genade deur
Tot hiertoe is diegene wat die waarhede van die derde engel se boodskap
verkondig het, dikwels beskou as blote alarmmakers. Hulle voorspellings
dat godsdienstige onverdraagsaamheid weer die oorhand sal kry in die
Verenigde State en dat Kerk en Staat sal verenig om diegene te vervolg
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wat die gebooie van God bewaar, is bestempel as belaglik en sonder enige
gronde. Maar namate die saak van verpligte Sondagsviering wyd en syd
bespreek word, sal ons die gebeurtenis, wat so lank betwyfel is, sien nader
kom en die derde engel se boodskap sal ‘n uitwerking hê wat dit nie
voorheen kon gehad het nie.
Wanneer die tyd aanbreek om dit met die grootste krag te verkondig, sal
die Here deur eenvoudige werktuie werk en diegene wat hulle harte aan
Hom toegewy het, sal Hy in Sy diens lei. Manne van geloof en gebed sal
gedring word om met heilige ywer uit te gaan en die woorde te verkondig
wat God aan hulle gee. Die sondes van Babilon sal openbaar word. Die
vreeslike gevolge wat daar sal wees wanneer die gebruike van die kerk
deur die burgerlike gesag verpligtend gemaak word, die inbreuk van
spiritisme, die ongemerkte, maar vinnige vooruitgang van die pouslike mag
– alles sal aan die kaak gestel word. Deur hierdie ernstige waarskuwings
sal die mense wakker geskud word. Duisende en duisende wat nog nooit
woorde soos hierdie gehoor het nie, sal luister. Met verbasing sal hulle
aanhoor dat Babilon die kerk is wat geval het weens haar dwalings en
sonde. Wanneer die mense na hulle vorige leraars gaan en gretig vra: “Is
hierdie dinge so?”, sal die predikante fabels verkondig en strelende dinge
profeteer om hulle vrees weg te neem en hulle wakker gemaakte gewete
stil te maak. Maar omdat baie nie tevrede sal wees met blote menslike
gesag nie en sal aandring op ‘n duidelike “Wat sê die Here?”, sal die
predikante, net soos die Fariseërs van ouds en woedend omdat hulle gesag
in twyfel getrek is, die boodskap uitskel as die boodskap van Satan en
hulle sal die massas wat die sonde liefhet, aanhits om diegene wat die
boodskap verkondig te belaster en te vervolg.
Namate die stryd na nuwe velde uitbrei en die aandag van die mense
gevestig word op God se vertrapte wet, word Satan baie bedrywig. Die
krag waarmee die verkondiging van die boodskap gepaardgaan, sal diegene
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wat dit weerstaan, woedend maak. Die geestelikes sal byna bomenslike
pogings aanwend om die lig uit te sluit, sodat dit nie op hulle gemeentes
skyn nie. Deur alle middele tot hulle beskikking, sal hulle probeer om die
bespreking van hierdie allerbelangrikste vraagstukke te onderdruk.. Die
Kerk sal hom beroep op die sterk arm van die burgerlike owerheid en in
hierdie werk sal Katolieke en Protestante verenig. Namate die beweging
vir verpligte Sondagsviering stoutmoediger en beslister word, sal die wet
ingeroep word teen die bewaarders van die gebooie.

Hulle sal gedreig

word met boete en tronkstraf, sommige sal verantwoordelike betrekkings
aangebied word en ander sal belonings en ander voordele ontvang om hulle
te beweeg om hulle geloof te versaak. Maar hulle onverbiddelike antwoord
is, “Oortuig ons van ons dwaling uit die Woord van God,” – dieselfde
antwoord as wat Luther onder dergelike omstandighede gegee het.
Diegene wat voor die hof gebring word, sal die waarheid sterk verdedig en
sommige wat hulle hoor, sal gelei word om ook vir al die gebooie van God
uit te staan. Op hierdie manier sal die lig aan duisende gebring word wat
andersins niks van hierdie waarhede sou geweet het nie.
Sommige van die verdedigers van die waarheid wat weier om die Sondagsabbat te vereer, sal in die tronk gestop word, sommige sal verban word,
en ander sal soos slawe behandel word.

Vir ons lyk dit vandag alles

onmoontlik; maar namate die Gees van God aan die mense onttrek word en
hulle deur Satan, wat die goddelike gebooie haat, beheers word, sal daar
vreemde verwikkelings wees.
Namate die storm nader, sal ‘n groot aantal van diegene wat voorgegee het
om in die derde engel se boodskap te glo maar wat nie geheilig is deur
gehoorsaamheid aan die waarheid nie, hulle geloof prysgee en by die
geledere van die teenstander aansluit. Deur met die wêreld te verenig en
deel het aan sy gees, is hulle beïnvloed om sake in byna dieselfde lig te
beskou en wanneer die toets kom, sal hulle gereed wees om die maklike,
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populêre kant te kies. Talentvolle en innemende mense, wat hulle eenmaal
in die waarheid verbly het, sal hulle kragte gebruik om siele te bedrieg en
te mislei. Hulle sal die bitterste vyande van hul gewese broeders word.
Wanneer Sabbathouers voor die howe gebring word oor hulle geloof, sal
hierdie afvalliges die beste werktuie van Satan wees om hulle te beskuldig
en vals voor te stel; hulle sal deur vals getuienis en beskuldigings die
owerheid teen eersgenoemdes aanhits.
In hierdie tyd van vervolging sal die geloof van God se diensknegte op die
proef gestel word. Getrou het hulle die waarskuwing gegee en na God en
Sy Woord alleen opgesien. God se Gees wat in hulle harte gewerk het, het
hulle gedwing om te spreek.

Besiel met heilige ywer en sterk onder

goddelike invloed, het hulle hul pligte aanvaar sonder om te dink aan die
gevolge wat daar sou ontstaan as hulle aan die mense die woord wat God
aan hulle gegee het, spreek.

Hulle het nie gedink aan hulle tydelike

belange of gesoek om hulle reputasie en lewens te beveilig nie.

En

nogtans, wanneer die storm van teenstand teen hulle losbars, sal sommige,
oorweldig deur vrees, gereed wees om uit te roep: “As ons vooraf die
gevolge van ons woorde kon geweet het, sou ons stil gebly het.” Aan alle
kante is hulle omring deur moeilikhede. Satan val hulle aan met heftige
versoekings. Dit lyk vir hulle of die werk wat hulle gekies het te moeilik
is. Hulle word met die dood gedreig. Die geesdrif wat hulle besiel het,
verdwyn; maar hulle kan nie teruggaan nie.

En dan, onder ‘n besef van

hulle magteloosheid, neem hulle hul toevlug tot die Almagtige vir krag.
Hulle onthou dat die woorde wat hulle gespreek het, nie hulle s’n was nie,
maar die van Hom wat hulle beveel het om die waarskuwing te gee. God
het die waarheid in hulle harte geplaas en hulle kon nie anders as om dit te
verkondig nie.
Namate die teenstand heftiger word, is die diensknegte van God weer
verbyster, want dit skyn vir hulle asof hulle die krisis laat ontstaan het.
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Maar hulle gewete en die Woord van God verseker hulle dat hulle die
regte weg ingeslaan het; en ofskoon die beproewings voortduur, ontvang
hulle krag om dit te verdra.

Die stryd word swaarder, heftiger, maar

hulle ontvang geloof en moed namate die nood hoër styg.
Maar solank as Jesus in die heiligdom daarbo optree as middelaar van die
mens, sal die weerhoudende invloed van die Heilige Gees deur owerhede en
die volk gevoel word. In ‘n sekere mate beheers dit nog die wette van die
land. As dit nie vir hierdie wette was nie, sou die toestand van die wêreld
baie erger gewees het as wat dit tans is. Terwyl baie van ons regeerders
aktiewe werktuie van Satan is, het God ook Sy werktuie onder die leiers
van die volk. Op die manier sal ‘n paar manne die sterk stroom van onheil
terughou.

Die teenstand van die vyande van die waarheid sal bedwing

word, sodat die derde engel se boodskap sy werk kan verrig. Wanneer die
finale waarskuwing gegee word, sal dit die aandag trek van hierdie
vooraanstaande manne deur wie die Here tans werk en sommige van hulle
sal die boodskap aanneem en sal by God se volk staan in die tyd van
benoudheid.
Die engel wat help met die verkondiging van die derde engel se boodskap,
sal die hele wêreld verlig met sy heerlikheid. Hier word daar ‘n wêreldwye
werk met ongekende krag voorspel. Die werk sal gelyk wees aan die wat op
Pinksterdag gedoen was. Net soos die “vroeë reën” gegee is tydens die
uitstorting van die Heilige Gees aan die begin van die evangelie om die
kosbare saad te laat ontkiem, so sal die “laat reën” gegee word aan die
einde om die oes ryp te maak. Die groot werk van die evangelie sal nie
afgesluit word met ‘n geringer openbaring van die krag van God as by sy
aanvang nie.
Diensknegte van God, met hulle gesigte stralende van heilige toewyding,
sal hulle van plek tot plek haas om die boodskap van die hemel te
verkondig.*

Deur duisende stemme oor die aarde sal die waarskuwing
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gegee word. [*Let daarop dat alhoewel benoudheid oor die aarde sal kom
en die nasies woedend/onstuimig sal wees, nogtans word hulle “in toom
gehou om nie die werk van die derde engel te verhoed nie” en dit is
gedurende hierdie tydperk dat die “laat reën” uitgegiet word om krag aan
die harde roepstem van die derde engel te gee.” – EW 86.

Dit is

weerhouding wat God se volk in staat stel om die “finale boodskap” te gee.
– GC 491. - nota Donald Mansell.] Wonderwerke sal verrig word, siekes sal
genees word en daar sal tekens en wonders wees. Satan sal ook werk met
wonders van die leuen en hy sal selfs vuur uit die hemel laat neerdaal voor
die oë van die mense. (Openb. 13:13.) Op hierdie manier sal die bewoners
van die aarde beweeg word om kant te kies.
Die boodskap sal verkondig word, nie soseer deur argumente nie, as deur ‘n
diepe oortuiging van die Gees van God. Die argumente is reeds aangevoer.
Die saad is gesaai en nou sal dit opkom en ‘n oes oplewer. Die leesstof wat
deur sendingwerkers versprei is, het sy invloed laat geld, maar baie wat
onder die indruk daarvan gekom het, is belet om die waarheid ten volle te
verstaan en te gehoorsaam. Nou sal die ligstrale orals deurdring en die
waarheid sal in sy helderheid gesien word en die opregte kinders van God
sal die bande verbreek wat hulle vashou. Familiebetrekkinge en kerklike
bande is nou magteloos om hulle vas te hou.

Die waarheid is vir hulle

dierbaarder as alle ander dinge. En ten spyte van die magte wat teen die
waarheid verenig is, sal baie hulle aan die kant van die Here skaar. – GC
605-612.
Wanneer die derde engel se boodskap afgesluit word, sal daar nie meer
genade wees vir die skuldige aardbewoners nie. Die volk van God het hulle
werk gedoen.

Hulle het die “laat reën”, tye van verkwikking van die

aangesig van die Here (Hand. 3:19), ontvang en hulle is voorbereid vir die
beproewingsuur voor hulle.

Engele haas heen en weer in die hemel.

‘n

Engel, wat terugkeer van die aarde, kondig aan dat sy werk klaar is; die
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eindtoets is aan die wêreld gegee en almal wat hulle getrou betoon het aan
die goddelike voorskrifte/bevele/leringe het die “seël van die lewende
God” ontvang. Nou staak Jesus Sy voorbidding in die heiligdom daarbo. –
GC 613.
Die sluit van die genade deur
Dit is in ‘n krisis dat karakter geopenbaar word.... Die groot, finale toets
kom by die sluit van die mens se genade deur, wanneer dit te laat sal wees
om in die hart se behoefte te voorsien. – COL 412.
Die regverdiges en die goddeloses sal steeds op die aarde in hulle
sterflike toestand leef – die mense sal plant en bou, eet en drink, almal
onbewus dat die finale, onherroeplike besluit in die heiligdom daarbo
aangekondig is.* [*Gedurende die tyd van benoudheid, begin die engele,
wat die vier winde vashou, om hulle te los, maar Jesus sien dat nie al Sy
volk geseël is nie en Hy gee ‘n ander engel opdrag om die vier engele te
versoek om die winde vas te hou totdat die oorblyfsel geseël is. (EW 38).
Gedurende die verposing wat volg, hernuwe die engele hulle greep op die
winde. Die goddelose skryf hierdie verposing toe aan die feit dat hulle
uiteindelik ‘n universele wet teen die Sabbat uitgevaardig het, terwyl in
werklikheid die verposing die resultaat is van Jesus se terughoudende
bevel aan die engele om die winde van stryd vas te hou – nota Donald
Mansell.]
Voor die vloed, nadat Noag die ark binnegegaan het, het God hom ingesluit
en die goddeloses uitgesluit; maar vir sewe dae het die mense, wat nie
geweet het dat hulle lot bepaal was nie, met hulle sorgelose, genotsieke
lewe voortgegaan en met die waarskuwings van die dreigende oordeel
gespot.

So, sê die Verlosser, sal ook die koms van die Seun van die

mens wees.- Matt. 24:39. Stil, ongemerk soos die middernagtelike dief,
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sal die beslissende uur kom wat elke mens se bestemming bepaal, die
finale onttrekking van genade se aanbod aan skuldige mense. – GC 491.
Ek het gesien dat hierdie wêreld in die wieg van veiligheid/sekerheid
gesus was, sodat kommunikasie van plek tot plek nie sou kon afgesny word
nie en dat boodskappers voltyds die boodskap na die kinders van God sou
kon neem. Hulle sal die boodskap ontvang en met die seël van die lewende
God geseël word en voorbereid wees om deur die tyd van benoudheid, soos
daar nog nooit was nie, te gaan. Ek het gesien dat dit ‘n tyd van vrede sal
wees, sodat die diensknegte van God hulle werk vir siele kan doen. – 6MR
170.
Genadetyd eindig ‘n kort rukkie voor die verskyning van die Here in die
wolke van die hemel. – GC 490.
Die groot tyd van benoudheid en die doodsdekreet
Die goddeloses het die grense van hulle genadetyd oorskry; die Gees van
God wat hulle so hardnekkig weerstaan het, is uiteindelik onttrek. Sonder
die beskerming van goddelike genade is daar vir hulle geen beskerming
teen die Bose nie. Satan sal nou die aardbewoners in die laaste, groot
stryd dompel. Namate die engele van God die woeste winde van menslike
drifte loslaat, sal die elemente van stryd vryelik woed. – GC 614.
Vinnig na mekaar sal een engel na die ander flesse van wraak op die
bewoners van die aarde uitgiet. – ST 17 Januarie 1900.
Wanneer Jesus die allerheiligste [plek] verlaat, is Sy terughoudende Gees
aan die owerhede en mense onttrek. Hulle word aan die beheer van bose
engele oorgelaat.

Dan sal sodanige wette onder die leiding van Satan*

gemaak word, dat tensy die tyd baie kort is, geen vlees sou gered word
nie. – 1T 204. [*Die “wette” waarna hier verwys word, is die “algemene (of
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universele – PK 512) dekreet” wat “die tyd vasstel wanneer gebodhouers
gedood mag word” (GC 631). – nota Donald Mansell.]
Hierdie plae maak die goddeloses woedend teen die regverdiges. Hulle het
gedink dat ons die oordele van God oor hulle gebring het en dat indien
hulle die aarde van ons kon bevry, die plae dan sou ophou. ‘n Dekreet het
uitgegaan om die gelowiges dood te maak, wat veroorsaaak dat hulle dag en
nag vir bevryding uitroep. Hierdie was die tyd van Jakob se benoudheid. –
EW 36,37.
Vreeslik soos hierdie strawwe is, is God se oordele volkome regverdig. Die
engel van God het verklaar: Ja, Here God, die Almagtige, waaragtig en
regverdig is u oordele.....

Want hulle het die bloed van die heiliges

en profete vergiet en U het vir hulle bloed gegee om te drink, want
hulle het dit verdien. – Openb. 16:2-4,7,6. Deur die volk van God op die
aarde tot die dood te veroordeel, het hulle net so gewis die skuld op hulle
hals gehaal asof hulle met hul eie hande die bloed vergiet het. - GC 628.
Hoewel ‘n algemene dekreet die tyd bepaal het waarna die onderhouers
van die gebooie gedood mag word, sal hulle vyande in sommige gevalle die
dekreet vooruitloop en probeer om die mense dood te maak. – GC 631.
Wanneer die beskerming van mensgemaakte wette onttrek word aan
diegene wat God se wet eer, sal daar in verskillende lande ‘n gelyktydige
beweging vir hulle vernietiging wees.

Namate die tyd van die dekreet

nader, sal die mense saamsweer om die gehate sekte met wortel en tak uit
te roei. Daar sal ‘n besluit geneem word om in een nag ‘n beslissende slag
te slaan wat die stem van afkeuring en bestraffing vir ewig sal stilmaak. –
GC 635.
Dit is om middernag wanneer God Sy krag vir die verlossing van Sy volk
openbaar. Die son verskyn in sy volle krag. Tekens en wonders volg vinnig
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op mekaar.

Met vrees en verbasing aanskou die goddeloses die toneel,

terwyl die regverdiges met heilige vreugde die tekens van hulle verlossing
sien. – GC 636.
Spoedig hoor ons die stem van God soos baie waters, wat vir ons die dag
en die uur van Jesus se koms aandui. – EW 15.
Die genade deur sluit ‘n kort tydjie voor die verskyning van die Here in die
wolke van die hemel. – RH 9 November 1905.
Na die beëindiging van Jesus se bemiddeling.... talm Hy ‘n oomblik in die
buitenste vertrek van die hemelse heiligdom en die sondes wat bely is,
terwyl Hy in die allerheiligste plek was, word op Satan geplaas.... Dan het
ek gesien hoe Jesus sy priesterlike klere uittrek en Homself klee met Sy
mees koninklike mantel.....Omring deur die engele hemelskare, het Hy die
hemel verlaat. Die plae was besig om op die bewoners van die aarde te val.
– EW 280, 281.
Ek het ‘n vlammende wolk gesien wat kom waar Jesus gestaan het en Hy
het Sy priesterlike kleed uitgetrek en Sy koninklike mantel aangetrek, Sy
plek ingeneem op die wolk wat Hom na die ooste neem waar dit eerstens
aan die heiliges op aarde verskyn het, ‘n klein, swart wolkie, wat die teken
van die Seun van die mens was. – DS 14 Maart 1846. [“’n Aantal dae” is ‘n
onbepaalde periode van tyd. – nota Donald Mansell.]
‘n Voorgestelde geïntegreerde opeenvolging van komende gebeure
[Hierdie opeenvolging van gebeure word slegs voorgestel. Gebeure mag
nie in die presiese volgorde soos gesuggereer gebeur nie, maar dit
verteenwoordig hierdie samesteller(Donald Mansell) se beste poging tot
op datum.]
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Dit lyk of die Gees van Profesie die volgende oorsaak en gevolg
opeenvolging van komende gebeure suggereer:
1.

Terwyl die nasies ontstoke raak en gedurende die tyd wat hulle
ontstoke is, word die elemente van stryd deur die engele in toom
gehou.
1.1

Agitasie/oproepe

begin

vir

‘n

wet

wat

Sondag-

onderhouding in die Verenigde State afdwing;
1.2

Manne van geloof en gebed, deur God gedwonge, lê die
sondes van geestelike Babilon bloot en ontbloot die
indringing van spiritisme en die slinkse/heimlike en vinnige
vordering van die pouslike mag;

1.3

Miljoene, verwonderd om sulke woorde te hoor, gaan na
hulle godsdiensleermeesters, wat probeer om hulle kommer
met kalmerende woorde uit die weg te ruim;

1.4

Baie

is

nie

tevrede

met

hierdie

gerusstellende

versekerings nie en eis ‘n “Wat sê die Here”;
1.5

Die

populêre

evangeliebediening/prediking,

ontstoke,

omdat hulle gesag bevraagteken word, hits die menigtes,
wat die sonde liefhet, aan om die diensknegte van God te
vervolg;
1.6

Die stryd brei uit na die wet van God;

1.7

God se volk verkondig die Sabbat ten volle;

1.8

Die populêre evangeliebediening/prediking wend kragtige
pogings aan om bespreking van die besware wat geopper is
te onderdruk;

1.9

Amerika herroep die beginsels van sy regering deur ‘n
Sondagswet

uit

te

vaardig

soos

pousgesindes

en

Protestante in gemene saak verenig;
1.10

Afvallige Amerikaanse Protestantisme doen ‘n beroep op
die sterk arm van die burgerlike mag;
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1.11

Die

Sondag-sabbatswet

word

teen

die

Sabbat-

onderhouers ingespan;
1.12

Vervolging breek uit;

1.13

Wêreldsgesinde Sewendedagadventiste loop na die kant
van die vyand oor en die meerderheid verlaat ons;

1.14

Sabbatonderhouers, met vernietiging gedreig, wend hulle
tot God om hulp en word versterk;

1.15

So lank as wat God in die hemelse heiligdom is,
bedwing/beteuel die Heilige Gees vervolging om nie die
werk om die derde engel se boodskap te verkondig
verhinder/belemmer nie en sommige regeerders neem hulle
standpunt in onder die finale waarskuwing;

1.16

Die neerdaal van die engel van Openbaring 18, wat die
uitstorting van die laat reën verteenwoordig, kom om self
groter krag aan die harde roepstem van die derde engel te
gee;

1.17

Die groot, finale toets kom naby die sluit van die genade
deur soos die derde engel se boodskap in oorwinning sluit;

1.18

Daar is ‘n kort verposing van rampe/ellende wat die finale
toets vergesel, waartydens die derde engel se boodskap
glorieryk triomfeer;

1.19

Hierdie verposing duur ‘n kort tydjie na die sluit van die
genade deur, waartydens Christus die belyde en die
kwytgeskelde sondes van God se volk op die kop van die
sondebok, Satan, plaas;

2. Na hierdie kort verposing, word al die elemente van stryd
losgelaat en Satan dompel die bewoners van die aarde in een groot,
finale benoudheid;
2.1

Die sewe laaste plae val in vinnige opeenvolgings die een na
die ander sonder verposing;
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2.2

Die goddeloses word briesend as gevolg van die plae en
vaardig ‘n universele doodsdekreet uit teen God se volk,
waarskynlik gedurende die tweede plaag;

2.3

Hierdie doodsdekreet bepaal die tyd vir teregstelling as
middernag op ‘n vasgestelde nag;

2.4

As vergelding vir die ter dood veroordeling van die volk van
God, word die goddeloses bloed gegee om te drink soos die
waterfonteine in bloed verander;

2.5

Die tydsverloop tussen die doodsdekreet en bevryding
word

die

“Tyd

van

Jakob

se

Benoudheid” genoem,

waartydens God se volk tot Hom om bevryding uitroep;
2.6

Na die plasing van die belyde sondes op die sondebok se
kop, gaan ‘n aantal dae verby, terwyl Christus van die
Allerheiligste plek na die ooste beweeg waar die heiliges
Hom die eerste sien;

2.7

Die stem van God, wat Sy volk bevry, word om middernag
gehoor;

2.8

Die

goddeloses

word

op

heterdaad

betrap

in

die

waansinnige daad om te probeer om God se angstigwagtende volk te vermoor;
2.9

Om middernag verskyn die son skielik in volle sterkte en
tekens en wonders volg in vinnige opeenvolging;

2.10

Die stem van God kondig die dag en uur van Jesus se koms
aan;

3. ‘n Klein, swart wolkie, wat helderder en glorieryker word soos dit
die aarde nader, verskyn in die ooste – met Jesus.
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HOOFSTUK TWEE
VOORBEREIDING VIR DIE KOMENDE KRISIS
EN DIE TYD VAN BENOUDHEID
Bybelse openbarings rakende die toekoms
Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom
gegee, sy water is gewis. – Jes. 33:16.

Die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor
duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle
weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge
en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat
op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy
toorn het gekom, en wie kan bestaan? – Openb. 6:15-17.
‘n Simboliese voorstelling van ‘n oorgangstydperk
Ek het gedroom ek was saam met ‘n groot groep mense. ‘n Gedeelte van
hierdie groep het vir ‘n reis begin voorberei. Ons het swaargelaaide waens
gehad. Soos ons gereis het, het dit gelyk of die pad opdraand loop. Aan
die een kant van hierdie pad was ‘n diep afgrond; aan die ander kant was ‘n
hoë, gladde, wit wal.....
Soos ons voorwaarts gereis het, het die pad smaller en steiler geword. Op
sommige plekke het dit so baie smal gelyk dat ons besluit het ons kan nie
langer met die gelaaide waens reis nie. Ons het hulle toe van die perde
losgemaak, ‘n gedeelte van die vrag afgelaai en op die perde gesit en te
perd verder gereis.
Soos ons voortgaan, het die pad steeds smaller geword. Ons was verplig
om teen die wal te ry om te verhoed om in die diep afgrond te val. Terwyl
ons dit gedoen het, het die bagasie op die perde teen die wal geskuur en
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veroorsaak dat ons na die afgrond se kant moes slinger. Ons het gevrees
dat ons sou val. Toe het ons die bagasie van die perde afgehaal en dit het
oor die afgrond geval. Ons het te perd verder gereis, vreesbevange, soos
ons by die smaller dele in die pad gekom het, dat ons ons balans sou
verloor en val. In sulke tye het dit gelyk of ‘n hand die toom vat en ons
oor die gevaarlike pad lei.
Soos die pad al smaller word, het ons besluit dit is nie langer te perd veilig
nie en ons los die perde en gaan te voet, in enkel gelid, die een volg in die
voetspore van die ander een.

By hierdie punt was klein toue van die

bokant van die suiwer, wit wal laat sak; dit het ons gretig gegryp om ons te
help om ons balans op die pad te hou. Soos ons gereis het, het die toue
saam met ons beweeg.
Die pad het uiteindelik so smal geword dat ons besluit het ons kan sonder
ons skoene veiliger loop, toe trek ons dit uit en het ‘n ent daarsonder
geloop. Gou is daar besluit dat ons veiliger op ons kouse kan loop; dit is
uitgetrek en ons het kaalvoet verder geloop. Ons het toe gedink aan hulle
wat hulle nie aan ontbering en teëspoed gewoond gemaak het nie. Waar
was diesulkes nou? Hulle was nie in die geselskap nie. By elke verandering
was sommige agtergelaat en slegs hulle het oorgebly wat hulself gewoond
gemaak het om ontbering te verduur. Die ontberings langs die pad het
diesulkes slegs gretiger gemaak om tot die einde deur te druk.
Die gevaar om van die voetpad te val het vergroot. Ons het teenaan die
wit wal geloop en nogtans kon ons nie ons voete mooi op die paadjie sit nie,
want dit was te smal. Ons het toe bykans met ons volle gewig aan die toue
gehang, terwyl ons uitroep: “Ons het behoud van bo! Ons het behoud van
bo!” Dieselfde woorde is deur die hele geselskap in die smal voetpaadjie
geuiter.

37
Soos ons die klank van vrolikheid en feesvreugde gehoor het, wat blykbaar
van die afgrond onder kom, het ons gesidder..... Ons het die krygslied en
die danslied gehoor. Ons het instrumentale musiek en harde gelag gehoor
gemeng met vervloeking en angskrete en bitter jammerklag en was
gretiger as ooit om op die smal, moeilike paadjie te bly. Vir lang tye was
ons verplig om met ons hele gewig aan die toue, wat in grootte toegeneem
het soos ons voortgaan, te hang.
Ek het opgemerk dat die pragtige, wit wal met bloed bevlek was. Dit het
‘n gevoel van jammerte veroorsaak om die wal so bevlek te sien. Hierdie
gevoel het slegs ‘n oomblik geduur... Hulle wat agterna kom, sal weet dat
ander die smal, moeilike pad voor hulle geloop het en sal besluit dat as
ander in staat was om hulle voorwaartse koers vol te hou, hulle dieselfde
kan doen. En soos die bloed uit hulle pynlike voete sal vloei, sal hulle nie
van ontmoediging flou val nie; maar, soos hulle die bloed teen die wal sien,
sal hulle weet ander het dieselfde pyn verduur.
Uiteindelik het ons by ‘n kloof gekom waar ons pad geëindig het. Daar was
nou niks om ons voete te rig nie, niks waarop hulle kon rus nie. Ons hele
vertroue moet op die toue wees, wat in grootte toegeneem het totdat dit
so groot soos ons liggame was. Hier was ons vir ‘n tyd lank in verbystering
en angs. Ons het in vreesbevange fluisteringe gevra: “Aan wat is die toue
geanker?” My eggenoot was net voor my. Groot druppels sweet het van sy
voorkop gerol, die are in sy nek en slape was dubbel so groot as hulle
normale grootte en onderdrukte, pynlike kreune het van sy lippe gekom.
Die sweet het van my gesig gedrup en ek het sulke lyding ervaar soos nooit
tevore nie. ‘n Verskriklike stryd was voor ons. Sou ons hier misluk, was al
die moeilikhede van ons reis wat ons ervaar het verniet.
Voor ons, aan die ander kant van die kloof, was ‘n pragtige veld met groen
gras.... Helder, sagte ligstrale wat soos fyn goud en silwer gelyk het, het
op die veld gerus. Niks wat ek op die aarde gesien het, kon in skoonheid
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en glorie met hierdie veld vergelyk word nie. Maar kon ons daarin slaag om
dit te bereik?

Was die angstige navraag.....

Vir ‘n oomblik het ons

gehuiwer om te waag. Dan roep ons uit: “Ons enigste hoop is om ten volle
op die tou te vertrou”.....
My eggenoot het homself toe oor die verskriklike afgrond geswaai tot
binne-in die pragtige veld oorkant. Ek het onmiddellik gevolg. En, o, wat ‘n
gevoel van verligting en dankbaarheid tot God het ons gevoel. – 2T 594597.
In die laaste, groot konflik van die stryd met Satan sal diegene wat lojaal
aan God is, elke aardse ondersteuning afgesny sien. Omdat hulle weier om
Sy wet te oortree in gehoorsaamheid aan aardse magte, sal hulle verbied
word om te koop of te verkoop. Daar sal uiteindelik bepaal word dat hulle
doodgemaak moet word. – DA 121, 122.
Wêreldtoestande is onheilspellend
Die teenswoordige is ‘n tyd van oorweldigende belang vir almal wat lewe.
Regeerders en staatsmanne, mense wat posisies van vertroue en gesag
beklee, denkende mans en vrouens van alle klasse, het hulle aandag
gevestig op gebeure wat ons raak.

Hulle hou die gespanne, onrustige

verhoudings wat tussen die nasies bestaan, dop. Hulle sien die intensiteit
wat van elke aardse element besit neem en hulle besef dat iets groots en
beslissend op die punt is om te gebeur – dat die wêreld op die rand van ‘n
ontsaglike krisis is. – RH 23 Nov. 1905.
Diegene wat die leisels in die regering hou, is nie in staat om die probleme
van morele korrupsie, armoede en toenemende misdaad op te los nie. Hulle
stry tevergeefs om sakebedrywighede op ‘n veiliger basis te plaas. – 9T 13.
Die Gees van God is besig om aan die aarde te onttrek en rampe/ellende
volg op rampe/ellende op see en op land..... Daar is sekerheid in niks wat
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menslik of aards is nie. Mense is vinnig besig om hulleself onder die banier
wat hulle gekies het te skaar. – DA 636.
Almal skaar hulle onder hul onderskeie baniere; almal berei voor vir die
een of ander groot gebeurtenis; almal wag vir die dagbreek. Een groep
wag en waak vir hulle Here, terwyl die ander groep wag vir wat Lucifer
met sy wonderdoende mag gaan doen. – Lt 102, 1886 (behalwe die laaste
sin aangehaal uit 8 MR 105).
Radikale verandering in die samelewing voorspel
Soos die Protestantse kerke die guns van die wêreld gesoek het, het ‘n
vals welwillendheid hulle oë verblind. Hulle sien nie in dat dit nie reg is om
goed van kwaad te dink nie; en die onvermydelike gevolg sal wees dat hulle
uiteindelik kwaad sal dink van alles wat goed is. – GC 571.
Minder en minder sal die simpatieke koorde word wat die mens in
broederliefde aan sy medemens bind.

Satan sal op die natuurlike

selfvoldaanheid/eiewaan van die menslike hart werk.

Hy sal die

onbeteuelde wense en die hewige hartstogte/drifte gebruik wat nooit
onder die beheer van God se wil geplaas is nie. – 14MR 146,147.
Wat om te doen en wat om nie te doen nie in die aangesig van
vervolging
Hulle wat ons kerke uitmaak, het karaktertrekke wat hulle sal lei, as hulle
nie baie versigtig is nie, om verontwaardig te voel, omdat..... hulle vryheid
met betrekking tot werk op Sondag weggeneem word.

Moenie die

aapstuipe oor hierdie saak kry nie, maar neem alles in gebed na God. Hy
alleen kan die mag van die owerhede beperk. Moenie onbesonne optree
nie. Laat niemand onverstandig oor hulle vryheid grootpraat en dit as ‘n
dekmantel vir kwaadwilligheid/venyn gebruik nie, maar as die diensknegte
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van God, moet julle almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die
koning eer. – 1 Pet. 2:17. – LDE 138.
Een onbedagsame, opvlieënde, onversetlike man sal, in die groot [Sondag
vs. Sabbat] kwessie wat aan ons bekendgestel gaan word, groot skade
doen.

Ja,

hy

sal

so

‘n

indruk

laat

dat

al

die

gesag

van

Sewendedagadventiste nie sy dade van verwaandheid/vermetelheid kon
teenwerk nie, omdat Satan, die aartsbedrieër, verstande mislei rakende
die groot kwessie en sy ewige gevolge. – EGW 1888 482.
As die betaling van ‘n boete ons broeders uit die hande van..... verdrukkers
sou vrystel, laat dit betaal word. – UL 40. Wanneer julle as gevolg van die
gees van vervolging in die gevaar gestel word, soek ‘n ander toevlug. – RH 3
Mei 1892.
Ekonomiese toestande en materiële verliese in die laaste dae
God se volk moet verstandig optree en niks ongedaan aan hulle kant laat
om die sake van die Kerk in ‘n veilige toestand te plaas nie. Dan, nadat
alles gedoen was wat hulle kon doen, moet hulle die Here vertrou om
hierdie dinge vir hulle te beheer, sodat Satan geen voordeel trek uit God
se oorblyfselvolk nie. – Lt 321, 1892.
Daar sal groot mislukkings in aardse banke wees en in spekulasies,
onsekere ondernemings, insluitende mynbou en vaste eiendom. – 13MR 236.
Geld sal binnekort baie vinnig in waarde verminder, wanneer die realiteit
van ewige tonele aan die verstand/begrip van die mense geopen word.*

True Miss 1 Jan. 1874. [*Miskien behoort dit vir ons iets te sê omtrent
hoe ons ons geld/rykdom moet investeer voordat hierdie monitêre krisis
op ons is (vgl. Matt. 6:19,20; Jak. 5:1-3). – nota Donald Mansell.]
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Die Here het gewys..... dat dit strydig met die Bybel is om enige
voorsiening te maak vir ons tydelike behoeftes in die tyd van benoudheid.
Ek het gesien dat as die gelowiges voedsel weggebêre het, of op die lande,
in die tyd van benoudheid wanneer swaard en hongersnood in die land is,
sal dit van hulle weggeneem word deur gewelddadige hande en
vreemdelinge sal hulle lande afoes. Dan sal dit vir ons die tyd wees om
volkome in God te vertrou en Hy sal ons onderhou. Ek het gesien dat ons
brood en water gedurende daardie tyd verseker sal wees en ons sal nie
gebrek hê of hongerly nie.
Die Here het aan my getoon dat sommige van Sy kinders sal vrees wanneer
hulle sien voedselpryse styg en hulle sal kos koop en dit vir die tyd van
benoudheid wegbêre. Dan, in ‘n tyd van nood, het ek gesien gaan hulle na
die kos en kyk daarna en dit het wurms in en was vol lewende diertjies en
[was] nie vir gebruik geskik nie. – Mar. 181 (Broadside 2, 1840).
Eiendom wat aan kinders of ander familielede, wat die waarheid vir hierdie
tyd glo, bemaak was, sal in vreemde hande gegee word.

Voogde sal

weeskinders en weduwees van dit wat hulle regmatig toekom, beroof.
Diegene wat van die sonde wegdraai, sal hulself ‘n prooi maak deur die
wette wat uitgevaardig is om die gewete te onderwerp.

Mense sal vir

hulleself eiendom toe-eien waarop hulle geen reg het nie. – Mar. 197.
Sit die simpel leesstof weg en bestudeer die Woord van God. Memoriseer
die kosbare beloftes, sodat wanneer ons van ons Bybels ontneem word, ons
steeds in besit van die Woord van God kan wees. – 10MR 298.
Probleme met vakbonde voorspel
Vakbonde..... word deur die wrede mag van Satan beheer.

Diegene wat

weier om by die vakbonde aan te sluit gaan met hierdie mag te doen kry.
Die beginsels wat die vorming van die vakbonde beheer, blyk onskuldig te
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wees, maar mense moet hulself verbind om die belange van hierdie
vakbonde te dien, of anders moet hulle die straf vir weiering met hulle
lewens betaal....
Mans verbind hulleself in bondels gereed om verbrand te word. Hulle mag
kerklidmate wees, maar terwyl hulle aan hierdie vakbonde behoort, kan
hulle moontlik nie die gebooie van God onderhou nie, want om aan hierdie
vakbonde te behoort beteken om die hele dekaloog te verontagsaam. –
4MR 75.
Die vakbonde sal een van die magte wees wat oor hierdie aarde ‘n tyd van
benoudheid sal bring soos daar sedert die wêreld se begin nie gewees het
nie. – CL 10.
In die wêreld sal kolossale monopolieë gevorm word. Mense sal hulself in
vakbonde saambind wat hulle in die kraal van die vyand sal toedraai. ‘n
Paar mans sal verenig om al die geld/rykdom te gryp wat in sekere
besigheidsektore verkry kan word. Vakbonde sal gevorm word en diegene
wat weier, sal gemerkte mense wees. – CL 10.
Die vakbonde en konfederasies van die wêreld is ‘n valstrik. Bly weg van
hulle af, broeders. Hê met hulle niks te doen nie. As gevolg van hierdie
vakbonde en konfederasies, sal dit binnekort baie moeilik wees vir ons
inrigtings om hulle werk in die stede voort te sit. – GCB 6 April 1903.
Vakbonde word vinnig tot geweld aangehits as aan hulle eise nie voldoen
word nie.... In elke vakbond is bose engele aan die werk wat mense aanhits
om dade van geweld te pleeg. – LDE 23.
Diegene wat daarop aanspraak maak om kinders van God te wees kan hulle
in geen opsig verbind aan bestaande vakbonde, of wat nog gevorm sal word
nie. Dit word deur die Here verbied. – CL 12.

43
Die tyd is vinnig aan die kom wanneer die beherende mag van die vakbonde
baie onderdrukkend sal wees. Oor en oor het die Here opdrag gegee dat
ons mense hulle families uit die stede moet neem, na die platteland, waar
hulle hul eie voedselvoorraad kan verbou, want in die toekoms sal die
probleem van koop en verkoop baie ernstig wees. Ons moet begin om ag te
slaan op die opdrag wat oor en oor gegee was.

Kom uit die stede in

plattelandse gebiede, waar die huise nie so dig op mekaar is nie en waar
julle vry sal wees van die inmenging deur vyande. – CL 9,10; Lt 5, 1904.
Redes om nou uit die stede te gaan
Die tyd sal kort voor lank kom wanneer almal wat wens om die ligte en
geluide van sonde te vermy na die platteland sal verhuis, want
goddeloosheid en korrupsie sal vermeerder tot so ‘n mate dat die hele
atmosfeer van die stede skynbaar besoedel sal wees. – CL 29; Lt 26, 1907.
Ons stede neem toe in goddeloosheid en dit word al hoe duideliker dat
diegene wat onnodig in die stede agterbly so doen tot die nadeel van hulle
eie siele se verlossing. – CL 9.
“Uit die stede! Uit die stede!” – dit is die boodskap wat die Here my gee.
Die aardbewings sal kom; die vloede sal kom en ons moet nie in die stede
vestig nie, waar die vyand in elke opsig gedien word en waar God dikwels
vergeet word..... Ons moet verstandige planne beraam om die stede te
waarsku en terselfdertyd woon waar ons ons kinders en onsself kan
beskerm teen die besmetting en demoraliserende invloede wat so
algemeen in hierdie plekke is. – RH 5 Julie 1906.
Meer en meer, soos sonde in die groot stede toeneem, sal ons hulle van
buitepos sentrums moet bedien. – RH 27 Nov. 1906.
Die stede moet vanaf buiteposte bedien word. Die boodskapper van God
het gesê: “Sal die stede nie gewaarsku word nie? Ja; nie deur God se volk
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wat in hulle woon nie, maar deur hulle te besoek, om hulle te waarsku wat
oor die aarde aan die kom is.” – Ev 77.
Verskuiwings na die platteland moet rasioneel gemaak word, onder
goddelike leiding
Vir jare was ons opdrag gegee dat ons broeders en susters, en veral
families met kinders, moet beplan om die stede te verlaat soos die pad
voor hulle oopgaan om dit te doen. Baie sal baie ernstig moet werk om die
pad te help oopmaak. – RH 2T Sept. 1906.
Die wat uiteindelik gevoel het om ‘n skuif te maak [na die platteland], moet
dit nie inderhaas doen nie, in ‘n opgewondenheid, of op ‘n onbesonne wyse,
of op ‘n wyse waaroor hulle agterna baie jammer sal wees dat hulle uit=
getrek het....
Doen niks sonder om wysheid van God, wat belowe het om ruimskoots te
gee aan almal wat vra en wat nie verwyt nie, te vra Al wat enigeen kan
doen is om raad te gee en los dan diegene wat oortuig is in verband met
die verantwoordelikheid om onder goddelike leiding te verhuis en met hulle
hele hart ontvanklik is om te leer en God te gehoorsaam......
Laat elkeen tyd neem om sorgvuldig te oorweeg; en nie soos die man in die
gelykenis wat begin bou het en nie in staat was om klaar te maak nie. Geen
skuif moet gemaak word, indien daardie trek en alles wat dit behels nie
sorgvuldig oorweeg is nie – alles oorweeg....
Daar mag individue wees wat iets inderhaas wil doen en in een of ander
saak betrokke raak waarvan hulle niks weet nie. Dit verwag God nie. Dink
openhartig, biddend, bestudeer die Woord van God met alle versigtigheid
en vroomheid, met verstand en hart wakker om die stem van God te
hoor....

45
Soek nie te sterk en met gerustheid na menslike raadgewers nie, maar
soek baie ernstig na God, die Een wys in raadgewing. Onderwerp al jou
weë en jou wil aan God se weë en aan God se wil... Elke stukkie vermoë
moet gebruik word en skerp, kalm, ernstige dinkwerk moet gedoen word.
Die wysheid van enige mens is nie voldoende vir die beplanning en
praksering in hierdie tyd nie. Ontvou elke plan voor God met vas, met
verootmoediging van die hart voor die Here Jesus en laat jou weë aan die
Here oor. Die vaste belofte is, Hy sal jou paaie gelykmaak. - CL 25-28.
Rampe van ongekende omvang/grootte
Daar sal binnekort ‘n skielike verandering in God se handelswyse wees. Die
wêreld in sy verdorwenheid word besoek deur ongevalle, - deur vloede,
storms, vure, aardbewings, hongersnood, oorloë en bloedvergieting. – FE
356 (1897).
Voor die laaste groot verwoesting oor die wêreld kom, sal die vleiende
monumente van die mens se grootheid in die stof verkrummel.... Duur
geboue, veronderstel om vuurvas te wees, word opgerig. Maar soos Sodom
in die vlamme van God se wraak vergaan het, so sal hierdie trotse
strukture as word.

Ek het skepe, wat enorme bedrae geld gekos het

gesien wat worstel met die oseaan, probeer om die onstuimige vloedgolwe
te trotseer. Maar met al hulle skatte van goud en silwer en met hulle
menslike vrag het hulle in ‘n watergraf gesink. – ST 9 Oktober 1901.
Groot vuurballe val op huise
Verlede nag was ‘n toneel aan my voorgestel.... Dit het gelyk of ‘n enorme
vuurbal op die aarde val en groot huise verpletter. Van plek tot plek styg
die uitroep: “Die Here het gekom!

Die Here het gekom!”

Baie was

onvoorbereid om die Here te ontmoet, maar ‘n paar het gesê: “Prys die
Here!”
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“Hoekom prys julle die Here?”, het diegene gevra op wie die skielike
verwoesting gekom het.
“Omdat ons nou sien waarvoor ons gewag het.”
“As julle geglo het dat hierdie dinge sal kom, hoekom het julle nie vir ons
gesê nie?”, was die verskriklike reaksie.
“Ons het niks van hierdie dinge geweet nie.

Hoekom het julle ons in

onkunde gelaat?”
“Keer op keer het julle ons gesien, hoekom het julle nie met ons kennis
gemaak nie en vir ons van die komende oordeel vertel nie en dat ons God
moet dien, sodat ons nie vergaan nie? Nou is ons verlore!” – RC 243.
In die visioene in die nag het ‘n baie indrukwekkende toneel voor my
verbygegaan.

Ek het ‘n enorme vuurbal, wat tussen sommige pragtige

herehuise val, gesien wat oombliklike verwoesting veroorsaak het. Ek het
iemand hoor sê: “Ons het geweet die oordele van God kom oor die aarde,
maar ons het nie geweet dat hulle so spoedig sou kom nie.” Andere, met
angsvolle stemme, het gesê: “Julle het geweet! Hoekom het julle nie vir
ons gesê nie? Ons het nie geweet nie.” Aan alle kante het ek soortgelyke
woorde van verwyt gehoor. – 9T 28.
Die laaste geleentheid om die stede te verlaat
Soos die beleëring van Jerusalem deur die Romeinse leërs die teken was
vir die Judese Christene om te vlug, so sal die aanvaarding van mag aan die
kant van..... [die Verenigde State] in die dekreet, wat die pouslike sabbat
afdwing, ‘n waarskuwing vir ons wees. Dit sal dan die tyd wees om die
groot

stede

te

verlaat

ter

voorbereiding

om

die

kleineres

vir

afgesonderde huise in afgeleë plekke tussen die berge te verlaat.* - ST
464, 465. [*Daar sal niks idillies omtrent hierdie hervestigings wees nie.
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Dit sal traumaties wees, in besonder vir diegene wat gewoond is aan die
geriewe en gemak van die beskawing. – nota Donald Mansell.]
Diegene wat in die tyd van beproewing afvallig word, sal vals getuienis gee
en hulle broeders verraai om hulle eie veiligheid te verseker. Hulle sal
vertel waar hulle broeders weggesteek is en sodoende die wolwe op hulle
spoor sit*. – RH 20 Des. 1898. [*Hierdie verraaiings deur vals broeders
gebeur voor die sluit van die genade deur, want engele van God sal Sy volk
na plekke van veiligheid lei wanneer die genade deur gesluit het.

Die

heiliges sal dan weggesteek word deur Christus en heilige engele. – nota
Donald Mansell.]
Toekomstige dieet hervorming
Binnekort sal dit nie veilig wees om enigiets wat van die diereryk kom te
gebruik nie. – PUR 7 Nov. 1901.
Onder diegene wat vir die koms van die Here wag, sal die eet van vleis
uiteindelik mee weggedoen word. Ons moet dit altyd in gedagte hou en
probeer om kalm in daardie rigting te werk. – CD 380.
Dit sal nie meer lank wees voordat baie, naas Sewendedagadventiste,
diere as voedsel sal verwerp nie.* - 7T 124. [*Ons sien dit nou gebeur.
Baie nie-Sewendedagadventiste word vegetariërs. – nota Donald Mansell.]
Wanneer die tyd kom dat dit nie langer veilig is om melk, room, botter en
eiers te gebruik nie, sal God dit openbaar. – CD 359.
Die tyd sal kom wanneer dit nie goed sal wees om melk en eiers te gebruik
nie. Maar daardie tyd het nog nie aangebreek nie. Ons weet dat wanneer
dit kom, die Here sal voorsien. – CD 359.
Groot hervormings moet gemaak word.... Maar hervormings wat aan die
toekoms behoort, moet nie nou gemaak word nie. – HFM 50.
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Beskerming deur engele in die groot tyd van benoudheid
Sommige word aangeval, terwyl hulle uit die stede en dorpe vlug, maar die
swaarde wat teen hulle opgehef word, sal verbreek word en soos ‘n
strooitjie uit die hande van diegene val wat hulle hanteer. Ander word
deur engele in die gestalte van krygers beskerm. – GC 631.
In die dag van hewige beproewing... sal [Christus] sê: Kom, my volk, gaan
in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n
klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. – Jes. 26:20. Wat is
die kamers waarin hulle gaan skuil? Dit is die beskerming van Christus en
heilige engele. Die volk van God is teen hierdie tyd nie almal op een plek
nie. Hulle is in verskillende geselskappe en in alle dele van die aarde. –
Mar. 270.
Die volk van God sal nie van lyding vry wees nie; maar hoewel hulle vervolg
word en in ellende verkeer en terwyl hulle ontberings sal ly en
voedselgebrek sal hê, sal hulle nie verlaat word om te sterf nie...... Terwyl
die goddeloses sterf van honger en die pes, sal engele die regverdiges
beskerm en in hulle behoeftes voorsien. – GC 629.
Gedurende die tyd van benoudheid, net voor die koms van Christus, sal die
lewens van die regverdiges deur die bediening van engele bewaar word. –
ST 26 Febr. 1880.
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HOOFSTUK DRIE
DIE MERK VAN DIE DIER EN DIE SONDAG VERSUS
SABBAT [SATERDAG] KONFLIK
Die komende konflik in simboliese taal
En die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om
oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God
bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. – Openb. 12:17.

En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en
op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. En die
dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer
en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en
sy troon en groot mag. .....En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde
en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee-enveertig maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster
teen God. – Openb. 13:1,2,5,6.
En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings
gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag
van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat
daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal
op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die
aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te
doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet
maak [na-NKJV] die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword
het. En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die
dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se
beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes
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en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en
op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie,
behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam
het. – Openb. 13:11-17.
En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand
die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand
ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat
ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word
met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. – Openb.
14:9,10.
Profetiese simbole verklaar
Die draak is Satan (Openb. 12:9); dis hy wat Herodes beweeg het om te
probeer om die Heiland om die lewe te bring.

Maar die vernaamste

werktuig wat Satan gebruik het om oorlog te voer teen Christus en Sy
navolgers gedurende die eerste eeue van die Christelike tydperk, was die
Romeinse Ryk, waarin die heidendom die hoofgodsdiens was. Hoewel die
draak dus in die eerste plek Satan voorstel, is dit ook in ‘n ander sin die
simbool van heidense Rome. – GC 438.
In Openbaring 13:1-10 word daar ‘n ander dier beskryf, soos ‘n luiperd,
aan wie die draak sy krag en sy troon en sy grote mag gegee het.
Hierdie simbool, soos die meeste Protestante ook aanneem, stel die
pousdom voor wat die troon en die mag en die gesag van die ou Romeinse
Ryk oorgeneem het. – GC 439.
Maar wat is die beeld na die dier? En hoe sal dit gevorm word? Die beeld
word gemaak deur die dier met die twee horings en dit is ‘n beeld na die
dier. Dit word ook genoem ‘n beeld van die dier. Om nou vas te stel hoe
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die beeld lyk en hoe dit gemaak sal word, moet ons die kenmerke van die
dier self, naamlik die pousdom, ondersoek. – GC 443.
Toe die pouslike mag, van sy krag beroof, gedwing was om vervolging te
staak het Johannes ‘n nuwe mag aanskou wat opkom om die draak se stem
te eggo en dieselfde wrede en godslasterlike werk voort te sit. Hierdie
mag.... was deur ‘n dier met horings soos ‘n lam gesimboliseer. Die dier wat
dit voorafgegaan het, het uit die see verrys, maar hierdie een het uit die
aarde opgekom, wat die vreedsame opkoms van die nasie wat gesimboliseer
word, verteenwoordig. Die twee horings soos ‘n lam verteenwoordig die
karakter van die Verenigde State se regering presies soos uitgedruk in sy
twee fundamentele beginsels, nl. Republikanisme en Protestantisme. – ST 1
Nov. 1899.
Maar die noukeurige natrekking deur die profetiese pen openbaar ‘n
verandering in hierdie vreedsame toneel. Die dier met horings soos ‘n lam
praat met die stem van ‘n draak en oefen al die mag van die eerste
dier uit voor sy oë. Die gees van vervolging deur die heidendom en die
pouslike mag geopenbaar, sal weer eens geopenbaar word.

Profesie

verklaar dat hierdie mag aan die bewoners van die aarde [sal] sê dat
hulle ‘n beeld moet maak [na-NKJV] die dier.

Die beeld is na die

eerste dier soos ‘n luiperd [die pousdom] gemaak. – 4SP 277.
Die ernstigste/plegtigste waarskuwing en die verskriklikste bedreiging
wat ooit aan sterflinge gerig was, is dié in die derde engel se boodskap
vervat. Die sonde wat die wraak van God ongemeng met genade afroep,
moet van die grusaamste aard wees. – ST 1 Nov. 1899.
Die profesie van Openbaring 13 verklaar dat die mag wat voorgestel word
deur die dier met die lamshorings sal maak dat die aarde en die wat
daarop woon die pousdom aanbid, naamlik die mag wat voorgestel is deur
die dier wat lyk soos ‘n luiperd...... Daar is aangetoon dat die Verenigde
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State die mag is wat voorgestel word deur die dier met die lamshorings en
dat hierdie profesie vervul sal word wanneer die Verenigde State Sondagonderhouding verpligtend maak, naamlik die dag wat volgens Rome die
merkteken van haar oppergesag is. – GC 578,579.
Pousgesinde skrywers sê dat die teken van die gesag van die Katolieke
Kerk is “die daad self van die verandering van die Sabbat na Sondag, en
wat Protestante erken; omdat hulle deur Sondagviering die mag van die
kerk erken om feesdae in te stel en die viering daarvan te gebied onder
sonde.” – H. Tubervillle, An Abridgment of Christian Doctrine, p. 58. Wat
is die verandering van die Sabbat dan anders as die teken of merk van die
gesag van die Roomse kerk – die merk van die dier? – GC 448.
Die lig wat ons op die derde engel se boodskap het, is die ware lig. Die
merk van die dier is presies wat dit aangekondig is om te wees. Alles in
verband met hierdie saak is nog nie nou te verstane nie en sal nie verstaan
word tot die ontvouing van die boekrol nie, maar die ernstigste/plegtigste
werk moet in ons wêreld uitgevoer word. – GCDB 2 Maart 1899.
Niemand het tot nog toe die merk van die dier ontvang nie.

Die

toetsingstyd het nog nie gekom nie.... Niemand word veroordeel totdat
hulle die lig ontvang het en die verbintenis tot die vierde gebod gesien het
nie.

Maar wanneer die dekreet uitgevaardig sal word om die vervalste

sabbat af te dwing en die harde roepstem van die derde engel die mense
teen die aanbidding van die dier en sy beeld waarsku, dan sal die streep
duidelik tussen die valse en die ware getrek word. Dan sal diegene wat
steeds in oortreding [van die ware Sabbat] voortgaan, die merk van die
dier ontvang. – Ev 234,235.
Weerhouding van werk op Sondag is nie [gelykstaande met] die ontvangs
van die merk van die dier nie; en waar dit die belange van die werk sal
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bevorder, moet dit gedoen word. Ons moet nie uit ons pad gaan om op
Sondae te werk nie. – SW 70.
Afvalligheid berei die weg voor
Dit was afvalligheid wat die vroeë kerk gelei het om die hulp van die
burgerlike regering te vra en sodoende die weg voorberei het vir die
ontwikkeling van die pousdom – die dier.... So sal afvalligheid in die kerk
die weg voorberei vir die beeld na die dier. – GC 443,444.
Alreeds vanaf 1889 gaan voorbereidings voort en bewegings maak
vordering, wat sal eindig in die maak van ‘n beeld na die dier. Gebeure sal
teweeggebring word in die aarde se geskiedenis wat die voorspellings van
profesie vir hierdie laaste dae sal vervul. – RH 23 April 1889.
Wanneer die vernaamste kerke van die Verenigde State verenig in
verband met leerstellings wat hulle in gemeen het en die staat so sal
beïnvloed om hulle dekrete af te dwing en om hulle inrigtings te onderhou,
dan sal Protestantse Amerika ‘n beeld van die Roomse priesterheerskappy
gevorm hê.

Die “beeld na die dier” verteenwoordig daardie vorm van

Protestantisme wat ontwikkel sal word wanneer die Protestantse kerke
[van die Verenigde State] die hulp van die burgerlike mag sal vra vir die
afdwing van hulle leerstellings. – GC 445.
Daar sal binnekort ‘n skielike verandering in God se handelswyse wees. Die
wêreld in sy verdorwenheid word geteister – deur vloede, storms, vure,
aardbewings, hongersnood, oorloë en bloedvergieting. – FE 356.
Soos die mense verder en verder van God wegbeweeg, word Satan
toegelaat om mag oor die kinders van die ongehoorsaamheid te hê. Hy
slinger verwoesting onder hulle. Daar is rampe op land en op see. Eiendom
en lewe word deur vuur en vloed vernietig. – RH 16 Julie 1901.
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Die werklike oorsaak van die rampe en die dubbele rol wat Satan speel
Wanneer God se terughoudende hand verwyder is, begin die verwoester sy
werk. Dan sal in ons stede die grootste rampe plaasvind. Is dit omdat
mense nie die Sondag onderhou nie? Nee, maar omdat die mens die wet
van Johovah vertrap het. – 3MR 314.
Satan sal voortgaan om ‘n dubbele rol te speel.

Dit sal lyk of hy die

uitdeler van groot seën en goddelike waarhede is, hy sal, deur sy tekens en
wonders van die leuen, die wêreld onder sy beheer hou, en terselfdertyd
sal hy sy boosaardigheid/vyandigheid die vrye loop gee deur benoudheid
en verwoesting te veroorsaak en sal God se volk beskuldig as die oorsaak
van die verskriklike skokke/beroeringe van die natuur en die stryd en
bloedvergieting onder die mense wat die aarde verwoes.* - 4SP 444.
[*Hierdie verklaring gee ‘n algemene oorsig van Satan se strategie in die
komende konflik.

Deur homself as die uitdeler van groot seëninge te

openbaar, werk hy agter die skerms as ‘n verwoester. Sodoende lei hy
diegene wat deur hom mislei is om te glo dat ten einde die goddelike guns
te herstel moet Sondag-aanbidding deur wetgewing afgedwing word.
Sodanige wetgewing sal ongetwyfeld besonder redelik blyk te wees vir
diegene wat onbewus is van Satan se modus operandi – nota Donald
Mansell].
Rampe veroorsaak die Sondag vs. Sabbat-krisis.
In die kerke en in groot opelug byeenkomste, sal predikers by die mense
die noodsaaklikheid om die eerste dag van die week te onderhou op die
hart druk.

Daar is rampe op see en op land; en hierdie rampe sal

vermeerder, die een ramp volg op die ander; en die klein groepie getroue
Sabbathouers sal uitgewys word as diegene wat die wraak van God oor die
aarde bring deur hulle verontagsaming van Sondag. – RH 18 Maart 1884.
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Mense in verantwoordelike posisies.... van die kansel sal mense die
noodsaak van die onderhouding van die eerste dag van die week op die hart
druk.

Hulle sal ‘n pleidooi lewer vir tradisie en gebruike in belang van

hierdie mensgemaakte instelling. Hulle sal verwys na rampe op land en op
see – stormwinde, die vloede, die aardbewings die verwoesting deur vuur –
as oordele wat God se ontevredenheid aandui, omdat Sondag nie heilig
gehou word nie. Hierdie rampe sal vermeerder, die een ramp sal kort op
die hakke van ‘n volgende volg. En hulle wat God se wet nietig verklaar, sal
die enkeles wat die Sabbat van die vierde gebod onderhou, beskuldig as
diegene wat die wraak van God oor die wêreld bring. – ST 17 Jan. 1884.
Hulle sal beweer dat die mense God mishaag deur die ontheiliging van die
Sondag-sabbat en dat dit hierdie sonde is wat die oorsaak van die rampe
is wat nie sal ophou totdat Sondag-onderhouding nougeset gehandhaaf
word nie en dat diegene wat die aansprake van die vierde gebod onderhou,
daardeur eerbied vir Sondag vernietig, dat hulle die beroerders van die
volk is en die oorsaak is dat die goddelike guns verbeur en tydelike
voorspoed verhinder word. – GC 590.
Sondag-sabbatswette in Amerika
Satan plaas sy interpretasie op gebeure en hulle [die vooraanstaande
mense] dink soos hy wil hê hulle moet dink, dat die rampe wat die aarde vul
die gevolg is van Sondag-verbreking. Omdat hulle die wraak van God wil
kalmeer, maak hierdie invloedryke mense wette wat Sondag-onderhouding
afdwing. Hulle dink dat om hierdie valse rusdag hoër en steeds hoër te
verhef, gehoorsaamheid aan die Sondagswet, die vals sabbat, te verplig
hulle God ‘n guns bewys. Diegene wat God eer deur die ware Sabbat te
onderhou/gedenk word op neergesien as dislojaal aan God, terwyl dit in
werklikheid diegene is wat Sondag aldus eer wat self dislojaal is, omdat
hulle die Sabbat vertrap. – 10MR 239.
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Wanneer die parlement wette uitvaardig wat die eerste dag van die week
verhef en dit in die plek van die sewende dag stel, sal die plan van Satan
deurgevoer wees.* – RH 15 April 1890. [*Satan se uiteindelike oogmerk is
nie slegs ‘n Sondagsluitingswet nie, dit is die plaasvervanger van die
Sabbat as die dag van aanbidding, eerstens in die Verenigde State, daarna
in die Christendom en uiteindelik dwarsdeur die wêreld. Alhoewel Satan
sy doel in fases bereik, sal “die finale bewegings vinnig wees” (9T 11) – en
mag baie vinniger kom as wat enigeen verwag. – nota Donald Mansell.]
Die harde roepstem van die derde engel se boodskap begin
Tot hiertoe is diegene wat die waarhede van die derde engel se boodskap
verkondig het, dikwels beskou as blote alarmmakers. Hulle voorspellings
dat godsdienstige onverdraagsaamheid weer die oorhand sal kry in die
Verenigde State en dat Kerk en Staat sal verenig om diegene te vervolg
wat die gebooie van God bewaar, is bestempel as belaglik en sonder enige
gronde. Daar is met die grootste vertroue verklaar dat hierdie land (VSA)
nooit iets anders kan word as wat dit in die verlede was nie – naamlik die
beskermer van godsdiensvryheid.

Maar namate die saak van verpligte

Sondagsviering wyd en syd bespreek word, sal ons die gebeurtenis wat so
lank betwyfel is, sien nader en die derde engel se boodskap sal ‘n
uitwerking hê wat dit nie voorheen kon gehad het nie.
Manne van geloof en gebed sal gedring word om met heilige ywer uit te
gaan en die woorde te verkondig wat God aan hulle gee. Die sondes van
Babilon sal openbaar word.

Die vreeslike gevolge wat daar sal wees

wanneer die gebruike van die Kerk deur die burgerlike gesag verpligtend
gemaak word, die inbreuk van spiritisme, die ongemerkte, maar vinnige
vooruitgang van die pouslike mag – alles sal aan die kaak gestel word. Deur
hierdie ernstige waarskuwings sal die mense wakker geskud word.
Duisende en duisende wat nog nooit woorde soos hierdie gehoor het nie,
sal luister. Met verbasing sal hulle aanhoor dat Babilon die kerk is wat
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geval het weens haar dwalings en sonde, omdat sy die waarheid, wat aan
haar uit die hemel gestuur is, verwerp het. Wanneer die mense na hulle
vorige leraars gaan en gretig vra: “Is hierdie dinge so?”, sal die predikante
fabels verkondig, en strelende dinge profeteer om hulle vrees weg te
neem en hulle wakkergemaakte gewete stil te maak. Maar omdat baie nie
tevrede sal wees met blote menslike gesag nie en sal aandring op ‘n
duidelike “Wat sê die Here,” sal die populêre evangeliebediening/
prediking woedend wees omdat hulle gesag in twyfel getrek is, die
boodskap uitskel as die boodskap van Satan en hulle sal die massas wat die
sonde liefhet, aanhits om diegene wat die boodskap verkondig te belaster
en te vervolg.
Namate die stryd na nuwe velde uitbrei en die aandag van die mense
gevestig word op God se vertrapte wet, word Satan baie bedrywig. – GC
605-607.
Stappe in die vorming van die drievoudige verbond
Die krag waarmee die verkondiging van die [derde engel] se boodskap
gepaardgaan, sal diegene wat dit teenstaan, woedend maak.

Die

geestelikes sal byna bomenslike pogings aanwend om die lig uit te sluit,
sodat dit nie op hulle gemeentes skyn nie.
beskikking,

sal

hulle

probeer

om

die

Deur alle middele tot hulle
bespreking

van

hierdie

allerbelangrikste vraagstukke te onderdruk. Die kerk sal hom beroep op
die sterk arm van die burgerlike owerheid en in hierdie werk sal Katolieke
en Protestante verenig. Namate die beweging vir verpligte Sondagsviering
stoutmoediger en beslister word, sal die wet teen die bewaarders van die
gebooie ingeroep word. – GC 607.
Wanneer.... [die Verenigde State] die beginsels van sy regering herroep
om ‘n Sondagswet uit te vaardig en Protestantisme in hierdie daad met die
pousgesindes verenig, sal dit niks anders wees as om lewe te gee aan die
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tirannie wat lank reeds gretig wag vir ‘n geleentheid om weer tot aktiewe
despotisme oor te gaan nie. – 5T 712.
Die Protestante van die Verenigde State sal die eerste wees om die hand
uit te steek oor die kloof en die hand van die Roomse mag te neem en
onder die invloed van hierdie drievoudige verbond* sal hierdie land die
voetstappe van Rome navolg om die regte van die gewete te vertrap. – GC
588. [* In hierdie “drievoudige verbond” sal Katolisisme die leierskap
voorsien (onder een hoof – die pouslike mag – sal die mense verenig om God
en Sy getuies teen te staan. – 7T 182), Spiritisme (deur die bykans
universele geloof in die onsterflikheid van die siel) voorsien die band wat
hierdie verbond saambind en afvallige Amerikaanse Protestantisme (deur
die militêre mag en internasionale invloed van die Verenigde State)
voorsien

die

oortuigingskrag

om

die

voorskrifte/bevele

van

die

herleefde/herrese pouslike hoof uit te voer. – nota Donald Mansell.]
Deur die dekreet wat die instelling van die pousdom afdwing..... [Sondagonderhouding in die plek van die Sabbat, sal die Verenigde State] homself
ten

volle

van

geregtigheid/regverdigheid

losmaak.

Wanneer

Protestantisme haar hand oor die kloof uitsteek om die hand van die
Roomse mag te vat, wanneer sy oor die afgrond uitreik om met spiritisme
hande te vat, wanneer, onder die invloed van hierdie drievoudige verbond,
ons land elke beginsel van Sy grondwet as ‘n Protestantse en republikeinse
regering verwerp en voorsiening sal maak vir die verspreiding van pouslike
dwaalleer en misleidings, dan sal ons weet dat die tyd vir Satan se
wonderwerke gekom het en dat die einde naby is. – 5T 451.
Wanneer die wet van God nietig verklaar is [in Amerika]. Wanneer Sy
Naam onteer is, wanneer dit as dislojaal aan die wette van die land beskou
word om die sewende dag as die Sabbat te onderhou, wanneer wolwe in
skaapsklere, deur verdorwenheid van verstand en verhardheid van hart,
probeer om die gewete te onderwerp, sal ons dan ons lojaliteit aan God
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opgee? NEE! NEE!. Die oortreder is met Sataniese haat vervul teenoor
diegene wat lojaal is aan die gebooie van God, maar die waarde van God se
Wet as ‘n lewenswyse/gedragsreël moet geopenbaar word. Die ywer van
diegene wat die Here gehoorsaam, sal toeneem soos die wêreld en die
Kerk verenig om die Wet nietig te maak.....
Dit is verseker wat sal gebeur wanneer die Wet nietig verklaar word deur
‘n nasionale wet. Wanneer Sondag verhoog en deur die wet ondersteun is,
dan sal die rigsnoer wat die volk van God aanspoor/aanvuur geopenbaar
word soos die rigsnoer van die drie Hebreërs geopenbaar was toe
Nebukadnésar hulle beveel het om die goue beeld op die vlakte van Dura
te aanbid. – 13 MR 71.
Mag/geweld is die laaste toevlug/uitweg van elke vals godsdiens. Eerstens
word

‘n

trekpleister

probeer

soos

die

koning

van

Babilon

die

aantrekkingskrag van musiek en uiterlike vertoon probeer het. As hierdie
trekpleisters, deur Satan geïnspireerde mense uitgedink, misluk om die
mense die beeld te laat aanbid, was die hongerige vlamme van die vuuroond
gereed om hulle te verteer.

So sal dit nou wees.* - ST 6 Mei 1897.

[*Wanneer oorreding misluk, praat daardie selfde dier “soos ‘n draak”
(Openb. 13:11) en “maak dit almal gedood word wat die dier se beeld nie
aanbid nie” (Openb. 13:15). Dit is die stem van tirannie en suggereer ‘n
radikale verandering in regering van ‘n demokrasie na een of ander vorm
van despotisme.

Hierdie, maatreëls wat aanvanklik gematig was, sal

“drakonies” word en sal uiteindelik die doodstraf vir Sabbat-onderhouers
vereis.
Die vorming van die beeld na die dier in hierdie verklarings genoem,
verwys na die beeld na die dier in Amerika.

Dit is ‘n voortgaande proses.

Uiteindelik sal die dekreet vir die onderhouding van die vals Sabbat na die
hele wêreld versprei. So sal “dieselfde krisis oor Sewendedagadventiste
dwarsoor die wêreld kom” – 6T 395. – nota Donald Mansell.]
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Die pousdom herwin sy heerskappy oor die Christendom
Wanneer die Sabbat die spesiale twispunt deur die ganse Christendom
word en die godsdienstige en burgerlike owerhede verenig om die
onderhouding van Sondag verpligtend te maak, sal die hardnekkige
weiering van ‘n klein minderheid om aan die algemene vereiste gehoor te
gee, hulle die spesiale voorwerpe van algemene afkeer maak.

Daar sal

aangevoer word dat die paar wat in stryd is met ‘n instelling van die kerk
en ‘n wet van die staat, nie geduld moet word nie en dat dit vir hulle beter
sou wees om te ly as dat al die volkere in verwarring en wetteloosheid
gedompel

word.....

Romanisme

in

die

Ou

Wêreld

en

afvallige

Protestantisme in die Nuwe, sal dieselfde weg inslaan teenoor diegene wat
die goddelike gebooie eerbiedig. – YI 12 Julie 1904; GC 615, 616.
Oor hierdie kwessie, stryd, sal die ganse Christendom in twee groot
groepe verdeel word – diegene wat die gebooie van God en die geloof van
Jesus bewaar en diegene wat die dier en sy beeld aanbid en sy merk
ontvang. – GC 450.
Die wêreld volg Amerika se leiding
Buitelandse volkere sal die voorbeeld van die Verenigde State volg.
Hoewel sy uitlei, sal dieselfde krisis (oor die Sondag vs. Sabbat-toets] oor
al ons mense in alle dele van die wêreld kom. – 6T 395.
Volkere sal tot in hulle diepste wese/kern aangehits word. Ondersteuning
sal onttrek word aan diegene wat God se wet as die enigste standaard van
geregtigheid/regverdigheid en die enigste ware toets van karakter
verkondig.

En almal wat nie buig voor die dekreet van die nasionale

vergaderings nie en nie die nasionale wette gehoorsaam om die sabbat, wat
deur die man van sonde vasgestel is, te verhef nie, sal nie alleen die
onderdrukkende mag van die Pousdom voel nie, maar ook die verdrukking
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van die Protestantse wêreld, wat sal probeer om die aanbidding van die
beeld van die dier af te dwing. – RH 9 Maart 1911.
Die eerste dag van die week, ‘n gewone werksdag, wat hoegenaamd geen
heiligheid besit nie, sal ingestel word soos die [goue] beeld in Babilon. Alle
nasies en tale en volkere sal beveel word om hierdie vervalste sabbat te
aanbid.

Dit is Satan se plan om die dag deur God ingestel, en aan die

wêreld as ‘n gedenkteken van die skepping gegee, van geen betekenis te
maak. Die dekreet wat die aanbidding van hierdie dag afdwing, sal na die
hele wêreld uitgaan. Beproewing en vervolging sal oor almal kom, wat in
gehoorsaamheid aan die wet van God, weier om hierdie vals sabbat te
aanbid. Geweld is die laaste uitweg vir elke vals godsdiens...... Ons benodig
dieselfde gees wat deur God se diensknegte in die stryd met die
heidendom geopenbaar was....
Die waarheid moet ten alle koste gehoorsaam word, selfs as oop
tronkdeure, dwangarbeid in kettings en verbanning ons in die gesig staar.
As jy lojaal en getrou is, sal die God wat met die drie Hebreeuse jongmans
in die gloeiende vuuroond was, wat Daniël in die leeukuil beskerm het, wat
homself aan Johannes op die eensame eiland [van Patmos] geopenbaar het,
met jou wees waar jy ook al gaan. Sy inwonende teenwoordigheid sal jou
vertroos en ondersteun. – ST 6 Mei 1897.
Wanneer die beeld van die dier gevorm sal word
Die beeld van die dier sal gevorm word voordat die genade deur sluit,*
want dit sal die groot toets vir die volk van God wees waardeur hulle ewige
bestemming bepaal sal word.... [*Die vorming van die beeld van die dier is
‘n geleidelike/ontvouende proses. Dit begin in die Verenigde State, maar
dit stop nie daar nie. Uiteindelik, voordat die genade deur sluit, sal “die
dekreet wat die aanbidding van die vals sabbat afdwing, na die hele wêreld
uitgaan (ST 6 Mei 1897). Dus, of Ellen White praat van die beeld van die
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dier in die Verenigde State of die wêreldwye beeld van die dier, maak
weinig verskil. – nota Donald Mansell.]
Hierdie is die toets* wat die volk van God moet hê voordat hulle geseël is.
Almal wat hulle lojaliteit aan God bewys deur die onderhouding van Sy wet
en weier om die vervalste sabbat te aanvaar, sal onder die banier van die
Here God Jehovah in gelid opstel en sal die seël van die lewende God
ontvang. Diegene wat die waarheid van hemelse oorsprong prysgee en die
Sondag-sabbat aanvaar, sal die merk van die dier ontvang. – EGW 1888
700,701. [*Die vorming van die beeld van die dier behels ‘n “toets” waarin
die kwessie is: “Aanvaarding van die Sondag-sabbat” of demonstreer
“lojaliteit aan God deur die onderhouding van [die Sabbat] Sy wet.” – nota
Donald Mansell].
Die wêreld kan slegs gewaarsku word deur die voorbeeld van diegene wat
die waarheid glo, geheilig is deur die waarheid, uitvoering gee aan die hoë
en heilige beginsels en in ‘n verhewe, veredelende sin, die lyn van
afbakening/skeiding toon tussen diegene wat die gebooie van God
onderhou en diegene wat hulle vertrap.

Die heiligmaking van die Gees

kenmerk/onderskei die verskil tussen diegene wat die seël van God het en
diegene wat die vervalste rusdag onderhou. Wanneer die toets kom, sal
dit duidelik getoon word wat die merk van die dier is.

Dit is die

onderhouding van Sondag. Diegene wat, nadat hulle die waarheid gehoor
het, voortgaan om hierdie dag as heilig te beskou, dra die handtekening
van die man van sonde, wat sal probeer om tye en wet te verander. – BTS
1 Desember 1903.
Waar, hoekom en wanneer word die merk van die dier aangebring
Omdat ‘n volk nie die knie sal buig voor die beeld [van die dier deur Sondag
in die plek van die sewendedag Sabbat te onderhou nie en die merk van die
dier in die hand of in die voorhoof ontvang, maar by die waarheid sal staan
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omdat dit die waarheid is, sal daar verdrukking wees en ‘n poging om die
gewete te onderwerp. – 6T 18.
Wanneer jy die dekreet, wat jou beveel om op te hou werk op Sondag en
God te aanbid, gehoorsaam, terwyl jy weet daar is nie ‘n enkele woord in
die Bybel wat toon dat Sondag niks anders is as ‘n gewone werksdag nie,
stem jy toe om die merk van die dier te ontvang en die seël van God weier.
– RH 13 Julie 1897.
Daar sal martelare wees
Deur die dekreet wat [Sondag], die instelling van die pousdom, in
oortreding van die wet van God afdwing, sal [Amerika] homself ten volle
van geregtigheid/regverdigheid losmaak.

Wanneer Protestantisme haar

hand oor die kloof uitsteek om die hand van die Roomse mag te vat,
wanneer sy oor die afgrond sal strek om die hande van spiritisme vas te
gryp, wanneer onder die invloed van hierdie drievoudige verbond, ons land
elke beginsel van Sy grondwet as ‘n Protestantse en Republikeinse
regering verwerp en voorsiening sal maak vir die verspreiding van pouslike
dwaalleer en misleidings, dan sal ons weet dat die tyd vir Satan se
wonderwerke gekom het en dat die einde naby is.
Soos die nadering van die Romeinse leërs ‘n teken vir die dissipels van die
op hande synde verwoesting van Jerusalem was, so kan hierdie afvalligheid
‘n teken vir ons wees dat God se perke van lankmoedigheid bereik is, dat
die maat van ons nasie se ongeregtigheid vol is en dat die engel van genade
op die punt is om te vertrek om nooit weer terug te keer nie. Die volk van
God sal dan in daardie tonele van leed/smart en benoudheid gedompel
word wat deur profete as ‘n tyd van benoudheid vir Jakob (vgl. Jer.
30:7), beskryf word. Die geween/roepstemme styg na die hemel op. En
soos die bloed van Abel van die aarde af uitroep, is daar ook stemme van
martelare se grafte wat na God uitroep, van die grafte in die see, van
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grotte in die berge, van kloosterkelders:

Hoe lank, o heilige en

waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die
bewoners van die aarde nie? – Openb. 6:10. – 5T 451.
Die dag sal aanbreek wanneer owerhede nie alleen werk op Sondae sal
verbied nie, maar hulle sal probeer om mense te dwing om op die Sabbat
te werk en om met Sondag-onderhouding akkoord te gaan of hulle vryheid
en hulle lewens prysgee.
Die regeerders van ..... [die Verenigde State] sal hulle posisie bo die
Skepper van die wêreld inneem.

Wette wat die onderhouding van die

Sondag-sabbat afdwing, sal ‘n nasionale afvalligheid teweegbring van die
beginsels van republikanisme waarop die regering gegrondves is.

Die

godsdiens van die pousdom sal deur die regeerders aanvaar word en die
wet van God sal nietig verklaar word.
Toe die vyfde seël geopen was, het Johannes in ‘n visioen onder die altaar
die groep gesien wat vir die Woord van God en die getuienis van Jesus
Christus gedood was.

Hierna verskyn die tonele wat in Openbaring 18

beskryf is wanneer diegene wat gelowig en getrou is uit Babilon geroep
word. – 20 MR 14.
Ander gebeure wat gebeur nadat Amerika oor die hele land afvallig
geword het
Wanneer [Amerika], deur sy wetgewers, die beginsels van Protestantisme
sal herroep en steun/goedkeuring aan Roomse afvalligheid gee in die
vervalsing van God se wet - dit is dan dat die finale werk van die man van
sonde geopenbaar sal word. Protestante sal hulle volle invloed en krag aan
die kant van die Pousdom ingooi; by ‘n nasionale wet wat die vals sabbat
afdwing. Hulle sal lewe en vitaliteit aan die korrupte geloof van Rome gee,
haar tirannie en onderdrukking van gewete laat herleef. Dan sal dit die
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tyd vir God wees om kragtig vir die regverdiging/verdediging van die
waarheid op te tree.
Die profeet sê: En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die

hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy
het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die
groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek
van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en
haatlike voëls...... En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit
haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en
van haar plae ontvang nie. – Openb. 18:1,2 en 4.
Wanneer reik haar sondes tot aan die hemel? Wanneer die wet van God
finaal deur wetgewing nietig verklaar word. Dan is die uiterste nood van
God se volk Sy geleentheid om te wys wie is die Regeerder van hemel en
aarde. Soos ‘n sataniese mag die elemente van benede omkeer, sal God lig
en krag aan Sy volk skenk, sodat die boodskap van waarheid aan die hele
wêreld verkondig kan word. – ST 12 Junie 1893.
Nadat die waarheid as ‘n getuienis aan al die nasies verkondig is, sal elke
denkbare mag van boosheid in werking gestel word en verstande sal deur
baie stemme wat uitroep, verwar word: “Kyk, hier is Christus, Kyk, Hy is
hier. Dit is die waarheid. Ek het die boodskap van God. Hy het my met
groot lig gestuur.” Dan sal daar ‘n verskuiwing van die bakens wees en ‘n
poging sal aangewend word om die pilare van ons geloof af te breek. ‘n
Meer vasbeslote poging sal aangewend word om die vals sabbat te verhef
en om veragting/minagting op God Homself te werp deur die dag wat hy
geseën en geheilig het, dood te smoor. Hierdie vals sabbat sal deur ‘n
onderdrukkende wet afgedwing word. Satan en sy engele is wawyd wakker
en kragtig en energiek en volhardend aan die werk deur menslike
medewerking/bemiddeling om sy doel te bereik om die kennis van God uit
die mense se verstande uit te wis. Maar terwyl Satan aan die werk is met
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sy wonders van die leuen, sal die tyd soos in Openbaring voorspel is, vervul
word en die magtige engel, wat die aarde met sy heerlikheid sal verlig, sal
die val van Babilon aankondig. – RH 13 Des. 1892.
Die pousdom herwin beheer oor die volkere van die Christendom
In hierdie huldebetoning aan die pousdom [die afdwing van die pouslike
sabbat deur wetgewing] sal die Verenigde State nie alleen staan nie. Die
invloed van Rome in die lande wat voorheen haar heerskappy erken het, is
nog glad nie dood nie. Die profesie voorspel ‘n herstelling van daardie mag.
.....In beide die Ou- en die Nuwe Wêreld sal daar hulde betoon word aan
die pousdom deur die onderhouding van Sondag, die instelling wat
uitsluitlik op die gesag van die Roomse kerk berus. – GC 579.
Die wêreld is gevul met beroering en oorlog en verskille. Nogtans onder
een hoof – die pouslike mag – sal die mense verenig om God te opponeer in
die persoon van Sy getuies. Hierdie eenheid is deur die groot afvallige
gesement. – 7T 182.
Romanisme in die Ou Wêreld en afvallige Protestantisme in die Nuwe, sal
dieselfde weg inslaan teenoor diegene wat die goddelike gebooie
eerbiedig. – GC 616.
Satan sal die verontwaardiging van die afvallige Christendom teen die
nederige oorblyfsel opwek wat pligsgetrou weier om die vals gebruike en
tradisies te aanvaar. Bedrieg deur die prins van duisternis, sal populêre
godsdiensyweraars/dwepers slegs verstaan soos hy verstaan en dink soos
hy dink. Hulle sal besluit soos hy besluit en onderdruk soos hy onderdruk
het. Vryheid van gewete, wat so ‘n groot opoffering gekos het, sal nie
langer gerespekteer word nie. Die kerk en die wêreld sal verenig en die
wêreld sal aan die kerk mag verleen om die reg van die mense om God
volgens Sy Woord te aanbid te onderdruk. – ST 8 Nov. 1899.
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Die Bybel verklaar dat voor die koms van die Here, deur die werking van

Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot
magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike
misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad
en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die
mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. – 2 Thess. 2:9-11.
Nie totdat hierdie toestand bereik sal wees en die eenheid van die kerk
met die wêreld ten volle dwarsdeur die Christendom bewerkstellig is, sal
die val van Babilon voltooi wees nie. Die verandering is ononderbroke en
die volkome vervulling van Openbaring 14:9 is nog toekomstig. – GC 389.
Die wet vir die onderhouding van die eerste dag van die week is die produk
van ‘n afvallige Christendom. Sondag is ‘n kind van die pousdom, verhef
deur die Christen-wêreld bo die heilige dag van God se rus.

In geen

opsig/geval moet God se volk daaraan hulde betoon/bewys nie. – 9T 235.
Die hele wêreld raak betrokke
Die aansprake van...... [Rome se] vervalste sabbat gaan op die hele wêreld
afgedwing word.* [* Hierdie is nie maar net Protestantisme se afdwing van
Sondag-aanbidding op Amerikaners nie, maar “op die wêreld.” Die afdwing
van “hierdie vervalste sabbat” is afvallige Protestantisme wat deur die
Verenigde State werk. – nota Donald Mansell.] Die Protestantse kerke,
deur leerstellings te aanvaar wat die Woord van God veroordeel, sal dit op
die voorgrond bring en hulle op die gewetens van die mense afdwing, net
soos die pouslike instansies hulle leerstellings op die harte van die
kampvegters van die waarheid in Luther se tyd gedruk het. – HM 1 Nov.
1893.
In die stryd wat in die laaste dae gevoer sal word, sal, in opposisie teen
God se volk, al die korrupte magte wat afvallig geword het aan die wet van
Jehovah, verenig wees. In hierdie stryd sal die Sabbat van die vierde

68
gebod die groot twispunt wees, want in die Sabbatsgebod identifiseer die
groot Wetgewer Homself as die Skepper van die hemel en die aarde. –
7BC 983.
Die beeld van die dier word opgerig vir almal om te aanbid
Die misleidings van Satan sal die wêreld oorstroom. Die man van sonde
[die pouslike heerskappy] het ‘n vervalste sabbat ingestel en die
Protestantse wêreld het hierdie kind van die pousdom geneem en dit
gekoester en gevoed. Satan is van plan om al die nasies te laat drink van
die wyn van die grimmigheid en die hoerery van Babilon..... Die eerste dag
van die week moet verhef en aan almal vir onderhouding aangebied word. –
RH 4 April 1890.
Die eerste dag van die week, ‘n gewone werksdag, wat hoegenaamd geen
heiligheid besit nie, sal ingestel word soos die [goue] beeld in Babilon. Alle
nasies en tale en volkere sal beveel word om hierdie vervalste sabbat te
aanbid. ....... Die dekreet wat die aanbidding van hierdie dag afdwing, sal
na die hele wêreld uitgaan.
Beproewing en vervolging sal oor almal kom, wat in gehoorsaamheid aan die
wet van God, weier om hierdie vals sabbat te aanbid. Geweld is die laaste
uitweg

vir

elke

vals

godsdiens.

Eerstens

probeer

hulle

‘n

aantrekkingskrag/trekpleister soos.... [Nebukadnésar] koning van Babilon
die mag van musiek en uiterlike vertoon probeer het.

As hierdie

aantrekkings/trekpleisters, uitgedink deur Satan-geïnspireerde mense,
misluk om mense die beeld te laat aanbid, was die honger vlamme van die
vuuroond gereed om hulle te verteer. So sal dit nou wees. Die pousdom
het haar mag uitgeoefen om die mense te verplig om haar te gehoorsaam
en sy sal voortgaan om so te maak. Ons benodig dieselfde gees wat deur
God se diensknegte in die konflik met die heidendom geopenbaar was. – ST
6 Mei 1897.
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Die universele Sondag–sabbatswet
Die vervanging van die wet van God deur die wette van mense, die
verheffing/verheerliking, deur blote menslike gesag, van Sondag in die
plek van die Bybelse Sabbat, is die laaste toneel in die drama. Wanneer
hierdie vervanging universeel word, sal God Homself openbaar. – 7T 141.
Die vervanging van die ware deur die valse is die laaste toneel in dié
drama.

Wanneer hierdie vervanging universeel* word, sal God Homself

openbaar. [*Dit is duidelik uit die voorafgaande verklarings dat wat as ‘n
beweging vir ‘n Sondagswet in die Verenigde State begin het, kulmineer in
‘n universele wet wat Sondag-heiligheid verklaar. Alle nasies verenig om
die Bybelse Sabbat deur Sondag te vervang. Dit gebeur kort voor die
sluit van die genade deur. Die doodsdekreet wat ook “universeel” is (PK
512) en na die sluit van die genade deur uitgevaardig is, (EW 36,37; GC
631) is waarskynlik gebaseer op die universele wet wat die vals sabbat vir
God se dag van rus vervang.- nota Donald Mansell.] Wanneer die wette van
mense bo die wette van God verhef word, wanneer die magte van hierdie
aarde probeer om mense te dwing om die eerste dag van die week te
onderhou, weet dat die tyd gekom het vir God om op te tree. Hy sal in Sy
majesteit verrys en sal die aarde geweldig skud. – RH 23 April 1901.
Die regverdiges en die goddeloses sal steeds op die aarde in hulle
sterflike toestand leef – mense sal plant en bou, eet en drink, almal
onbewus dat die finale, onomkeerbare besluit in die heiligdom daarbo
geneem is. Voor die vloed, nadat Noag die ark binnegegaan het, het God
hom ingesluit en die goddeloses uitgesluit, maar vir sewe dae het die
mense, onbewus dat hulle lot verseël was, voortgegaan met hulle
sorgelose/onverskillige, genotsieke lewe en die waarskuwings van die
naderende oordeel bespot. Net so, sê die Verlosser, sal dit wees in die
dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. – Luk. 17:30.
Stil, ongemerk soos die middernagtelike dief, sal die beslissende uur kom
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wat die bestemming van elke mens bepaal, die finale onttrekking van
genade se aanbod aan skuldige mense. – GC 491.
‘n Wêreldwye doodsdekreet
Ek het gesien die gelowiges verlaat die stede en dorpe en kom bymekaar in
geselskappe en leef in die mees afgeleë plekke.

Engele het hulle van

voedsel en water voorsien, terwyl die goddeloses honger en dors gely het.
Toe het ek gesien die leiers raadpleeg mekaar en Satan en sy engele was
rondom hulle besig.

Ek het ‘n skrywe gesien, kopieë waarvan in

verskillende dele van die land versprei was en wat beveel dat, tensy die
gelowiges hulle besondere geloof prysgee, die Sabbat opgee en die eerste
dag van die week onderhou, die mense na ‘n sekere tyd vry sal wees om
hulle dood te maak. – EW 282, 283.
Die plae val op diegene met die merk van die dier
Wanneer Christus Sy voorbidding in die heiligdom staak, sal die wraak van
God ongemeng uitgestort word op diegene wat die dier en sy beeld aanbid
en sy merkteken ontvang (Openb. 14:9,10).

Waar hy hierdie vreeslike

oordele beskryf, sê Johannes: Kwaai en bose swere het aan die mense
gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. –
Openb. 16:2. – GC 627, 628.
God se volk bevry
Wanneer die beskerming van menslike wette onttrek word aan diegene wat
God se wet eer, sal daar in verskillende lande ‘n gelyktydige beweging vir
hulle vernietiging wees. Namate die tyd van die dekreet nader, sal die
mense saamsweer om die gehate sekte met wortel en tak uit te roei. Daar
sal ‘n besluit geneem word om in een nag ‘n beslissende slag te slaan wat
die stem van afkeuring en bestraffing vir ewig sal stilmaak. – GC 635.
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Dit was om middernag dat God kies om Sy volk te bevry.

Terwyl die

goddeloses rondom hulle spot, het die son skielik verskyn, in volle glans, en
die maan het stilgestaan. Die goddeloses het met verwondering na die
toneel gekyk, terwyl die heiliges met plegtige blydskap die tekens van
hulle bevryding aanskou het.

Tekens en wonders het vinnig op mekaar

gevolg. Dit het gelyk of alles uit hulle natuurlike koers geslinger was. Die
strome het opgehou om te vloei. Donker, swaar wolke het opgesteek en
teen mekaar gestamp. Maar daar was een oop ligkring van glorie, vanwaar
die stem van God soos baie waters gekom het, wat die hemele en die aarde
geskud het. Daar was ‘n kragtige aardbewing. Die grafte was geopen en
diegene wat in geloof onder die derde engel se boodskap gesterf het, die
Sabbat onderhou het, het van hulle stowwerige beddens opgestaan,
verheerlik, om die verbond van vrede te hoor wat God sou maak met
diegene wat Sy wet onderhou het. – EW 285.
Die oorspronklike kliptafels verskyn in die hemel
Deur ‘n opening in die wolke skyn daar ‘n ster waarvan die glans vier keer
helderder is in teenstelling met die duisternis. Dit spreek van hoop en
vreugde tot die getroues, maar van strengheid en wraak teen die
oortreders van God se wet. Diegene wat alles opgeoffer het vir Christus
is nou veilig.

..... Hulle sing ‘n oorwinningslied:

God is vir ons ‘n toevlug

en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. – Ps.
46:2.
Terwyl hierdie woorde van heilige vertroue na God opstyg, open die wolke
en die sterrehemel word gesien. .... Dan verskyn daar ‘n hand wat twee
kliptafels wat toegevou is, vashou. ... Daardie heilige wet van God.... word
nou aan die mense as die maatstaf van die oordeel geopenbaar. ...... Dit
kom in herinnering, die duisternis van bygeloof en dwaalleer word uit alle
harte weggevee.
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Dit is onmoontlik om die verskrikking en wanhoop van diegene wat God se
heilige gebooie vertrap het te beskryf. .... Hulle het pogings aangewend
om God se volk te dwing om Sy Sabbat te ontheilig.

Nou staan hulle

veroordeel deur daardie wet wat hulle verag het. – GC 638-640.
Terwyl God die dag en die uur van Jesus se koms aankondig en die ewige
verbond aan Sy volk voorgedra het, het Hy een sin gespreek, en toe stilte,
terwyl die woorde oor die aarde gerol het. Die Israel van God het met
hulle oë opwaarts vasgenael gestaan, al luisterende na woorde soos hulle
van die lippe van Jehovah gekom het en soos pêrels van die hardste
donderweer oor die aarde gerol het. Dit was ontsagwekkend plegtig. Aan
die einde van elke sin het die heiliges uitgeroep: “Glorie! Halleluja!” Hulle
gesigte was met die heerlikheid van God verlig..... Die goddeloses kon nie
na hulle gekyk het nie weens die heerlikheid. En toe die nimmereindigende
seën aangekondig was oor diegene wat God geëer het deur Sy Sabbat
heilig te hou, was daar ‘n kragtige uitroep van oorwinning oor die dier en
oor sy beeld. – EW 34.
Op die see van kristal voor die troon, daardie see van glas met vuur
gemeng – so glinsterend is dit van die heerlikheid van God – is die skare
vergader wat die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken,
oor die getal van sy naam is.

Die honderd-vier-en-veertig duisend wat

onder die mense verlos is, staan saam met die Lam op die berg Sion, met
die siters van God en daar is ‘n geluid gehoor soos die geluid van baie
waters en soos van ‘n harde donderslag van siterspelers wat op hulle siters
speel. En hulle sing ‘n nuwe lied voor die troon, ‘n lied wat niemand kon leer
nie, want dit is ‘n ondervindingslied soos geen ander groep mense ooit
gehad het nie. – GC 648, 649.
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HOOFSTUK VIER
DIE BEPROEWINGS EN TRIOMF VAN DIE DERDE ENGEL SE
BOODSKAP
Geduldige volharding in die aangesig van vervolging
Onthou die Woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter
as sy heer nie.

As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. –

Joh. 15:20.
Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink
dat hy ‘n diens aan God bewys. – Joh. 16:2.

Hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word
en voor goewerneurs en konings gebring word om My ontwil, vir hulle tot ‘n
getuienis..... Wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle
vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar
wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle
wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot
die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers
opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille
van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe hy sal gered word. –
Mark. 13:9, 11-13.
En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die
siele van die wat gedood is ter wille van die Woord van God en die
getuienis wat hulle gehad het. – Openb. 6:9.
Ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die Woord van God
en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle
voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en
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as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. – Openb.
20:4.
Hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hý sal ons lei tot die dood
toe. – Ps. 48:15.
Wees getrou tot die dood toe en Ek sal jou die kroon van die lewe
gee. – Openb. 2:10.
Opposisie en vervolging van Adventiste voorspel
Swaar beproewing sal binnekort oor die volk van God kom in hierdie en
ander lande. – RH 13 Maart 1886.
Hoe min, selfs hulle wat glo in die waarheid vir ons tyd, verstaan die
tekens van die tyd, of wat hulle voor die einde gaan ondervind. – RH 4
April 1893.
Nou lyk dit of ons onopgemerk is, maar dit sal nie altyd so wees nie.
Bewegings is aan die gang om ons op die voorgrond te stoot en as ons
waarheidsteorie aan flarde geskeur kan word deur..... die wêreld se
prominente mans, sal dit gedoen word. – Ev 69; Lt 6, 1886.
Ons

weet

nie

hoe

gou

ons

uitgesonder

sal

word

dat

ons

nie

wetsgehoorsame burgers is nie, omdat die prins van die magte van die
duisternis besig is om die verstand van die mense in besit te neem. Ons
kan kies tussen gehoorsaamheid aan die owerhede en God oneer aandoen
of ongehoorsaam aan die owerhede en God eer..... Dit is belangrik of ons
aan God se kant van die saak is of nie. Julle mag voor die howe gedaag
word en in hierdie noodgevalle dink aan die Verlosser se woorde: Ek is
met julle – Matt. 28:20. .... En ons kan daar staan, hoewel die hele wêreld
teen ons mag opgestel wees. – UL 1011; Ms 11, 1893.
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Die Wet van God, deur die bemiddeling van Satan, sal ongeldig/nietig
verklaar word.

In ons land van geroemde vryheid [Amerika], sal

godsdiensvryheid tot ‘n einde kom. Die stryd sal oor die Sabbat-kwessie,
wat die hele wêreld sal oprui, beslis word. – HM 2 Februarie 1890.
In die Sondagswet is daar die moontlikheid van groot lyding vir diegene
wat die sewende dag onderhou. Die uitwerking van Satan se planne sal
vervolging vir die volk van God bring. Maar die getroue diensknegte van
God hoef nie die uitkoms van die stryd te vrees nie.

As hulle die

voorbeeld wat vir hulle in die lewe van Christus gestel is, volg; as hulle
getrou is aan die vereistes van God, sal hulle beloning die ewige lewe wees,
‘n lewe wat met die lewe van God ooreenstem.
Wanneer ook al vervolging plaasvind, maak die aanskouers ‘n beslissing òf
vir òf teen Christus. – RH 20 Des. 1898.
Afluistering van ‘n sataniese strategie-sessie
Soos die volk van God die gevare van die laaste dae nader, hou Satan
ernstige beraadslaging met sy engele omtrent die suksesvolste plan vir die
omverwerping van hulle geloof...
Die groot misleier sê....
“Die Sabbat is die groot kwessie wat die bestemming van siele gaan
bepaal. Ons moet die sabbat wat ons geskep het, verhef. Ons het dit so
bewerkstellig dat dit vir wêreldlinge, sowel as kerklidmate, aanvaarbaar
moes wees; nou moet die kerk gelei word om met die wêreld in sy
ondersteuning te verenig.

Ons moet deur tekens en wonders werk om

hulle oë vir die waarheid te verblind en hulle lei om die verstand en die
vrees van God opsy te sit en gewoontes, gebruike en tradisie te volg.
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Ek sal die populêre predikers beïnvloed om hulle toehoorders se aandag
van die gebooie af weg te lei....
Maar ons grootste kommer is om hierdie sekte van Sabbathouers stil te
maak.

Ons moet algemene verontwaardiging teen hulle opwek.

Ons wil

vooraanstaande mense en verstandige mense aan ons kant werf en diegene
in gesagsposisies oorreed om ons oogmerke uit te voer. Dan sal die sabbat
wat ek ingestel het deur die wreedste en strengste wette afgedwing
word. Diegene wat hulle verontagsaam, sal uit die stede en dorpe gedryf
word en sal honger en ontbering en gebrek ly. Wanneer ons eers die mag
het, sal ons wys wat ons kan doen met diegene wat nie van hulle trou aan
God afwyk nie.....

Noudat ons die Protestantse kerke en die wêreld in

harmonie bring met hierdie regterarm van ons krag, sal ons uiteindelik ‘n
wet hê om almal wat nie aan ons gesag onderwerp nie uit te wis. Wanneer
die dood die straf sal wees vir die oortreding van ons sabbat, dan sal baie,
wat nou in die geledere van die gebodhouers is, na ons kant toe oorkom.” –
4 SP 337, 338.
Die beproewing voor ons
Dikwels is dit die geval dat moeilikheid wat ons verwag, groter skyn te
wees as wat dit werklik is, maar dit is nie die geval met die krisis voor ons
nie.

Die helderste voorstelling kan nie die omvang van die beproewing

weergee nie.
Baie sal weggelê word om in Jesus te slaap voor die vurige beproewing van
die tyd van benoudheid oor die wêreld kom. – GCDB 26 Februarie 1897.
Baie klein kindertjies sal weggelê word voor die tyd van benoudheid. Ons
sal ons kinders weer sien. Ons sal hulle ontmoet en in die hemelse howe
herken. – 2 SM 259.
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Ons sal in nou en moeilike plekke gebring word en baie kinders wat in die
wêreld gebring word, sal in genade voor die tyd van benoudheid kom,
weggeneem word. – 3 SM 419.
Hoe om met die Sondagswette te handel wanneer hulle kom
Ons moet nie diegene wat die vervalste sabbat, ‘n instelling van die
pousdom,

in

die

plek

van

God

se

heilige

Sabbat

aanvaar

het,

tart/uitlok/vertoorn nie. Omdat hulle nie die Bybelse argumente in hulle
guns het nie, maak dit hulle net nog kwater en meer vasberade om in die
plek van die argumente, wat hulle uit die Woord van God kortkom, deur die
krag van hulle mag aan te vul.

Die geweld van vervolging volg in die

voetspore van die draak. Daarom moet groot versigtigheid aan die dag
gelê word om geen aanleiding te gee nie. En weer eens, laat ons as ‘n volk,
sover as moontlik, die kamp/laer van sedelike/morele besoedeling en
ergerlike sondes reinig. – 3 SM 384.
Dit is nie verstandig om gedurig fout te vind met wat die leiers van die
regering doen nie. Dit is nie ons taak om individue of instellings aan te val
nie...
Die tyd sal aanbreek wanneer onbedagsame uitinge van ‘n veroordelende
aard, wat onverskillig/traak-my-nieagtig deur ons broeders gespreek of
geskryf is deur ons vyande gebruik sal word om ons te veroordeel. Dit sal
nie slegs gebruik word om diegene wat die verklarings gemaak het te
veroordeel nie, maar sal op die hele liggaam van Adventiste gelaai word.
Ons aanklaers sal sê dat op so en so ‘n dag het een van ons
verantwoordelike persone dit en dat teen die administrasie van die wette
van die regering gesê. – 6T 394,395.
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Ons moenie uit ons pad gaan om kwaai steke teen die Katolieke te gee nie.
Onder die Katolieke is daar baie nougesette en pligsgetroue Christene. –
Lt 11, 1895, gekwoteer in 16 MR 161.
Alle skerp steke sal in dubbele mate op ons terugkom wanneer die mag in
die hande is van diegene wat dit tot ons nadeel kan gebruik. – RH 16 Maart
1911.
Die harde roepstem deur vervolging gevolg
Wanneer die tyd aanbreek om dit .... [die derde engel se boodskap] met
die grootste krag te verkondig.... Manne van geloof en gebed sal gedring
word om met heilige ywer uit te gaan en die woorde te verkondig wat God
aan hulle gee. Die sondes van Babilon sal geopenbaar word. Die vreeslike
gevolge wat daar sal wees wanneer die gebruike van die kerk deur die
burgerlike gesag verpligtend gemaak word, die inbreuk van spiritisme, die
onopgemerkte, maar vinnige vooruitgang van die pouslike mag – alles sal
aan die kaak gestel word.

Deur hierdie ernstige waarskuwings sal die

mense wakker geskud word. Duisende en duisende wat nog nooit woorde
soos hierdie gehoor het nie, sal luister..... Wanneer die mense na hulle
vorige leraars gaan en gretig vra: “Is hierdie dinge so?”,

sal die

predikante fabels verkondig en strelende dinge spreek.... Maar omdat baie
nie tevrede sal wees met blote menslike gesag nie en sal aandring op ‘n
duidelike “Wat sê die Here?”, sal die predikante, omdat hulle gesag in
twyfel getrek is, die boodskap uitskel as die boodskap van Satan en hulle
sal die massa wat die sonde liefhet, aanhits om diegene wat die boodskap
verkondig te belaster en te vervolg.
Namate die stryd na nuwe velde uitbrei en die aandag van die mense op
God se vertrapte wet gevestig word, word Satan baie bedrywig. Die krag
waarmee die verkondiging van die boodskap gepaardgaan, sal diegene wat
dit weerstaan, woedend maak.

Die geestelikes sal bykans bomenslike
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pogings aanwend om die lig uit te sluit, sodat dit nie op hulle gemeentes
skyn nie. Deur alle middele tot hulle beskikking, sal hulle probeer om die
bespreking van hierdie allerbelangrikste vraagstukke te onderdruk. Die
Kerk sal haar op die sterk arm van die burgerlike owerheid beroep en in
hierdie werk sal Katolieke en Protestante verenig. Namate die beweging
vir verpligte Sondag-onderhouding stoutmoediger en beslister word, sal
die wet teen die gebodhouers ingespan word. – GC 606,607.
[Amerika] is vinnig besig om sy beker van ongeregtigheid vol te maak....
Hoe kortsigtig is die beleid wat deur die leiers in die land gevolg word om
aan die man van sonde sy verlore oorheersing terug te besorg!

Hulle

openbaar wonderlike ywer om hierdie vervalste sabbat in die sorg en
beskerming van hulle wetgewende parlement te neem, maar hulle weet nie
wat hulle doen nie. Hulle plaas op ‘n vervalste sabbat goddelike eerbewyse
en wanneer dit ten volle gedoen is, sal vervolging losbars oor diegene wat
die Sabbat onderhou..... Dan sal die gebod van mense in heilige klere
geklee word en sal heilig verklaar word.
Vervolging sal in toenemende mate wreder word
In die toekoms sal mense wat daarop aanspraak maak om Christus se
verteenwoordigers te wees dieselfde handelswyse volg as wat die
priesters en regeerders in hulle behandeling van Christus en die apostels
gevolg het. In die groot krisis waardeur hulle binnekort moet gaan, sal die
getroue diensknegte van God dieselfde hardheid van hart, dieselfde
wrede vasberadenheid, dieselfde ontoegeeflike haat teëkom. – AA 431.
Sabbathouers sal gedreig word met boete en tronkstraf; ander sal
invloedryke posisies aangebied word om hulle te beweeg om hulle geloof te
versaak. As die verdedigers van die waarheid weier om die Sondag-sabbat
te vereer, sal sommige in die tronk gestop word, sommige sal verban word
en ander sal soos slawe behandel word.
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Namate die storm nader, sal ‘n groot aantal van diegene wat voorgegee het
om in die derde engel se boodskap te glo, maar wat nie geheilig is deur
gehoorsaamheid aan die waarheid nie, hulle geloof prysgee en by die
geledere van die teenstander aansluit.
Talentvolle en innemende mense, wat hulle eenmaal in die waarheid verbly
het, sal hulle kragte gebruik om siele te bedrieg en te mislei. Hulle sal die
bitterste vyande van hul gewese broeders word. Wanneer Sabbathouers
voor die howe gebring word oor hulle geloof, sal hierdie afvalliges die
beste werktuie van Satan wees om hulle te beskuldig en vals voor te stel;
hulle sal deur valse getuienis en beskuldigings die owerheid teen
eersgenoemdes aanhits. Die grootste beproewing [wat deur God se volk
ervaar word], sal kom van diegene wat eens die waarheid verkondig het,
maar wat daarvan weggedraai het na die wêreld en dit onder hulle voete in
haat en veragting vertrap het. [Hierdie afvalliges sal as hulle ergste
vervolgers bewys word].

[Hulle sal vals getuies teen hulle eertydse

broeders gee om hulle eie veiligheid te verseker. Hulle sal vertel waar
hulle broeders versteek is en sodoende die wolwe op hulle spoor sit.
Christus het ons hierteen gewaarsku, sodat ons nie verbaas sal wees oor
die wrede, onnatuurlike optrede van vriende en familie nie. – RH 20 Des.
1898.

Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en

bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. – Luk. 21:16.
In hierdie tyd van vervolging sal die geloof van God se diensknegte op die
proef gestel word. Getrou het hulle die waarskuwing gegee en na God en
Sy Woord alleen opgesien. God se Gees wat in hulle harte gewerk het, het
hulle gedwing om te spreek. En nogtans, wanneer die storm van teenstand
teen hulle losbars, sal sommige, oorweldig deur vrees, gereed wees om uit
te roep: “As ons vooraf die gevolge van ons woorde kon geweet het, sou
ons stilgebly het.” Aan alle kante is hulle deur moeilikhede omring. Satan
val hulle aan met heftige versoekings. Dit lyk vir hulle of die werk wat
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hulle gekies het te moeilik is.

Hulle word met die dood gedreig.

Die

geesdrif wat hulle besiel het, verdwyn; maar hulle kan nie teruggaan nie.
En dan, onder ‘n besef van hulle magteloosheid, neem hulle hul toevlug tot
die Almagtige om krag.
Namate die teenstand heftiger word, is die diensknegte van God meer
verbyster, want dit skyn vir hulle asof hulle die krisis laat ontstaan het.
Maar hulle gewete en die Woord van God verseker hulle dat hulle die
regte weg ingeslaan het; en ofskoon die beproewings voortduur, ontvang
hulle krag om dit te verduur. Die stryd word hewiger en feller, maar hulle
ontvang geloof en moed namate die nood hoër styg.
Maar solank as Jesus in die heiligdom daarbo optree as middelaar van die
mens, sal die weerhoudende invloed van die Heilige Gees deur die
regeerders en die volk gevoel word. Die teenstand van die vyande van die
waarheid sal bedwing word, sodat die derde engel se boodskap sy werk kan
verrig. Die engel wat help met die verkondiging van die derde engel se
boodskap, sal die hele wêreld met sy heerlikheid verlig. Hier word daar ‘n
wêreldwye werk met ongekende krag voorspel. Die werk sal gelyk wees
aan die wat op Pinksterdag gedoen was. – GC 607-622.
Die erger wordende stappe in die komende vervolging
Die Protestante van die Verenigde State sal die eerste wees om die hand
uit te steek oor die kloof en die hand van spiritisme te neem; ook sal hulle
die hand uitsteek oor die kloof om die hand van die Roomse mag te neem
en onder die invloed van hierdie drievoudige verbond sal hierdie land die
voetstappe van Rome navolg om die regte van die gewete te vertrap. – GC
588.
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Die tyd is aan die kom wanneer ons nie teen enige prys sal kan verkoop nie.
Die dekreet sal binnekort uitgevaardig word om mense te verbied om te
verkoop of te koop, behalwe hy wat die merk van die dier het. – 5T 152.
[Satan sê in hierdie strategie-sessie]: Wanneer die dood die straf vir die
oortreding van ons sabbat gemaak sal word, dan sal baie, wat nou in die
geledere van die gebodhouers is, na ons kant toe oorloop. – 4SP 338.
Dit sal lyk of God se Kerk op die punt is om te val
Ek het gesien ons mense is in groot benoudheid, huilende en biddende,
pleitende die vaste beloftes van God, terwyl die goddeloses oral rondom
ons was, ons spot en dreig om ons te vernietig. Hulle het met ons die spot
gedryf oor ons swakheid, hulle het gespot oor die kleinheid van ons getalle
en ons met woorde uitgetart wat bereken was om diep seer te maak. Hulle
het ons beskuldig dat ons ‘n onafhanklike standpunt van die res van die
hele wêreld inneem. Hulle het ons hulpbronne afgesny, sodat ons nie kon
koop of verkoop nie en het na ons volslae armoede en swaar beproefde
toestand verwys. Hulle kon nie sien hoe ons sonder die wêreld kon leef
nie; ons was van die wêreld afhanklik en ons moet toegee aan die
gewoontes, gebruike en wette van die wêreld of daaruit gaan [sterf]. As
ons die enigste mense in die wêreld was wat die Here begunstig, was die
uiterlike verskriklik teen ons. Hulle het verklaar dat hulle die waarheid
het, dat wonderwerke onder hulle was, dat engele van die hemel met hulle
gepraat het en met hulle gewandel het, dat groot krag en tekens en
wonders onder hulle gedoen word en dat hierdie die Tydelike Millennium
was wat hulle so lank verwag het. Hulle het verklaar dat die hele wêreld
bekeer was en in harmonie met die Sondagswet en dat hierdie swak mense
deelgeneem het aan die uittarting van die landswette en die wette van God
en aanspraak maak dat hulle die enigstes op aarde is wat reg is. – Mar.
209.
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Die Kerk sal nog beroerde tye sien.

Sy sal in saklinne die Woord

verkondig. Maar alhoewel sy dwaalleer en vervolging teëkom, alhoewel sy
met die ongelowige en afvallige worstel, nogtans met die hulp van God is sy
besig om die kop van Satan te vermorsel. Die Here sal ‘n volkome getroue
volk met rotsvaste geloof hê.
Hulle moet sy getuies in die wêreld wees, Sy medewerkers om ‘n spesiale,
glorieryke werk* in die dag van Sy gereedmaking te doen. -4T 594, 595.
[*Sewendedagadventiste hou daarvan om vooruit te kyk na die glorieryke
oorwinning van die derde engel se boodskap en kyk blykbaar verby die feit
dat voor die boodskap seëvier, sal die Kerk deur verskriklike tye gaan. Dit
is slegs na hierdie skudding dat die laat reën uitgestort word en die derde
engel se boodskap seëvier. Ons moet nooit vergeet dat Satan, wat die
moord van meer as 6 miljoen Jode aangespoor het, God se oorblyfselvolk
niks meer liefhet as daardie Jode nie – in der waarheid het hy hulle
minder lief. – nota Donald Mansell.]
Dit mag lyk of die Kerk op die punt is om te val, maar sy val nie. Sy bly
staan, terwyl die sondaars in Sion uitgesif sal word – die kaf van die
kosbare koring geskei.

Hierdie is ‘n verskriklike beproewing, maar dit

moet nietemin plaasvind. Niemand behalwe diegene wat deur die bloed van
die Lam en die Woord van hulle getuienis die oorwinning behaal het, sal
met die lojales en getroues gevind word...... Die oorblyfsel, wat hulle siele
reinig deur die waarheid te gehoorsaam, vergader sterkte van die
beproewingsproses en vertoon die skoonheid van heiligheid te midde van
die omringende afvalligheid. – 7BC 911.
Slegs hulle wat versoeking in die krag van die Magtige Een weerstaan het,
sal toegelaat word om ‘n rol te speel in die verkondiging van......die derde
engel se boodskap wanneer dit tot ‘n luide wekroep sal aanswel. – HS 155.
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Satan, in samewerking met sy engele en met goddelose mense, sal elke
poging aanwend om die oorwinning te behaal en dit sal lyk of dit suksesvol
is. Maar uit hierdie konflik, sal waarheid en geregtigheid seëvierend in
oorwinning te voorskyn kom. – 3SM 393.
Die groot stryd tussen goed en kwaad sal in intensiteit toeneem tot aan
die einde van tyd. Deur al die eeue was die wraak van Satan teen die Kerk
van Christus geopenbaar en God het Sy genade en Gees aan Sy volk
geskenk om hulle te versterk om teen die mag van die bose een staande te
bly.....

Maar soos die Kerk haar finale bevryding nader, sal Satan met

groter krag werk. Die duiwel het na julle neergedaal met groot woede,
omdat hy weet dat hy min tyd het. – Openb. 12:12.

En met al die

dieptes van sataniese bekwaamheid en geslepenheid/sluheid wat hy verkry
het, al die wreedheid ontwikkel, deur hierdie eeuelange worstelinge, sal
teen God se volk in die finale konflik gebruik word. En in hierdie tyd van
gevaar moet die volgelinge van Christus die waarskuwing van die Here se
tweede koms aan die wêreld verkondig. – GC ix, x.
‘n Tyd van strawwe vervolging en marteling voorspel
Die Christen-wêreld sal leer wat Rooms-Katolisisme werklik is, wanneer dit
te laat is om aan die valstrik te ontsnap. Sy is stilletjies besig om in krag
toe te neem. Haar leerstellings oefen hulle invloed uit in die wetgewende
vergaderings, in die kerke en in die harte van die mense. Dwarsdeur die
wêreld is sy besig om haar massiewe strukture op te bou, in die geheime
skuilhoeke waarvandaan haar vorige vervolgings herhaal sal word. – 4SP
39T.
Protestante sal invloed op die owerhede van die land [die Verenigde State]
uitoefen om wette uit te vaardig om die verlore oorheersing van die man
van sonde, wat in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy
God is (2 Thess. 2:4), te herstel. Die Rooms-Katolieke leerstellings sal
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onder die sorg en beskerming van die staat wees.

Hierdie nasionale

afvalligheid sal vinnig deur nasionale vernietiging gevolg word.

Die

protes/verset van Bybelse waarheid sal nie langer geduld word deur
diegene wat nie die wet van God hulle gedragsreël gemaak het nie. Dan sal
die stem van die grafte van martelare gehoor word, wat voorgestel word
deur die siele wat Johannes gesien het wat gedood was vir die Woord van
God en die getuienis van Jesus wat hulle bewaar het.

Dan sal die gebed

van elke ware kind van God opstyg: Dit is tyd vir U, Here, om te handel,
want hulle het U wet nietig verklaar (vgl. Ps. 119:126). – TSA 52.
Deur die dekreet, wat die instelling van die pousdom afdwing in die
skending/ontheiliging van die wet van God,.... sal [die Verenigde State]
homself volledig losmaak van geregtigheid..... Soos die nadering van die
Romeinse leërs ‘n teken vir die dissipels was van die dreigende/naderende
verwoesting van Jerusalem, so mag hierdie afvalligheid vir ons ‘n teken
wees dat die perke van God se lankmoedigheid bereik is, dat die beker van
ons nasie se ongeregtigheid vol is en dat die engel van genade op die punt
is om haar vlug te neem om nooit weer terug te kom nie. Die volk van God
sal dan in daardie tonele van beproewing en ellende gedompel word wat die
profete as die tyd van Jakob se benoudheid beskryf het (vgl. Jer. 30:7).
Die uitroepe van die getroue vervolgdes styg op na die hemel. En soos die
bloed van Abel van die aarde af uitgeroep het, so is daar ook stemme van
die martelare se grafte, van die grafte in die see, van grotte in die berge,
van kloostergrafkelders wat na God uitroep. – 5T 451.
Die twee leërs sal verskillend en apart staan en hierdie onderskeid sal so
opvallend/merkbaar wees dat baie wat van die waarheid oortuig sal word,
sal oorkom na die kant van God se gebodhoudende volk. Wanneer hierdie
grootse werk sal plaasvind in die stryd, voor die laaste konflik, sal baie in
die tronk gestop word, baie sal vir hulle lewens uit die stede en dorpe vlug
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en baie sal martelare vir Christus se saak wees deur ter verdediging van
die waarheid te staan. – 3SM 39T.
Die hewigheid van laaste-dae vervolging
Daar is geen nodigheid om te dink dat ons nie vervolging kan verduur nie;
ons sal deur verskriklike tye moet gaan. – RH 29 April 1890.
Die vervolging van Protestante deur Rooms-Katolisisme deur wie die
godsdiens van Jesus Christus bykans uitgewis was, sal erger wees wanneer
Protestantisme en pousgesindheid verenig is. Die tonele van die verraad,
die verwerping en die kruisiging van Christus het weer afgespeel
[gedurende vorige tye van vervolging] en sal weer afspeel op ‘n wyse van
enorme omvang. Mense sal met die eienskappe van die vyand vervul word
en met hulle sal sy misleidings groot krag hê.... Die tonele wat by die kruis
afgespeel het, sal weer afspeel. ...... Ons hoef nie verbaas te wees oor
enigiets wat nou plaasvind nie. Ons hoef nie oor enige skokkende gebeure
te wonder nie. – RH 30 Jan. 1900.

Ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van
Jesus en oor die Woord van God en die wat die dier en sy beeld nie
aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie
ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met
Christus die duisend jaar lank. – Openb. 20:4.
Dit is die afvalligheid van die waarheid wat in die kinders van
ongehoorsaamheid werk om die stem van diegene wat hulle tot
gehoorsaamheid roep, stil te maak, en die lojales aan te spoor om dislojaal
te word soos Kain vir Abel probeer aanspoor het. ‘n Demoniese gees neem
besit van mense in ons wêreld..... Demoniese vernuf.... sal die mens, wat na
die goddelike ewebeeld gevorm is verskeur en verwoes, omdat.... [‘n mens]
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nie die gewete van sy broeder beheer en hom aan God se heilige wet
ongehoorsaam kan maak nie. – UL 285.
God belowe geestelike krag in verhouding tot die beproewinge in die
komende krisis.
Baie sal by huidige verantwoordelikhede, huidige gemak en seëninge
verbykyk en moeilikheid met betrekking tot die toekomstige krisis agter
die bult gaan soek. Dit sal ‘n tyd van benoudheid vooruitloop en ons sal
geen genade vir enige sulke verwagte moeilikhede ontvang nie. – 3SM 383,
384.
Soos ons die einde van die aarde se geskiedenis nader, sal ons
vermeerderde krag ontvang, in verhouding tot die beproewinge waaraan
ons onderwerp word. Ons moet ons nie in ‘n toestand van bekommernis en
twyfel bevind nie. – 2MR 329.
God gee ons nie die gees van martelare vandag nie, want ons het nog nie by
die punt van martelaarskap gekom nie.
beproewings en kruise.

Hy toets ons nou deur kleiner

En in tye wanneer dit lyk of die golwe van

versoeking oor ons koppe gaan breek, laat ons onthou dat die oog van God
oor ons waghou en laat ons gewillig wees om al die beproewings te verduur
wat Hy goed dink om te stuur. – HS 233.
Ons moet nou die lesse van geloof begin leer as ons wil staande bly in die
tyd van benoudheid wat oor die hele wêreld aan die kom is om hulle te
toets wat op die aarde woon. Ons moet die moed van hero’s en die geloof
van martelare hê. – UL 32.
Sommige van ons mag voor net so ‘n strawwe toets te staan kom [as die
waardiges wat geweier het om voor die goue beeld te buig] – sal ons die
gebooie van mense gehoorsaam of sal ons die gebooie van God
gehoorsaam? ..... en, as Hy wil hê ons moet martelare vir die waarheid se
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saak wees, kan dit die middele wees om baie meer tot die waarheid te
bring. – 3 SM 420.
Terwyl ons ter verdediging van die waarheid staan, laat ons nie ter
verdediging van die eie-ek staan nie en [laat ons] nie ‘n groot ophef/bohaai
maak nie, omdat ons geroep is om verwyte, beskuldigings en valse
voorstellings te verdra. – RH 10 Jan. 1888.
Duur van die konflik
Die laaste, groot konflik sal kort, maar verskriklik wees. – GCDB 2 Maart
1899.
Christus het ons Sy gevegsplan gewys
Ons het ‘n lewende Verlosser en Hy het ons nie in die wêreld agtergelaat
om die stryd alleen te stry nie. Nee. Maar hy het ons ook nie gevlei nie....
Hy sê vir ons dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n
diens aan God bewys. – Joh. 16:2. Hierdie is ‘n verskriklike misleiding
wat oor die mens se verstand kom. Maar hier het Hy ons die gevegsplan
gewys. Hy sê vir julle wat julle sal teëkom: Ons worstelstryd is nie teen
vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die
wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose
geeste in die lug. – Efesiërs 6:12 – Ms 49, 1894.
Die Here het nie van Sy volgelinge die gevegsplan weerhou nie. Hy het aan
Sy volk die groot konflik voorgestel en Hy het hulle woorde van
bemoediging gegee. Hy vra hulle om nie die stryd te betree sonder om die
koste te bereken nie, terwyl Hy hulle verseker dat hulle nie alleen stry
nie, maar dat bonatuurlike magte die swakkes sal in staat stel as hulle in
Hom vertrou om sterk te wees teen die reuse konfederasie van
goddeloosheid wat teen hulle opgestel is. Hy wys hulle op die uitspansel en
verseker hulle dat heilige wesens worstel teen owerhede en magte en
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wêreldheersers van die duisternis van hierdie wêreld en teen bose geeste
in die lug.
Die kinders van God werk saam met die hele onsigbare leër van lig. En
meer as engele is in hulle geledere; die Heilige Gees, die verteenwoordiger
van die Kaptein van die Here se leër, daal neer om die stryd aan te voer. –
UL 82.
Die derde engel se boodskap sal glorieryk seëvier
Diensknegte van God, met hulle gesigte stralend van heilige toewyding, sal
hulle van plek tot plek haas om die boodskap van die hemel te verkondig.
Deur duisende stemme oor die aarde sal die waarskuwing gegee word.
[Manne en vroue... so vervul deur die Gees van God sal hulle wees dat hulle
van land tot land, van stad tot stad sal gaan om die boodskap van waarheid
te verkondig. – 4L 16.] Wonderwerke sal gedoen word, siekes sal genees
word en tekens en wonders sal die gelowiges volg. Satan sal ook werk met
wonders van die leuen en hy sal selfs vuur uit die hemel laat neerdaal voor
die oë van die mense (Openb. 13:13). Dit sal veroorsaak dat die bewoners
van die aarde moet kant kies. – GC 612.
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HOOFSTUK VYF
GOEIE EN BOSE ENGELE EN SATAN SE
IDENTITEITSBEDROG
Bomenslike magte in die groot stryd
Ons stryd is nie slegs teen menslike agente nie, maar teen vorste,
owerhede en kosmiese magte van hierdie donker wêreld; dit is, met die
bose, geestelike magte* wat ons in die hemelse stryd uitdaag. Daarom,
neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan
bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande
kan bly. – Efesiërs 6;13. [*Agter die skerms van aardse aangeleenthede is
onsigbare magte gewikkel in die dodelike stryd vir die beheer van die mens
se verstand. Anders as militêre betrokkenheid, kan nie een van die twee
kante vordering maak in hierdie stryd sonder die toestemming van die
mens nie.

Engele is superieur tot mense in kennis en sterkte (2 Sam.

14:17; Eseg. 28:3), nogtans, vreemd genoeg, bepaal mense die uitkoms van
die stryd. Dit is ‘n basiese beginsel wat die onsigbare, kosmiese stryd
tussen die magte van goed en kwaad beheer. Alhoewel mense die uitkoms
van die stryd bepaal, kan hulle nie die een kant teen die ander onbepaald
afspeel nie. Albei kante verlang totale beheer – maar met ‘n verskil. As
gevolg van ons ingebore geneigdheid tot die kwade, kan die magte van die
goeie slegs wen as ons Christus totale beheer van ons lewens toelaat. Aan
die ander kant, die magte van die bose kan wen deur gedeeltelike beheer
te verkry. Dit beteken dat deur nie Christus se kant te kies nie, kies ons
in werklikheid Satan se kant. Huidiglik, hoewel werklik en in staat om hulle
teenwoordigheid te openbaar, opereer geestelike wesens normaalweg
buite die veld van sintuiglike waarneming/gewaarwording. Maar soos die
stryd hewiger word, sal hierdie magte, sowel goed as boos, groter vryheid
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van optrede toegelaat word om hulle teenwoordigheid sigbaar op die
verhoog van aardse aangeleenthede te openbaar. – nota Donald Mansell.]
Is hulle [God se engele] nie almal dienende geeste wat vir diens
uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie. –
Heb. 1:14.
Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. – 2 Kor. 11:14.
Daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot
tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes
te mislei. – Matt. 24:24.
Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose
gepaardgaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en
wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat
hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.
– 2 Thess. 2:9,10.
Spiritisme
Satan is al lank besig aan die voorbereiding vir sy finale poging om die
wêreld te mislei.

Die fondament van sy werk was gelê deur die

versekering aan Eva in Eden gegee: Julle sal gewis nie sterwe nie.....
As julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal
wees deur goed en kwaad te ken. – Gen. 3:4,5. Bietjie vir bietjie het
Satan die weg voorberei vir sy meesterstuk van misleiding in die
ontwikkeling van spiritisme.

Hy het nog nie die volle voltooiing van sy

planne bereik nie, maar dit sal in die laaste oorblyfsel van tyd bereik
word... Behalwe diegene wat deur die krag van God bewaar word, deur
geloof in Sy Woord, sal die hele wêreld in die geledere van hierdie
misleiding ingesleep word. – GC 561, 562.
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Gees “bewyse”
Baie wat die boodskap wat die Here aan hulle stuur, verwerp, probeer om
kapstokke te vind om hulle twyfel aan op te hang.....
Die dag is vlak voor ons wanneer Satan die vraag van hierdie twyfelaars
sal beantwoord en talle wonders sal gedoen word om die geloof van almal
wat hierdie soort bewyse soek te bevestig. – Ev 594, Lt 4, 1889.
Dit is nie moeilik vir bose engele om beide gelowiges en sondaars wat
gesterf het, voor te stel en hierdie voorstelling vir die menslike oog*
sigbaar te maak nie.

Hierdie manifestasies sal gereelder voorkom en

verwikkelings van ‘n meer verrassende/ontstellende aard sal voorkom soos
ons die einde van tyd nader. – RH 1 April 1875. [*Engele is normaalweg
onsigbaar, hulle bestaan buite ons kennis/begrip en beheer. Dit beteken
dat hulle ‘n onoorkomelike voordeel bo ons mense het. Dit beteken ons kan
nooit seker wees van hulle ware identiteit nie – behalwe as ons wat hulle
leer of impliseer deur hulle teenwoordigheid met die Woord van God
vergelyk! Dit beteken dat wanneer God se engele verskyn, wat hulle sê of
impliseer

deur

hulle

teenwoordigheid

altyd

met

Bybel-waarheid

ooreenstem, terwyl dit mag lyk of bose engele met die Bybel ooreenstem,
maar uiteindelik, somtyds bykans onmerkbaar, sal wat hulle leer of
impliseer weg van Bybel waarheid lei. – nota Donald Mansell.]
Satan-veroorsaakte rampe en boodskappe van die geeste
In ongelukke en rampe op see en land, in groot brande, in verwoestende
tornado’s in verskriklike haelstorms, in storms, oorstromings, orkane,
vloedgolwe en aardbewings – orals en in ‘n duisend vorme, beoefen Satan
sy mag.

Hy laat ryp oeste verwoes en hongersnood en ellende is die

gevolg. Hy besoedel die lug en duisende kom in pestilensies om. Hierdie
rampe sal meer dikwels en met ontsettende gevolge kom. .....
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En dan sal die groot bedrieër die mense wysmaak dat diegene wat God
dien, die oorsaak van al die onheile is. ..... Hulle sal beweer dat die mense
God mishaag deur die ontheiliging van die Sondag-sabbat.......
Die wonderwerkende mag deur spiritisme geopenbaar, sal ‘n invloed
uitoefen teen diegene wat verkies om God eerder as die mens te
gehoorsaam. Boodskappe van die geeste sal verklaar dat God hulle gestuur
het om die verwerpers van Sondag te oortuig van hulle dwaling en hulle sal
beweer dat die landswette as die wet van God gehoorsaam moet word.
Hulle sal die boosheid van die wêreld betreur en die getuienis van
geestelike

leermeesters

bevestig

dat

die

verlaagde

veroorsaak is deur die ontheiliging van Sondag.

sedelike

peil

Groot sal die

verontwaardiging wees teen diegene wat weier om hulle getuienis te
aanvaar. – GC 589-591.
Baie sal voor geeste van duiwels te staan kom wat hulleself voordoen as
afgestorwe bloedverwante of vriende* en wat die gevaarlikste dwalings
verkondig. Hierdie besoekers sal ‘n beroep op ons teerste gevoelens doen
en hulle sal wonderwerke doen om te bevestig wat hulle voorgee.

Ons

behoort gereed te wees om hulle te weerstaan met die Bybelse waarheid
dat die dode niks weet nie en dat diegene wat hulleself voordoen as die
oorledenes, die geeste van duiwels is. – GC 560. [*Bose geeste kan slegs
verslaan word op dieselfde wyse as wat Jesus die aartsbedrieër in die
wildernis van versoeking verslaan het – deur neem aan die helm van
verlossing en die swaard van die Gees – dit is die Woord van God. –
Ef. 6:17.

Geen ander wapens kan suksesvol in hierdie geestelike

oorlogvoering wees nie. Soos Jesus Satan deur die aanhaling van Skrif
verslaan het, so kan ons nabootsende demone weerstaan, maar ons moet
volledig aan God toegewy wees wanneer ons dit doen.

Dit beteken ons

moet weet wat die Bybel leer omtrent die mens se onbewustheid in die
dood en die werking van bose geeste, want “behalwe diegene wat deur
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geloof in Sy Woord, deur die krag van God bewaar word, sal die hele
wêreld in die geledere van spiritisme ingetrek word.” (SG 562) – nota
Donald Mansell.]
Die populêre evangeliebediening kan nie spiritisme* suksesvol weerstaan
nie. Hulle het niks waarmee hulle hul kuddes teen sy verderflike invloed
kan beskerm nie. Baie van die hartseer gevolge van spiritisme sal op die
predikers van hierdie tyd rus, want hulle het die waarheid vertrap en in
die plek daarvan fabels verkies. – 1T 344. [*Die hoofrede hoekom die
populêre evangeliebediening nie in staat sal wees om die verderflike
gevolge van spiritisme te weerstaan nie, is omdat hulle die Bybelse lering
rakende die toestand van die afgestorwenes verwerp en die geloof dat die
siel van nature onsterflik is, onderskryf. – nota Donald Mansell.]
Goeie en bose engele in menslike gestalte in die sluitingskonflik
Sataniese agente in menslike gestalte sal aan die laaste, groot stryd
deelneem om die opbou van God se koninkryk teen te staan. En hemelse
engele in menslike vermomming sal in die arbeidsveld wees.

Die twee

opponerende groepe sal bly voortbestaan tot die afsluiting van die laaste,
groot hoofstuk in hierdie wêreld se geskiedenis. – RH 5 Aug. 1909.
Satan sal elke geleentheid gebruik om die mense van hulle trou aan God te
verlei. Hy en sy engele wat saam met hom geval het, sal op die aarde as
mense verskyn en probeer om te mislei. God se engele sal ook as mense
verskyn en sal elke middel in hulle mag gebruik om die oogmerke van die
vyand te verslaan. Ons het ook ‘n rol om te speel. – HFM 60.
Bose engele in menslike gestalte onder Sewendedagadventiste
Ek was getoon dat bose engele in die gestalte van gelowiges in ons
geledere sal werk om ‘n sterk gees van ongeloof in te bring. Laat selfs dit
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julle nie ontmoedig nie, maar bring ‘n opregte hart na God vir hulp teen die
magte van Satan.
Hierdie bose magte sal in ons byeenkomste inkom, nie om ‘n seën te
ontvang nie, maar om die invloed van die Gees van God teen te werk. .....
Christus was die leermeester in die byeenkomste van hierdie engele
voordat hulle van hulle hoë rang geval het. – 3SM 410.
Waar die leuenagtige geeste hulleself as die apostels voordoen, laat hulle
die apostels weerspreek wat hulle voorheen onder die ingewing van die
Heilige Gees op aarde geskryf het. Hulle ontken die goddelike oorsprong
van die Bybel en daardeur vernietig hulle die grondslag van die Christen se
hoop. Hulle doof die lig uit wat die pad na die hemel aanwys. – GC 557.
Daar sal verleidende geeste en leerstellings van duiwels midde-in die kerk
wees en hierdie bose invloede sal vermeerder; as ons net die begin van
ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou.- Heb. 3:14. – 8MR
345.
Satan en sy engele sal op hierdie aarde as mense verskyn en sal meng met
diegene van wie God se Woord sê: Sommige van die geloof afvallig sal
word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. – 1 Tim.
4:1. – 3SM 409.
Sataniese wonderwerke
Wonderlike tonele waarmee Satan ten nouste verbind word, sal binnekort
plaasvind. God se Woord verklaar dat Satan wonderwerke sal doen. Hy
sal mense siek maak en sal dan skielik sy sataniese mag van hulle verwyder.
Hulle sal dan as genees beskou word.

Hierdie werk van oënskynlike

genesing sal Sewendedagadventiste voor ‘n toets te staan bring. – 2 SM
53.
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Sommige Sewendedagadventiste sal in die versoeking kom om hierdie
wonderwerke as van God te ontvang. Die siekes sal voor ons oë genees
word. Wonderwerke sal voor ons oë gedoen word.* - 1T 302. [*Die doen
van wonderwerke is geen bewys dat ‘n wonderdoener van God is nie. In die
dag van oordeel word baie wonderdoeners voorgestel wat pleit:

Here,

Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels
uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?, maar die Here sê:
Ek het julle nooit geken nie.

Gaan weg van My, julle wat die

ongeregtigheid werk. – Matt. 7:22. Die wonderdoeners aan wie Christus
sê, Gaan weg van MY, het aanspraak gemaak dat hulle Christene is (hulle
noem Hom Here), maar wat hulle leer, is nie in harmonie met God se wet
nie.

Tot die wet en tot die getuienis!

As hulle nie spreek volgens

hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad [lig] het nie. –
Jes. 8:20. Die bewys dat iemand van God is, word geopenbaar nie in die
krag om wonderwerke te doen nie, maar deur wat iemand leer en beoefen
in vergelyking met wat die Bybel leer. – nota Donald Mansell.]
God se volk is nie die enigstes wat wonderdoende krag in die laaste dae sal
hê nie.*

Satan en sy agente sal werk met groot magsvertoon en

allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié
wat verlore gaan. – 2 Thess. 2:9,10.

Dit is nie wonderdoende krag

waardeur ons geloof gestaaf word nie.

Ons moet op die krag van God

vertrou.... Sy Woord, die Bybel, is die fondament van ons geloof. Tensy
ons ons voete op hierdie fondament vestig, tensy ons ons geloof bewys
deur elke woord wat deur die mond van God uitgaan (Matt. 4:4), sal ons
deur Satan mislei word wanneer hy in glorie kom en aanspraak maak dat hy
God is. – 19 MR 54. [*Net voor die genade deur sluit, sal God se volk
wonderwerke doen (GC 612), maar dit is nie God se plan om die wêreld te
oortuig van die waarheid van die derde engel se boodskap deur middel van
wonderwerke nie. “Die manier waarop Christus gewerk het was om die
Woord te verkondig en lyding te verlig deur wonderbare werke van
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genesing. Maar.... ons kan nie nou op hierdie manier werk nie, want Satan
sal sy krag uitoefen deur wonderwerke wat gedoen was, te vervals” (9T
16).

Dit is hoekom onder die vals laat reën, wat die ware laat reën

voorafgaan (GC 464), Satan se agente die gelowiges uittart dat
wonderwerke onder hulle is (Mar 209), wat impliseer dat God se volk nie
die krag het wat hulle het om wonderwerke te doen nie. – nota Donald
Mansell.]
Ons word gewaarsku dat in die laaste dae..... Satan sal werk met tekens en
vals wonderwerke. Hy sal met hierdie wonderwerke voortgaan tot die sluit
van die genade deur,* sodat hulle as bewys kan dien dat hy ‘n engel van lig
is en nie duisternis nie. – RH 17 Nov. 1885. [* Die uitdrukking “hy sal met
hierdie wonderwerke voortgaan tot die sluit van die genade deur”, beteken
nie dat Satan nie meer wonders doen na die sluit van die genade deur nie.
Dit kan nie die geval wees nie, want, volgens The Great Controversy p.
624, “genees hy die siektes/kwale van die mense” gedurende die groot tyd
van benoudheid.

Gevolglik beteken hierdie uitdrukking dat hy hierdie

wonderwerke doen om te bewys dat hy is wat hy beweer hy is, terwyl hy
steeds mense na sy kant kan oorreed, nie dat hy nie meer wonderwerke sal
doen na die sluit van die genade deur nie. – nota Donald Mansell.]
Slegs diegene wat ywerige studente van die Skrifte is en wat die liefde
vir die waarheid aangeneem het, sal beskerm word teen die verskriklike
bedrog wat die wêreld sal oorval. Deur die getuienis van die Bybel sal
hulle die bedrieër in sy vermomming herken. Almal sal getoets word. .....
Is die volk van God nou so onbeweeglik gevestig op God se Woord dat hulle
nie sal toegee aan die getuienis van hulle sintuie nie? Sal hulle in so ‘n
krisis vasklem aan die Bybel en die Bybel alleen? – GC 625.
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Goeie engele en God se volk in die sluitingskonflik
In hierdie tyd, die laaste dae van die aarde se geskiedenis, sal die volk van
God met al die krag beklee word. Engele, sowel as mense, sal aan die groot
sluitingswerk deelneem. – Lt 251, 1903.
Wanneer goddelike krag met menslike pogings gekombineer is, sal die werk
soos vuur in strooi versprei. God sal magte gebruik wie se oorsprong die
mens nie in staat sal wees om te verklaar nie. Engele* sal ‘n werk doen wat
vir mense die seën van voltooiing kon gegee het, as hulle nie nagelaat het
om aan die eise van God te voldoen nie. – RH 16 Des. 1885. [*Voordat die
werk afsluit en die seëling van God se volk afgehandel is, sal ons die
uitstorting van die Gees van God ontvang. Engele van God sal in ons midde
wees (1 SM 111). Hierdie verklaring help ons om vas te stel wanneer in die
opeenvolging van komende gebeure engele sal help in die afhandeling van
God se werk. Hulle doen dit wanneer die laat reën die klimaks van die
harde wekroep bekroon - nota Donald Mansell.]
Soos die moeilikhede rondom toeneem..... God se volk te midde van die
gevare van die laaste dae, stuur Hy Sy engele om al die pad langs ons te
wandel. – OHC 317.
Ons vyande sal ons in tronke gooi, maar tronkmure kan nie die
kommunikasie tussen Christus en ons siele afsny nie.

Een wat al ons

swakheid sien, wat met elke beproewing bekend is, is bokant alle aardse
magte. Engele kan na ons toe kom in eensame selle, bring lig en vrede van
die hemel. Die tronk sal soos ‘n paleis wees, want die wat sterk is in die
geloof is daar en die halfdonker mure sal deur hemelse lig verlig word. –
RH 15 April 1884.
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Christus en Sy engele kom na ons toe in die gestalte van menslike wesens
en soos ons met hulle gesels, vul lig en genade en blydskap ons harte. –
9MR 211.
Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek. Nadat ons alles volbring
het, moet ons staande bly en die owerhede en magte en bose geeste in die
lug tegemoetgaan. En as ons die hemelse wapenrusting aan het, sal ons
vind dat die aanvalle van die vyand geen mag oor ons het nie. – RH 25 Mei
1905.
Satan bring al sy magte na die aanval in die laaste sluitingskonflik en die
uithouvermoë van die volgelinge van Christus word tot die uiterste
beproef.

Met tye lyk dit asof hulle moet toegee.

Maar ‘n woord van

gebed na die Here Jesus gaan soos ‘n pyl na die troon van God en engele
van God word na die gevegsfront gestuur. Die wiel het gedraai. – HP 297.
Sataniese identiteitsbedrog voor die sluit van die genade deur
Satan.... kom as ‘n engel van lig en sprei sy invloed oor die aarde deur
middel van vals hervormings. Die [Christen] kerke is oorstelp van vreugde
en is van mening dat God wonderbaarlik vir hulle werk, terwyl dit die werk
van ‘n ander gees is. – EW 261.
Deur spiritisme verskyn Satan as die weldoener van die mens; hy genees
die siekes en gee voor dat hy ‘n nuwe en meer verhewe vorm van godsdiens
het, maar terselfdertyd werk hy as verwoester. – GC 589.
Satan sal inkom om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei.
Hy maak aanspraak dat hy Christus is en hy kom in en gee voor dat hy die
groot mediese gesant is. Hy sal vuur uit die hemel voor die oë van die
mense laat neerdaal om te bewys dat hy God is. – RH 14 April 1903.
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In hierdie tyd(perk) sal die Antichris as die ware Christus verskyn en dan
sal die wet van God volledig nietig verklaar word onder die nasies van ons
wêreld. Rebellie teen God se heilige wet sal ten volle ryp wees. Maar die
ware leier van al hierdie rebellie is Satan geklee as ‘n engel van lig. Mense
sal mislei wees en sal hom tot die plek van God verhef en hom
aanbid/vereer. Maar die Almagtige sal ingryp en aan die afvallige kerke,
wat in die verheffing van Satan verenig, sal die oordeel uitgaan: Daarom
sal haar plae* op een dag kom : dood en droefheid en honger; en met
vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar
oordeel. – Openb. 18:8. – RH 12 Sept. 1893. [* Omdat die plae na die sluit
van die genade deur val (EW 36, 37), is dit voor die hand liggend dat
hierdie verskyning van Satan voor die sluit van die genade deur voorkom. –
nota deur Donald Mansell.]
Die tyd is aan die kom wanneer Satan wonderwerke reg voor ons oë sal
doen, beweer dat hy Christus is en as julle voete nie stewig op die
waarheid van God gevestig is nie, dan sal julle van jul fondament weggelei
word. – RH 3 April 1888.
Tensy ons ons voete op hierdie fondament vestig, tensy ons ons geloof
staaf deur elke woord wat deur die mond van God uitgaan (Matt. 4:4),
sal ons deur Satan mislei word wanneer hy in glorie kom en aanspraak maak
dat hy Christus is. – 19 MR 54.
Voor die einde van tyd..... sal Satan werklike wondertekens* doen..... Iets
meer as blote bedrieëry word geopenbaar in ..... [Openb. 13:14]. Maar daar
is ‘n perk wat hy nie kan oorskry nie en hier roep hy die hulp in van
misleiding en vervals die werk wat hy nie werklik die mag het om te doen
nie. In die laaste dae sal hy op so ‘n wyse verskyn wat mense sal laat glo
dat hy Christus is wat weer gekom het. Hy sal homself inderdaad in ‘n
engel van lig verander. Maar terwyl hy die voorkoms van Christus in elke
besonderheid sal hê, so ver as blote voorkoms toelaat, sal dit niemand
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mislei nie, behalwe diegene wat ..... begeer om die waarheid te weerstaan. –
5T 698. [*Wondertekens is verskynsels wat skynbaar teenstrydig met die
natuurwette is soos ons hulle verstaan.

Wanneer hierdie verskynsels

verklaar kan word, is dit nie meer wonders nie.

Die doen van werklike

wonders deur Satan in die laaste dae beteken blykbaar dat God se volk nie
in staat mag wees om te verduidelik hoekom hulle nie van God is nie. Dit
moet ons nie verbaas nie. Bose engele bestaan buite ons kennis en beheer.
Dit is wat hulle sulke enorme mag gee om te mislei. Gevolglik is dit nie
verbasend as, in sommige gevalle, ons nie kan verduidelik hoekom hierdie
wonderwerke

satanies

is

nie.

Wanneer

deur

sulke

verskynsels

dronkgeslaan, laat ons onthou dat, in die laaste instansie, ons enigste
veiligheid vertroue in “die krag van God, deur geloof in Sy Woord” is. (GC
562) – nie ons vermoë om die bedrieglikheid van sataniese wonderwerke te

ontmasker nie! - nota Donald Mansell.]
Dit is onmoontlik om enige idee te gee van die ervaring van die volk van
God wat lewend op aarde sal wees wanneer hemelse heerlikheid en ‘n
herhaling van die vervolgings van die verlede vermeng is. Hulle sal in die
lig wandel wat van die troon van God straal. Deur middel van die engele sal
daar voortdurend kommunikasie tussen die hemel en die aarde wees. En
Satan, omring deur bose engele en beweer dat hy God is, sal wonderwerke
van alle soorte doen om, indien moontlik, die uitverkorenes te mislei. God
se volk sal nie hulle veiligheid in die doen van wonderwerke vind nie, want
Satan sal die wonderwerke wat gedoen sal word, vervals. – 9T 16.
[Satan] sal kom en Christus verpersoonlik deur magtige wonderwerke te
doen en die mense sal neerval en hom as Christus aanbid. Ons sal beveel
word om hierdie wese te aanbid, wat die wêreld as Christus sal verheerlik.
Wat sal ons doen? - Sê vir hulle dat Christus ons teen presies so ‘n vyand,
wat die mens se grootste vyand is, gewaarsku het en wat nogtans beweer
dat hy God is. – RH 18 Des. 1888.
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Vermom as ‘n engel van lig....., sal [Satan] op die aarde as ‘n wonderdoener
wandel. In mooi taal sal hy sy verhewe gedagtes/gevoelens aanbied. Hy
sal mooi woorde spreek en goeie dade verrig. Christus sal verpersoonlik
wees, maar op een punt sal daar ‘n duidelike verskil wees. Satan sal die
mense van die wet van God weglei. Nieteenstaande dit, so goed sal hy
geregtigheid/regverdigheid vervals, dat as dit moontlik was, hy die
uitverkorenes sou mislei.

Gekroonde hoofde, presidente, heersers,

vorste, sal voor sy vals teorieë buig. – RH 17 Aug. 1897.
Behalwe diegene wat deur die krag van God, deur geloof in Sy Woord,
bewaar word, sal die hele wêreld in die geledere van ...... [spiritisme]
gesleep word. – GC 562.
Dit is nie deur wonderdoende mag waardeur ons geloof gewys word nie.
Ons moet op die krag van God vertrou.

Ons moet op Sy platform van

ewige waarheid staan. Sy Woord, die Bybel, is die fondament van ons
geloof. Tensy ons ons voete op hierdie fondament vestig, tensy ons ons
geloof staaf deur elke woord wat deur die mond van God uitgaan (Matt.
4:4), sal ons deur Satan mislei word wanneer hy in glorie kom en beweer
dat hy Christus is. – 19 MR 54.
Satan se rolvervulling van Christus na die sluit van die genade deur
Soos die Tweede Koms van ons Here Jesus Christus nader kom, word
sataniese magte van benede verskuif. Satan sal nie slegs as ‘n menslike
wese verskyn nie, maar hy sal Christus verpersoonlik en die wêreld wat die
waarheid verwerp het, sal hom as die “Koning” van die konings en “Here”
van die here ontvang. – RH 14 April 1896.
Namate die tyd van Satan korter word, neem sy woede toe en sy werk van
bedrog en verwoesting sal ‘n hoogtepunt bereik in die tyd van benoudheid.
God se lankmoedigheid het geëindig. Die wêreld het Sy genade verwerp,
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Sy liefde verag en Sy wet vertrap. Die goddeloses het die grens van hulle
genadetyd oorskry en die Here onttrek Sy beskerming en laat hulle oor
aan die genade van die leier wat hulle gekies het. – 4 SP 441.
As kroningstoneel in die groot drama van bedrog, sal Satan hom voordoen
as Christus. Lank reeds het die Kerk uitgesien na die koms van die Heiland
as die verwesenliking van haar hoop. Die groot bedrieër sal dit nou laat
skyn asof Christus werklik gekom het. In verskillende dele van die wêreld,
sal Satan homself onder die mense openbaar as ‘n majestueuse wese van
skitterende heerlikheid wat voldoen aan die beskrywing van die Seun van
God soos deur Johannes in Openbaring 1:13-15 gegee.

Die heerlikheid

waarmee hy omring is, is onoortreflik – sterwelinge het nog nooit so iets
aanskou nie. ‘n Triomfkreet weergalm deur die lug: “Christus het gekom!
Christus het gekom!” Die mense val in aanbidding voor hom neer, onderwyl
hy sy hande ophef en ‘n seën oor hulle uitspreek net soos Christus Sy
dissipels geseën het toe Hy op aarde was.

Hy het ‘n sagte, dog

soetklinkende stem. In sagte, medelydende woorde verkondig hy sommige
van dieselfde heerlike, hemelse waarhede wat die Heiland gespreek het.
Hy genees die siektes van die mense en dan, in sy aangenome karakter van
Christus, beweer hy dat hy die Sabbat verander het na Sondag en hy
gebied almal om die dag wat hy geseën het, heilig te hou. Hy verklaar dat
diegene wat volhard in die heiliging van die sewende dag sy naam laster
deur te weier om te luister na sy engele wat hy met lig en waarheid
gestuur het. Dit is die groot, byna onweerstaanbare bedrog. – GC 624.
Satan sien dat hy op die punt is om sy saak te verloor. Hy kon nie die hele
wêreld intrek nie.

Hy wend een, laaste, desperate poging aan om die

getroues deur misleiding te oorwin.

Hy doen dit deur Christus te

verpersoonlik. Hy klee homself met koninklike klere wat presies in die
visioen van Johannes beskryf is. (Kyk Openb. 1:13-16; 19:11-16.) Hy het
die mag om dit te doen. Hy sal verskyn aan sy misleide volgelinge, die
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Christelike wêreld wat nie die liefde vir die waarheid aanvaar het nie,
maar behae in ongeregtigheid gehad het.... soos Christus die tweede keer
sal kom.
Hy verklaar homself Christus en hy word geglo om Christus te wees. ‘n
Mooi, majestueuse wese geklee in majesteit en in sagte en medelydende
woorde, in onoortreflike glorie deur enigiets wat hulle sterflike oë nog
aanskou het.

Dan hef sy misleide, bedriegde volgelinge ‘n uitroep van

oorwinning aan: “Christus het die tweede keer gekom! Christus het gekom!
Hy het Sy hande opgehef net soos Hy gedoen het toe Hy op die aarde was
en ons geseën het”....
Die gelowiges kyk met verwondering toe. Sal hulle ook mislei word? Sal
hulle Satan aanbid?

Engele van God is rondom hulle.

musikale stem word gehoor: “Kyk op!”

‘n Helder, ferm

Daar is een voorwerp voor die

biddendes – die finale en ewige verlossing van hulle siele.

Hierdie

voorwerp was voortdurend voor hulle – daardie ewige lewe was belowe aan
diegene wat tot die einde volhard.
begeertes.

O, hoe ernstig en vurig was hulle

Die [laaste] oordeel en ewigheid was in sig.

Hulle oë deur

geloof was gevestig op die gloeiende troon, waarvoor die wit gekledes sou
staan. Dit weerhou hulle van die koestering van sonde. – LDE 164, 165.
Paulus, in sy tweede brief aan die Thessalonicense., verwys na die spesiale
werking van Satan in spiritisme as ‘n gebeurtenis om onmiddellik voor die
tweede koms van Christus plaas te vind. Met verwysing na Christus se
Tweede Koms verklaar hy dit is volgens die werking van die Satan met
allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen [vals]. –
2 Thess. 2:9. – pp 686.
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HOOFSTUK SES
DIE SEËL VAN GOD
God se seël of merk

En ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien
staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind
sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het ‘n
ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die
lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan
wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê: Moenie die
aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van
onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die
verseëldes gehoor: honderd-vier-en-veertigduisend verseëldes uit al die
stamme van die kinders van Israel. – Openb. 7:1-4.
En kyk, ses manne kom met die pad van die Boonste Poort wat na die
noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel; en
onder hulle een man wat met linne bekleed was, met ‘n skrywer se inkpot
aan sy heupe; en hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan. En
die heerlikheid van die God van Israel het opgestyg van die gérub waar dit
op was, na die drumpel van die huis toe; en Hy het na die man geroep wat
met linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het.
En die Here sê vir hom: Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem,
en maak ‘n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al
die gruwels wat daarin gedoen word. – Esegiël 9:2-4.
En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is
tot die dag van verlossing. – Efesiërs 4:30.
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Om geseël te wees behels nie altyd dieselfde toets nie
Daar leef op ons aarde [in 1899] mense wat ouer as negentig is.

Die

natuurlike gevolge van die ouderdom is in hulle swakheid sigbaar. Maar
hulle glo in God en God het hulle lief. Die seël van God is op hulle en hulle
sal onder die getal wees aan wie die Here gesê het, Salig is van nou af
die dode wat in die Here sterwe. – Openb. 14:13. – 14 MR 57, 58.
Die seëling word gevolg deur die sluit van die genade deur
Wanneer die derde engel se boodskap afgesluit word, sal daar nie meer
genade wees vir die skuldige aardbewoners nie. Die volk van God het hulle
werk gedoen.

Hulle het die laat reën, tye van verkwikking van die

aangesig van die Here (Hand. 3:19), ontvang en hulle is voorberei vir die
beproewingsuur voor hulle.

Engele haas heen en weer in die hemel.

‘n

Engel, wat terugkeer van die aarde af, kondig aan dat sy werk klaar is. Die
eindtoets is aan die wêreld gegee en almal wat hulle getrou betoon het aan
God het die seël van die lewende God ontvang.

Nou staak Jesus Sy

voorbidding in die heiligdom daarbo. Hy hef Sy hande op en met ‘n luide
stem sê Hy: Dit is volbring. Die leërskare van engele haal hulle krone af,
terwyl Hy die volgende plegtige aankondiging doen :

Wie onreg doen,

laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler
word, en laat die regverdige nog regverdiger word; en laat die heiliges
nog heiliger word. – Openb. 22:11. Elke geval vir òf die lewe òf die dood
is vir ewig beslis......
Satan sal nou die aardbewoners in die laaste, groot stryd dompel. – GC
613, 614.
Jesus sal binnekort tussen God en die mens uittree. Die seëling sal dan
voltooi wees – afgehandel. – 5 MR 200.
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Voordat die werk afsluit en die seëling aan God se volk afgehandel is, sal
ons die uitstorting van die Heilige Gees ontvang. Engele van die hemele sal
in ons midde wees. – 1 SM 111.
Die seëling gevolg deur die skudding
Net sodra die volk van God in hulle voorhoofde geseël is – dit is nie enige
seël of merk wat gesien kan word nie, maar ‘n vestiging in die waarheid,
sowel intellektueel as geestelik, sodat hulle nie beweeg kan word nie – net
sodra God se volk geseël* en vir die skudding voorbereid is, sal dit gebeur.
Inderdaad, dit het alreeds begin; die oordele van God is nou op die aarde
om ons te waarsku, sodat ons kan weet wat is aan die kom. – 4 BC 1161; Ms
173, 1902. [* Die seëling waarna hierdie seëling verwys, kan nie die seëling,
wat met die sluiting van die mens se genade deur eindig, wees nie (kyk GC
613), want hierdie besondere seëling word deur die skudding of sifting
gevolg. – nota Donald Mansell.]
Die oorblyfselkerk sal in groot beproewing en benoudheid gedompel word.
Diegene wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar, sal die
woede van die draak en sy leërs voel.

Satan reken die wêreld as sy

onderdane, hy het beheer verkry oor die afvallige kerke; maar daar is ‘n
klein groepie wat sy oppergesag weerstaan. As hy hulle van die aarde kon
uitdelg, sou sy oorwinning afgehandel wees.... In die nabye toekoms sal hy
die bose magte van die aarde aanhits om die volk van God te vernietig.
Van almal sal verwag word om gehoorsaamheid te bewys aan menslike
dekrete in oortreding van die goddelike wet. Diegene wat getrou aan God
en aan plig/diens is, sal gedreig, verban/verwerp en veroordeel word.
Hulle sal oorgelewer [verraai] word ook deur ouers en broers en
bloedverwante en vriende. – Luk. 21:16.
Hulle enigste hoop is in die genade van God; hulle enigste verdediging sal
gebed wees.... Die oorblyfsel Kerk, met gebrokenheid van hart en vaste
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geloof, sal pleit om vergifnis en bevryding deur Jesus hulle Advokaat.
Hulle is ten volle bewus van die sondigheid van hulle lewens, hulle sien hulle
swakheid en onwaardigheid en as hulle na hulself kyk, is hulle gereed om
moed op te gee. Die verleier staan by om hulle te beskuldig.... Hy probeer
om by hulle vrees in te boesem met die gedagte dat hulle saak hopeloos is,
dat die vlek van hulle besoedeling nooit skoongewas sal word nie. Hy hoop
om hulle geloof te vernietig, sodat hulle aan sy versoekings toegee, van
hulle trou aan God wegdraai en die merk van die dier ontvang...

Maar

terwyl die volgelinge van Christus gesondig het, het hulle hul sondes bely
en het die Here in nederigheid en berou gesoek en die goddelike Advokaat
pleit om hulle ontwil....
Die aanvalle van Satan is hewig, sy misleidings is verskriklik; maar die
Here se oog is op Sy volk. Hulle leed/smart/beproewing is groot, dit lyk
of die vlamme van die vuuroond hulle byna gaan verteer; maar Jesus sal
hulle te voorskyn bring as goud wat in die vuur gelouter is.

Hulle

aardsheid moet verwyder word, sodat die beeld [karakter] van God perfek
weerkaats kan word; ongeloof moet oorwin word; geloof, hoop en
volharding moet ontwikkel word.
Die volk van God sug en ween oor die gruwels wat op die aarde* gedoen is.
Met trane waarsku hulle die goddeloses van die gevaar om die goddelike
wet te vertrap en met onuitspreekbare hartseer verootmoedig hulle
hulself voor die Here weens hulle eie oortredings. Die goddeloses na-aap
hulle smart/droefheid, bespot hulle plegtige pleidooie en spot met hulle
hul swakheid noem.

Maar die sielsangs en verootmoediging van God se

volk is onmiskenbare bewys dat hulle die sterkte en edelheid van karakter
herwin wat hulle as gevolg van sonde verloor het.... [*Testimonies for the

Church, 3: 367, sê dat hulle sug en ween oor die afskuwelikhede/gruwels
wat “in die Kerk” gedoen word.]

Die getroue biddendes is, as’t ware,

ingesluit (omring) met God. Hulle weet self nie hoe veilig hulle beskut is
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nie. Aangespoor deur Satan, probeer die regeerders van hierdie wêreld
om hulle te vernietig; maar kon hulle oë geopen word.... sou hulle die engele
van God se laer rondom hulle sien wat deur hulle helderheid en heerlikheid
die leërs van die duisternis in bedwang hou.
Soos die volk van God hulle harte voor Hom uitstort, pleit vir reinheid van
hart, word die bevel gegee:

Neem die vuil klere weg (Eseg. 3:4), van

hulle en die bemoedigende woorde word gespreek: Kyk, Ek het jou skuld
van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere. – Eseg. 3:4.
Die vleklose kleed van Christus se geregtigheid is geplaas op die
beproefde, versoekte en nogtans getroue kinders van God. Die veragte
oorblyfsel is in skitterende klere geklee, om nooit weer besoedel te word
deur

die

verdorwenheid

van

die

wêreld

nie.....

Hulle

het

die

liste/geslepenheid van die verleier weerstaan; hulle het nie hul lojaliteit
afwend deur die leeu se brul prysgegee nie. Nou is hul vir ewig veilig van
die verleier se planne.... Terwyl Satan sy beskuldigings benadruk het en
probeer het om hierdie groep te vernietig, het heilige engele, onsigbaar,
heen en weer gegaan en die seël van die lewende God op hulle geplaas. Dit
is hulle wat op die berg Sion met die Lam staan, met die Vader se Naam in
hulle voorhoofde geskryf. – 5T 472-475.
Die vier winde word vasgehou totdat die oorblyfsel geseël is
Ek het ‘n engel met ‘n opdrag van Jesus gesien wat vinnig vlieg na die vier
engele, wat ‘n werk het om op aarde te doen, .... wat met ‘n harde stem
roep: “Hou vas! Hou vas! Hou vas! Totdat die diensknegte van God in hulle
voorhoofde geseël is.” Ek het my begeleidende engel na die betekenis wat
ek gehoor het, gevra en wat die vier engele op die punt was om te doen.
Hy het aan my gesê dat.... die vier engele van God mag het om die vier
winde vas te hou en dat hulle op die punt was om hulle los te laat, maar
terwyl hulle hande besig was om te laat los en die vier winde op die punt
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was om te waai.... het Jesus na die oorblyfsel gestaar* wat nie geseël was
nie... Toe was ‘n ander engel opdrag gegee om vinnig na die vier engele te
vlieg en hulle te versoek om vas te hou totdat die diensknegte van God
met die seël van die lewende God in hulle voorhoofde geseël was. – EW 38.
[* Let op dat voor die winde losgelaat word, versoek die engel van die
hemel die vier engele om die winde vas te hou totdat die seëling van die
“oorblyfsel” voltooi is. Hierdie seëling eindig met die sluit van die genade
deur (GC 613). – nota Donald Mansell.)
Vier magtige engele hou steeds die vier winde van die aarde vas.
Verskriklike verwoesting is verbied om ten volle te gebeur. Die ongelukke
op land en op see; die lewensverlies wat voortdurend vermeerder, deur
storms, deur orkane, spoorwegrampe, deur verwoestende brande; die
verskriklike vloede, die aardbewings en die winde sal die aanhitsing van die
nasies tot een dodelike geveg/stryd wees, terwyl die engele die vier winde
vashou en die geweldige krag van Satan belet om in sy woede uitgeoefen
te word totdat die diensknegte van God in hulle voorhoofde geseël is. – RH
7 Junie 1887.
Die seël van God vir die laaste dae
Wat is die seël van die lewende God wat in die voorhoofde van Sy volk
geplaas word? Dit is ‘n merk wat die engele*, maar nie die mens se oë, kan
lees; want die engel van vernietiging moet hierdie seël van verlossing sien.
– 7 BC 968. [* Dit is duidelik dat slegs die engele van God hierdie seël kan
onderskei, want gedurende die groot tyd van benoudheid nadat die genade
deur gesluit het, “sien Satan dat heilige engele God se volk beskerm en
daaruit lei hy af dat hulle sondes vergewe is, maar hy weet nie dat hulle
sake reeds in die heiligdom daarbo afgehandel is nie” (GC 618). Daarom,
nie slegs mense nie, maar ook bose engele kan nie hierdie seël lees nie. –
nota Donald Mansell.]
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Die Sabbat sal die groot toets van getrouheid wees, want dit is die deel
van die waarheid wat veral betwis word.

Wanneer alle mense voor die

finale toets te staan kom, dan sal die skeidslyn getrek word tussen
diegene wat God dien en tussen diegene wat Hom nie dien nie. Terwyl die
viering van die vals sabbat in gehoorsaamheid aan staatswette, maar in
botsing met die vierde gebod, ‘n betuiging van trou is aan ‘n mag wat in
stryd is met God, sal die viering van die ware Sabbat in gehoorsaamheid
aan God se wet die bewys van getrouheid aan die Skepper wees. Terwyl
die een groep deur die aanvaarding van die teken van onderwerping aan
aardse magte die merkteken van die dier ontvang, ontvang die ander groep
deur die teken van getrouheid aan God se gesag te verkies, die seël van
God.
Die Sabbat is nie as ‘n nuwe instelling bekendgestel nie, maar wat met die
skepping ingestel was.

Dit moet onthou en waargeneem word as die

gedenkteken van die Skepper se werk. Dit verwys na God as die Skepper
van die hemele en die aarde.

Dit onderskei die ware God van alle vals

gode. Almal wat die sewende dag gedenk, openbaar deur hierdie daad dat
hulle aanbidders van Jehovah is. Dus is die Sabbat die teken van die mens
se trou aan God so lank as wat daar mense op die aarde is om Hom te dien.
Die vierde gebod is die enigste een van al tien waarin sowel die naam en
die titel van die Wetgewer gevind kan word. Dit is die enigste een wat
toon op wie se gesag die wet gegee was. Sodoende bevat dit die seël van
God. – PP 307.
Die seël van God se wet word in die vierde gebod gevind. Slegs dié een,
van al tien, bring sowel die naam as die titel van die Wetgewer te
voorskyn. Dit verklaar Hom as die Skepper van die hemel en die aarde en
toon sodoende Sy aanspraak of verering en aanbidding bo alles en almal.
Buiten hierdie gebod is daar niks in die wet van God om te toon op wie se
gesag die wet gegee was nie.

Toe die Sabbat deur die pouslike mag
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verander was, was die seël van die wet weggeneem. Op die dissipels van
Jesus word ‘n beroep gedoen om dit te herstel deur die Sabbat van die
vierde gebod tot sy regmatige posisie as die Skepper se gedenkteken en
die teken van Sy gesag te verhef. – GC 452.
Diegene wat die seël van God in hulle voorhoofde wil hê, moet die Sabbat
van die vierde gebod onderhou.

Dit is wat hulle onderskei van die

dislojales wat ‘n mensgemaakte instelling in die plek van die ware Sabbat
aanvaar

het.

Die

onderhouding

van

God

se

rusdag

is

die

onderskeidingsteken en tussen hom/haar wat God dien en hom/haar wat
Hom nie dien nie. – 7 BC 970.
Wie ontvang die seël van God?
Die beeld van die dier sal voor die genade deur sluit, gevorm wees, want
dit gaan die groot toets vir die volk van God wees waardeur hulle ewige
bestemming bepaal sal word.... Hierdie is die toets wat die volk van God
moet hê voordat hulle geseël word.

Almal wat hulle lojaliteit aan God

bewys deur die onderhouding van Sy wet en weier om die vervalste sabbat
te aanvaar.... sal die seël van die lewende God ontvang. – 15 MR 15.
Die seël van die lewende God word geplaas op diegene wat pligsgetrou die
Sabbat van die Here onderhou. – RH 13 Julie 1897.
As ons die beeld (karakter) van God ontvang, as ons harte van elke morele
/sedelike besoedeling gereinig is, sal die seël van God op ons voorhoofde
geplaas word en ons sal voorbereid wees vir die sluitingstonele van hierdie
aarde se geskiedenis. – SD 342.
Streef ons met al ons God-gegewe kragte om die grootte van die gestalte
van manne en vroue in Christus te bereik? Soek ons na Sy volheid, deur
steeds hoër en hoër* te reik, om te probeer om die volmaaktheid van sy
karakter te bereik? Wanneer God se diensknegte hierdie punt bereik, sal
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hulle in hul voorhoofde geseël word. – 3 SM 427, [* Steeds hoër en hoër
reik beteken eenvoudig om ‘n dieper en dieper toewyding te maak om God
se wil te volg, soos Hy, deur Sy gees, dinge in ons hart/verstand bring wat
nie in harmonie met Sy wil is nie en hierdie dinge deur Sy genade oorwin
word. – nota Donald Mansell.]
Binne ‘n kort rukkie sal elkeen wat ‘n kind van God is Sy seël op hom [haar]
geplaas hê. O, dat dit op ons voorhoofde geplaas mag word! Hoe kan ons
die gedagte verduur om oorgeslaan te wees wanneer die engele uitgaan om
die diensknegte van God in hulle voorhoofde te seël? – RH 28 Mei 1889.
Satan.... weet dat sy tyd min is en dat die seëling van die heiliges hulle
buite sy mag sal plaas. – 8 MR 20.
Wie ontvang nie die seël van God nie
Diegene wat met die wêreld verenig, ontvang die wêreldse vorm/stempel
en berei voor vir die merk van die dier. Diegene wat in hulleself wantrou,
wat hulself voor God verootmoedig en hulle harte reinig deur die waarheid
te gehoorsaam – dit is hulle wat die hemelse vorm/stempel ontvang en
voorberei vir die seël van God in hulle voorhoofde. Wanneer die bevel
gegee word en die seël afgedruk is, sal hulle karakters suiwer en vlekloos
bly vir die ewigheid. Nou is die tyd om voor te berei. Die seël van God sal
nooit geplaas word op die voorhoof van ‘n onrein man of vrou nie. Dit sal
nooit geplaas word op die voorhoof van ‘n eersugtige, liefde-vir-diewêreld man of vrou nie. Dit sal nooit geplaas word op die voorhoofde van
mans of vrouens met vals tonge en bedrieglike harte nie. Almal wat die
seël ontvang, moet sonder vlek voor God wees – kandidate vir die hemel. –
7 LB 288.
Die lig van die waarheid was aan julle gebied wat die Sabbat van die vierde
gebod openbaar en aantoon dat daar geen gronde in die Woord van God vir
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Sondag-onderhouding is nie en nogtans hou julle vas aan die vals sabbat en
weier om die Sabbat, wat God “My heilige dag” noem, heilig te hou, sal
julle die merk van die dier ontvang. Wanneer vind dit plaas? Wanneer
julle die dekreet/bevel wat beveel dat julle ophou om op Sondag te werk
en God te aanbid, terwyl julle weet dat daar nie ‘n woord in die Bybel is
wat aantoon dat Sondag anders is as ‘n gewone werksdag nie, stem julle in
om die merk van die dier te ontvang en weier die seël van God. – RH 13
Julie 1897.
Nie almal wat bely om die Sabbat te onderhou sal geseël word nie. Daar is
baie, selfs onder hulle wat die waarheid aan ander leer, wat nie die seël
van God in hulle voorhoofde sal ontvang nie.

Hulle het die lig van die

waarheid gehad, hulle het hul Meester se wil geken, hulle het elke punt van
ons waarheid verstaan, maar hulle het nie ooreenstemmende werke nie. –
5T 213, 214.
Diegene wat lede van dieselfde familie was, sal geskei word. ‘n Merk word
op die regverdiges geplaas. Hulle sal vir My ‘n kosbare besitting wees
die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige.

Ek sal goed wees

vir hulle, soos iemand wat goed is vir sy seun wat vir hom werk. – Mal.
3:17.

Diegene wat gehoorsaam was aan God se gebooie sal met die

geselskap van heiliges verenig : hulle sal deur die poorte die stad
binnegaan en het toegang tot die boom van die lewe.

Die een sal

aangeneem word. Sy naam sal in die boek van die lewe opgeskryf wees,
terwyl diegene met wie hy geassosieer was die merk van ewige skeiding
van God sal hê. – TM 234, 235.
Genade deur van Adventiste sluit voor die genade deur van die wêreld
As die volk van God Hom geglo het en daders van Sy Woord was, as hulle
Sy gebooie onderhou het, sou die engel nie al vlieënde deur die hemelruim
kom met die boodskap aan die vier engele, wat op die punt was om die
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winde los te laat sodat hulle op die aarde blaas, nie uitroep: “Hou vas, hou
vas die vier winde, sodat hulle nie op die aarde waai voordat ek die
diensknegte van God in hulle voorhoofde geseël het nie” (vgl. Openb.
7:1,3). Maar omdat die volk ongehoorsaam is, ondankbaar, goddeloos, soos
antieke Israel was, is die tyd verleng, sodat almal die laaste boodskap van
genade wat met ‘n harde stem verkondig word, kan hoor.
werk was verhinder, die seëlingstyd was vertraag.

Die Here se

Baie het nie die

waarheid gehoor nie. Maar die Here sal hulle ‘n kans gee om te hoor en
bekeer te word en die groot en belangrike werk van God sal voortgaan. –
15 MR 292.
O, dat die volk die tyd van hulle beproewing kan weet! Daar is baie wat
nog nie die toetsingswaarheid vir hierdie tyd gehoor het nie. Daar is baie
met wie die Gees van God worstel.

Die tyd van God se vernietigende

oordele is die tyd van genade vir diegene wat geen geleentheid [tot
datum] gehad het om die waarheid te leer nie. Liefhebbend sal die Here
na hulle kyk. Sy hart van barmhartigheid is aangeraak; Sy hand is steeds
uitgestrek om te red, terwyl die deur gesluit is vir diegene wat nie wou
binnegaan nie. – 9T 97.
God se Gees sal by diegene verbygaan wat hulle tyd van toetsing en
geleentheid gehad het, maar wat nie die stem van God onderskei het of
die roeringe van Sy Gees waardeer het nie. Tienduisende sal in die elfde
uur die waarheid sien en erken. Daar kom ‘n tyd, sê die Here, dat daar
direk na die oes geploeg sal word en dat daar direk na die saaityd
gepars sal word. – Amos 9:13. Hierdie bekerings na die waarheid sal teen
‘n tempo plaasvind wat die kerk sal verbaas en God se Naam alleen sal
verheerlik word. – 2 SM 16.
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Wat dit beteken om geseël te wees
Die seëling is ‘n waarborg/belofte van God van volkome veiligheid aan sy
uitverkorenes (vgl. Ex. 31:13-17).

Seëling dui aan dat julle God se

uitverkorenes is. Hy het julle vir Homself afgesonder/toegeëien. – 15 MR
225.
Net sodra die volk van God in hulle voorhoofde geseël is – dit is nie enige
seël of merk wat gesien kan word nie, maar ‘n vestiging in die waarheid,
sowel intellektueel as geestelik, sodat hulle nie beweeg/verroer kan word
nie – net sodra God se volk geseël en voorberei is vir die skudding, sal dit
gebeur. – 4 BC 1161.
Die flesse van God se wraak kan nie uitgegiet word om die goddeloses en
hulle werke te vernietig voordat al God se volk geoordeel is en die gevalle
van die lewendes sowel as die afgestorwenes, beslis is nie. En selfs nadat
die heiliges geseël is met die seël van die lewende God, sal Sy
uitverkorenes individuele beproewings hê. – TM 446.
Vrae sal kom met betrekking tot die seëling van die volk van God, wie sal
geseël word, hoeveel en ander nuuskierige vrae. Ek dink ons moet vir hulle
sê om te lees en te praat oor die dinge wat duidelik geopenbaar is. Ons
het bemoediging in die Woord dat as ons nederig met God wandel, sal ons
lering/voorligting ontvang.

Maar nuuskierigheid moet nie aangemoedig

word nie. – 7 BC 918.
Dit is nie God se wil dat Sy volk in geskille moet betrokke raak oor vrae
wat hulle nie geestelik sal help nie, soos, wie sal die honderd-vier-enveertigduisend uitmaak? Dit sal diegene wat die uitverkorenes van God is
binnekort sonder twyfel weet. – 1 SM 174.
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HOOFSTUK SEWE
DIE SIFTING OF SKUDDING EN DIE EINDE VAN
AFVALLIGHEID
Voorspelde skuddings en afvalligheid
Nog een maal, dui die verwydering aan van die wankelbare dinge, .....
sodat die onwankelbare kan bly.

Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare

koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik
dien met eerbied en vrede. – Heb. 12:27,28.
Kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud
soos in ‘n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val
nie. – Amos 9:9.
Die vroeë skudding en die laaste skudding
Die magtige skudding het begin en sal voortgaan* en almal sal uitgeskud
word wat nie gewillig is om ‘n dapper/moedige en onwrikbare standpunt vir
die waarheid in te neem en vir God en Sy saak opoffer nie. – PT 1 April
1850.

[*Daar was ‘n skudding wat begin het in die vroeë dae van die

Advent-beweging en gaan steeds voort. Maar hierdie is nie die skudding
waaroor hierdie studie primêr gaan nie.

Die skudding waaroor dit hier

gaan, is nog toekomstig. – nota Donald Mansell.]
Die dae van suiwering/reiniging van die Kerk kom vinnig nader. God sal ‘n
rein en getroue volk hê.

In die magtige skudding wat binnekort sal

plaasvind, sal ons beter in staat wees om die krag/sterkte van Israel te
ervaar. Die tekens openbaar dat die tyd naby is wanneer die Here sal
openbaar dat Sy waaier in Sy hand is en Hy sal Sy dorsvloer deeglik
suiwer/reinig. – 5T 80.
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Net sodra God se volk geseël en voorberei is vir die skudding, sal dit kom.
– 4BC 1161.
Die kaf moet verwyder word en dit sal noukeurige werk verg om die kaf
van die graankorrels te skei. God se onderskeidende oë sal die kleinste
deeltjie

kaf

opspoor

en

tog

sal

Hy

nie

veroorsaak

dat

die

geringste/kleinste graankorrel op die grond val nie. – RH 26 Nov. 1861.
Niks minder as ware, opregte geloof sal die spanning oorleef wat oor elke
mens in hierdie laaste dae sal kom om hom te toets en te beproef nie. God
moet ons toevlugsoord wees; ons kan nie op beroep of posisie staatmaak of
dink omdat ons belangrik is, ons in staat sal wees om in die dag van
beproewing staande te bly nie.

Alles wat geskud kan word, sal geskud

word en die dinge wat nie geskud kan word deur die misleiding en
verleiding van hierdie laaste dae nie, sal oorbly. Vestig die hart stewig aan
die ewige Rots; want in Christus alleen sal daar veiligheid wees. – YI 3 Aug.
1893.
‘n Werklikheidsbeeld van die skudding
Ek het sommige met sterk geloof en folterende uitroepe wat met God
pleit, gesien. Hulle gesigte was bleek en vol diepe angs/benoudheid/vrees,
veelseggend van hulle innerlike stryd.

Onwrikbaarheid en groot

ernstigheid was op hulle gesigte te lees; groot druppels sweet het van
hulle voorhoofde gerol. Nou en dan sou hulle gesigte opvrolik met die
blyke van God se goedkeuring en weer sou dieselfde plegtige, ernstige,
angsvolle voorkoms op hulle kom.
Bose engele het rondom hulle saamgedrom en duisternis oor hulle gebring
om Jesus vir hulle oë uit te sluit, sodat hulle oë op die duisternis wat hulle
omring, gevestig kan wees en sodoende sou hulle gelei word om te wantrou
en teen Hom te murmureer.

Hulle enigste veiligheid was om hulle oë
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opwaarts te vestig.

Engele van God het bevel oor Sy volk en soos die

giftige

van

atmosfeer

bose

engele

rondom

hierdie

bekommerdes

saamdruk, het die hemelse engele voortdurend met hulle vlerke oor hulle
gewaai om die dik duisternis te verdrywe.
Soos die biddendes met hulle ernstige uitroepe voortgaan, het daar af en
toe ‘n ligstraal van Jesus na hulle gekom om hulle harte te bemoedig en
hulle gesigte op te vrolik. Sommige, het ek gesien, het nie aan hierdie
werk van kwelling en smeking deelgeneem nie. Dit het gelyk of hulle traakmy-nieagtig en sorgeloos is.

Hulle het nie die duisternis rondom hulle

weerstaan nie en dit het hulle soos ‘n digte wolk ingesluit. Die engele van
God het diesulkes verlaat en het na die dringende, biddende mense gegaan
om hulle te help. Ek het engele gesien wat haas vir bystand aan almal wat
met alle mag worstel om die bose engele te weerstaan en probeer om
hulself te help deur God om volharding te vra.
Ek het na die betekenis van die skudding gevra wat ek gesien het en was
getoon dat dit sou teweeggebring word deur die eerlike / suiwer
/openhartige waarheid wat te voorskyn geroep word deur die raad van die
Waaragtige Getuie aan die Laodicense. Dit sal ‘n uitwerking hê op die hart
van die ontvanger en dit sal hom lei om die standaard te verhoog en die
reguit, suiwer, onverdunde waarheid uit te stort. Sommige sal nie hierdie
reguit, suiwer, onverdunde getuienis verdra/duld nie. Hulle sal daarteen in
opstand kom en dit is wat ‘n skudding onder God se volk sal veroorsaak.....
Die getalle van hierdie groep het verminder.

Sommige is uitgeskud en

langs die pad gelos. Die onverskilliges en traak-my-nieagtiges wat nie met
diegene verenig het wat oorwinning en verlossing nie kosbaar genoeg geag
het om volhardend daarvoor te pleit en te worstel nie, het dit nie verkry
nie en hulle is in duisternis agtergelaat en hulle plekke is onmiddellik gevul
deur andere wat die waarheid aangegryp het en in die geledere ingekom
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het. Bose engele het steeds rondom hulle saamgedrom, maar het geen
mag oor hulle gehad nie.
Ek het gehoor hoe diegene met die wapenrusting aan die waarheid met
groot krag verkondig. Baie was gebind; sommige vrouens deur hulle mans
en sommige kinders deur hulle ouers. Die opregtes wat verhoed was om
die waarheid te hoor het dit nou gretiglik aangegryp. Alle vrees vir hulle
familielede was weg en die waarheid alleen was aan hulle verheerlik. Hulle
het na die waarheid gehonger en gedors; dit was waardevoller en
kosbaarder as die lewe. Ek het gevra wat hierdie groot verandering
veroorsaak het.

‘n Engel het geantwoord, “Dit is die laat reën, die

verfrissing van die aangesig van die Here, die harde roepstem van die
derde engel.” – EW 269-271.
Vervolging veroorsaak die sifting of skudding
Al die verstandigheid/wysheid in die wêreld kan ons nie red van ‘n
verskriklike sifting nie en al die pogings met hoër instansies aangewend,
sal nie die kastyding van God van ons ophef nie, net omdat sonde
gekoester word.....
Al die gesukkel om ons versoeke na die hoogste gesag in ons land te neem,
hoe ernstig en sterk en welsprekend die pleidooie in ons guns mag wees,
sal nie wat ons begeer teweegbring nie, tensy die Here deur Sy Heilige
Gees in die harte van diegene werk wat beweer hulle glo die waarheid.* - 3
SM 385. [*Ons moet alles in ons vermoë doen om Sondagwetgewing teen
te staan, alhoewel ons weet dat die Verenigde State uiteindelik en met
verloop van tyd al die nasies die Sabbat met Sondag sal vervang. Ons rede
vir teenstand teen die Sondagswette is omdat ons teenkanting ons aan die
regte kant van die twisgeskil in die komende konflik plaas of hou. Dit is
nie omdat ons dink ons kan Sondagwetgewing onbepaald keer nie. – nota
Donald Mansell.]
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Die Woord van God verklaar duidelik dat Sy wet deur die wêreld verag en
vertrap sal word.
ongeregtigheid

Daar sal ‘n buitengewone oorwig/voorkoms van

wees.

Die

belydende

Protestantse

wêreld

sal

‘n

konfederasie vorm met die man van sonde en die kerk en die wêreld sal in
verdorwe harmonie wees.
Hier sal die groot krisis oor die wêreld kom.

Die Skrifte leer dat

pousgesindheid sy verlore oppergesag sal herwin en dat die vure van
vervolging weer aangesteek sal word deur die veranderlike toegewings van
die sogenaamde Protestantse wêreld. In hierdie tyd van gevare kan ons
slegs staande bly as ons die waarheid en die krag van God het.......
In die afwesigheid van vervolging het daar in ons geledere sommige
ingekom wat suiwer in leer voorgekom het en hulle Christenskap
onaanvegbaar, maar, wat as vervolging sou kom, onder ons sou uitgaan*.....
Wanneer die wet van God nietig verklaar word, sal die Kerk deur hewige
vervolging

gesif

word

en

‘n

groter

verhouding

as

wat

ons

nou

voorsien/verwag sal ag slaan op verleidende geeste en leerstellings van
duiwels. – GCDB 13 April 1891. [* Ons moet nie aan grootheidswaan ly nie,
maar aan die ander kant, moet ons nie goedgelowig [dom] wees vir die
moontlikheid dat Satan se “plante” in ons geledere ingekom het nie. In die
toekoms sal diesulkes as agent aanhitsers/opstekers optree – individue
wat skandelike en skokkende dinge sal doen. Ons was gewaarsku dat ons
vyande “sowel manne as vroue sal demoraliseer, wat, op die oog af, die
waarheid glo” (RH 7 Des. 1897). Wanneer dit gebeur, sal dit ‘n versoeking
vir selfs die getroues wees om te sê: “Hierdie is nie my Kerk nie.” – nota
Donald Mansell.)
Die skudding van God waai menigtes soos droë blare weg.

Voorspoed

vermenigvuldig ‘n klomp belyers. Rampspoed suiwer hulle uit die kerk. – 4T
89.
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Die meerderheid sal ons verlaat
Baie wat beweer dat hulle die waarheid glo, sal hulle menings in tye van
gevare verander en sal by die oortreders van God se wet aansluit ten
einde vervolging vry te spring. – EGW 1888 166.
‘n Afvallige kerk sal met die magte van die aarde en hel verenig om op die
voorhoofde of in die hand, die merk van die dier te plaas en die kinders
van God oorreed om die dier en sy beeld te aanbid. Hulle sal probeer om
hulle trou aan God se wet te laat vaar en eerbetoon aan die pousdom te
verleen. Dan sal die tye kom wat die mens se hart sal toets, want die
konfederasie van afvalligheid sal vereis dat die getroue onderdane van
God die wet van Jehovah versaak en die waarheid van Sy Woord verwerp.
Dan sal die goud van die skuim geskei word en dit sal duidelik wees wie die
godvresendes is, wie lojaal en opreg is en wie die ontroues is. Wolke van
kaf sal dan deur die waaier van God weggewaai word! Waar ons oë nou
slegs ryk koringlande sien, sal kaf wees deur die waaier van God
weggewaai. Elkeen wat nie in God gevestig is nie, sal faal om die toets en
beproewing van daardie dag te verduur. Terwyl diegene wat met Christus
se geregtigheid beklee is, ferm by die waarheid en verantwoordelikheid
sal staan. Diegene wat op hulle eie geregtigheid vertrou het, sal onder die
swart banier van die prins van duisternis plek inneem. – RH 8 Nov. 1892.
Die klas Adventiste wat die kerk sal verlaat
Laat teenstand, dweepsug en onverdraagsaamheid maar weer hulle koppe
uitsteek, laat die vuur van vervolging weer aangesteek word en die
halfhartige huigelaars sal wankel en hulle geloof versaak, maar die opregte
Christen sal so onwrikbaar soos ‘n rots staan. Sy geloof sal sterker en
hoop heerliker wees as in die dae van voorspoed. – GC 602.
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Die tyd is nie ver weg wanneer elke siel voor die toets te staan sal kom
nie. Die onderhouding van die vals sabbat sal op ons harte gedruk word.
Die stryd sal tussen die gebooie van God en die gebooie van mense wees.
Diegene wat stap vir stap aan wêreldse eise toegegee het en aan wêreldse
gewoontes en gebruike voldoen het, sal aan die owerhede toegee, eerder
as om hulleself te onderwerp aan veragting, belediging, dreigende
tronkstraf en doodstraf.

In hierdie tyd sal die goud van die

skuim/afsaksel geskei word. Ware godvresendheid sal duidelik onderskei
word aan die voorkoms en valse skyn daarvan. Menigte ster wat vir sy
briljantheid bewonder was, sal in duisternis verskiet.

Diegene wat die

voorwerpe van die heiligdom aangeneem het, maar nie met Christus se
geregtigheid beklee is nie, sal dan in die skaamte van hulle eie naaktheid
verskyn. – RH 20 Nov. 1913.
Daar sal ‘n leër van standvastige gelowiges wees, wat rotsvas deur die
laaste beproewing sal staan.

Maar waar in daardie leër is diegene wat

vaandeldraers was? Waar is diegene wie se stemme weerklink het in die
verkondiging van die waarheid aan sondaars?

Sommige van hulle is nie

daar nie. Ons soek hulle, maar in die tyd van skudding was hulle nie in
staat om staande te bly nie en het na die geledere van die vyand
oorgeloop. – RH 24 Des. 1889.
Baie sal toon dat hulle nie in Christus is nie, dat hulle nie vir die wêreld
dood is, sodat hulle met Hom kan lewe nie en herhaaldelik sal die
afvalligheid van mense wees wat verantwoordelike posisies beklee het. –
RH 11 Sept. 1888.
Namate die storm [van vervolging] nader, sal ‘n groot aantal van diegene
wat voorgegee het om in die derde engel se boodskap te glo, maar wat nie
deur gehoorsaamheid aan die waarheid geheilig was nie, hulle geloof
prysgee en aansluit by die geledere van die teenstander. Deur met die
wêreld te verenig en met sy gees besiel te word, sal hulle sake net soos
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die wêreldlinge beskou en wanneer die toets [beproewing] kom, sal hulle
gereed wees om die maklike, populêre kant te kies.

Talentvolle en

innemende mense, wat hulle eenmaal in die waarheid verbly het, sal hulle
kragte gebruik om siele te bedrieg en te mislei. Hulle sal die bitterste
vyande van hul gewese broeders word. Wanneer Sabbathouers voor die
howe gebring word oor hulle geloof, sal hierdie afvalliges die beste
werktuie van Satan wees om hulle te beskuldig en vals voor te stel. Hulle
sal deur vals getuienis en beskuldigings die owerheid teen eersgenoemdes
aanhits. – GC 608.
Wanneer die godsdiens van Christus die meeste verag word, wanneer Sy
wet die meeste verafsku word, dan moet ons ywer die warmste wees en
ons moed en standvastigheid die onwankelbaarste. Om ter verdediging van
die waarheid

en geregtigheid/regverdigheid te staan wanneer die

meerderheid ons in die steek laat, om die stryd van die Here te stry
wanneer die kampvegters min is – dit sal ons toets/beproewing wees. In
hierdie tyd moet ons hartlikheid van die koelheid/kilheid van andere
versamel, moed van hulle lafhartigheid en getrouheid van hulle verraad.
Die Verenigde State sal aan die kant van die groot rebelleleier wees. – 5T
136.
Skeiding en eenheid
Namate beproewings rondom ons toeneem, sal sowel skeiding as eenheid in
ons geledere gesien word. Sommige wat nou bereid is om die wapens vir
die stryd op te neem, sal in tye van werklike gevaar openbaar dat hulle nie
op die soliede rots gebou het nie. Hulle sal aan versoeking toegee. Hulle
wat groot lig en kosbare voorregte gehad het, maar dit nie benut het nie,
sal, onder die een of ander voorwendsel, onder ons uitgaan. – 6T 400.
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Almal wat verlang om uit die liggaam te vertrek, sal die geleentheid kry.
Iets sal ontstaan om elkeen te toets. Die groot siftingstyd is voor ons. –
1T 251.
Dinge wat die skudding of sifting veroorsaak.

Die Reguit, Suiwer Waarheid
Ek het die engel na die betekenis van die skudding wat ek gesien het,
gevra. Ek was getoon dat dit veroorsaak sou word deur die reguit, suiwer
waarheid te voorskyn geroep deur die waaragtige Getuie aan die
Laodicense.

Ek raai jou aan om van My te koop goud [geloof – 1 Pet.

1:7] wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere
[kleed van geregtigheid], dat jy jou kan aantrek en die skande van jou
naaktheid nie openbaar word nie; en salf [die Heilige Gees – Hand.
10:38] om jou oë te salf, sodat jy kan sien [geestelik kan sien]. –
Openb. 3:18. Dit sal ‘n uitwerking op die hart van die ontvanger en die
waarheid hê en dit sal hom lei om die standaard te verhoog en die reguit,
suiwer waarheid te verkondig.

Hierdie reguit, suiwer waarheid sal

sommige nie verdra nie. Hulle sal daarteen in opstand kom en dit sal ‘n
skudding onder God se volk veroorsaak. – 1 SG 184.
Een ding is seker : Daardie Sewendedagadventiste wat hulle standpunt
onder Satan se banier inneem, sal eerste hulle geloof in die waarskuwings
en vermanings, vervat in die Getuienisse* van God se Gees, opgee. – 3 SM
84. [*Ellen White verwys dikwels na die Gees van Profesie – geskrifte as
“die getuienisse”, of “die getuienisse van die Gees van God.” – nota Donald
Mansell.]
Solank as wat God ‘n Kerk het, sal Hy diegene hê wat luid sal uitroep en nie
spaar nie, wat Sy werktuie sal wees of selfsugtigheid en sonde te bestraf
en wat nie sal skroom om die volle raadsplan van God te verkondig nie, of
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die mense nou sal luister of nie.

Ek het gesien dat individue teen die

suiwer. reguit waarheid in verset sal kom.
[eie-ek] gevoelens nie.

Dit pas nie hulle aangebore

Hulle sou verkies dat strelende dinge aan hulle

gesê word en dat vrede in hulle ore weerklink ..... Die skudding moet
binnekort plaasvind om die Kerk te suiwer. – 2 SG 284.
Daar sal ‘n haat teen die getuienisse aangesteek word wat satanies is. Die
werkinge van Satan sal wees om die geloof van die Kerk in hulle te verwar
om hierdie rede: Satan kan nie so ‘n skoon pad hê om sy misleiding in te
bring en siele in sy dwaalleer saam te bind, indien die waarskuwings en
vermanings en raadgewinge van die Gees van God op ag geslaan word nie. –
1 SM 48.

Vals Profete
Elke denkbare boodskap sal kom om die werk van God te vervals en altyd
die opskrif van waarheid op sy banier vertoon. En diegene wat gereed is
vir enigiets nuuts of sensasioneels, sal hierdie dinge op so ‘n wyse hanteer
dat ons vyande alles wat strydig en oordryf is op mev. E. G. White, die
profetes, sal plaas.....
Daar sal vals boodskappe van persone in alle rigtings wees. Die een na die
ander sal te voorskyn kom, wat skyn om geïnspireer te wees, terwyl hulle
geen inspirasie van die hemel het nie, maar onder die misleiding van die
vyand is. Almal wat hulle boodskappe aanvaar, sal op ‘n dwaalspoor gelei
word. – 3 SM 404.
Die lig wat aan my gegee was, was dat baie ons sou verlaat en ag slaan op
verleidende geeste en leerstellings van duiwels. Die Here begeer dat elke
siel wat aanspraak maak om die waarheid te glo ‘n intelligente kennis moet
hê wat waarheid is. Vals profete sal te voorskyn kom en sal baie mislei.
Alles wat geskud kan word, sal geskud word. – Ev 363.
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Daar sal diegene wees wat aanspraak maak dat hulle visioene het.
Wanneer God jou duidelike bewyse gee dat die visioen van Hom is, mag jy
dit aanvaar, maar moet dit op geen ander bewys aanvaar nie; want mense
gaan meer en meer op ‘n
Amerika.

dwaalspoor gelei word, in die buiteland en in

Die Here wil dat Sy volk soos manne en vroue met

verstand/begrip sal optree. In die toekoms sal elke soort misleiding te
voorskyn kom en ons wil soliede grond onder ons voete hê. Ons wil soliede
pilare vir die gebou hê. Nie een spyker moet verwyder word van dit wat
die Here opgerig het nie. – RH 25 Mei 1905.

Wondertekens van Genesing
Werke van oënskynlike genesing sal Sewendedagadventiste voor ‘n toets
te staan bring. Baie wat groot lig gehad het, sal misluk om in die lig te
wandel, omdat hulle nie een met Christus geword het nie.* - 2 SM 53. [*
Selfs nou is daar Sewendedagadventiste wat na die “god van Ekron” (2
Kon. 1:2-4), vir genesing gaan – omdat hy onmiddellike verligting aanbied!
In plaas daarvan om na Satan se genesers te gaan, moet hulle die Groot
Geneesheer soek en as Hy dit nie goed vind om hulle te genees nie, berus
hulle in die belofte dat Sy “genade is genoeg” (2 Kor. 12:7-9). – nota
Donald Mansell.]
Sommige [Sewendedagadventiste] sal in die versoeking gelei word om
hierdie wondertekens as van God te ontvang.

Die siekes sal voor ons oë

genees word. Wondertekens sal voor ons oë gedoen word. .....Deur van die
duidelike voorskrifte en gebooie van God af te wyk en op fabels ag te
slaan, word die verstand van baie voorberei om hierdie wonders van die
leuen te aanvaar. – 1T 302.
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Dwaalleer
Die dae kom vinnig nader wanneer daar groot verslaenheid en verwarring
in die godsdienstige wêreld sal wees.

Daar sal baie gode en baie here

wees; elke soort leerstelling sal verkondig word en Satan, geklee in engel
gewaad, sou, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes mislei. – W. 25
Des. 1906.
Dwaalleer sal onder God se volk inkom wat hulle sal sif en die kaf van die
koring skei. – 5T 707.
Wanneer die skudding kom, deur die inbring van vals leerstellings, ..... is
oppervlakkige lesers, wat nêrens geanker is nie, soos verskuiwende sand.
Hulle neem enige standpunt in om die koers van hulle gevoelens van
bitterheid te pas. – TM 112.
In die toekoms sal elke soort misleiding te voorskyn kom en ons wil vaste
grond onder ons voete hê....

Die vyand sal vals teorieë, soos die

leerstelling dat daar geen heiligdom* is nie, inbring. Dit is een van die
punte waarop daar ‘n afval van die geloof sal wees. – RH 25 Mei 1905.
[*Selfs nou is daar belydende Sewendedagadventiste wat op een of ander
wyse ons leerstelling oor die heiligdom bevraagteken. – nota Donald
Mansell.]

Vals Herders sal Vals Boodskappe Verkondig
Baie sal agter ons kansels staan met die fakkel van vals profesie in hulle
hande, aangesteek van die helse fakkel van Satan..... Sommige sal van ons
weggaan wat die ark* nie langer sal dra nie. – TM 409-411. [*Dit word
spesifiek gesê in verband met Sewendedagadventis-leraars, want dit is
hulle wat agter ons kansels staan en, figuurlik gesproke, die ark van God
dra. – nota Donald Mansell.]
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Daar sal, selfs onder ons, huurlinge en wolwe in skaapsklere wees wat sal
probeer om die kudde van God te oorreed om ander gode te aanbid....
Jongmense wat nie in die waarheid gevestig, gewortel en gegrondves is
nie, sal deur die blinde leiers van die blindes weggetrek word. – 3 SM 398.
Voor die groot tyd van benoudheid oor die wêreld kom, soos daar nog nooit
was nie, sal diegene wat gehuiwer het en wat ander onwetend in onveilige
paaie sou lei, dit openbaar voor die werklike lewensbelangrike toets kom,
sodat wat hulle ook al mag sê nie deur God se getroue volk as die stem van
die Ware God beskou word nie. – EGW 1888 1002.

Hipnotisme
Die tyd het aangebreek wanneer, selfs in ons eie kerke en inrigtings,
sommige die geloof sal versaak en ag slaan op verleidende geeste en
leerstellings van duiwels..... Laat ons ‘n duidelike, helder op die man af
verklaring gee dat hipnotisme gebruik word deur diegene wat van die
geloof afvallig geword het en dat ons nie by hulle moet aansluit nie. Deur
diegene wat van die geloof afvallig geword het, sal die krag van die vyand
uitgeoefen word om andere op ‘n dwaalspoor te lei. – 3 SM 411, 412.

In die Groot Hart van die Werk
In die groot hart [kern] van die werk, sal Satan sy sataniese vaardighede
tot die uiterste gebruik.

Hy sal op elke moontlike manier probeer om

homself tussen die mense en God in te skuiwe en die lig weg te hou wat
God wou hê na Sy kinders moes kom. Dit is sy plan om hulle onkundig te
hou wat oor die aarde gaan kom. – RH 24 Des. 1889.
Afvalligheid en hoe om dit teen te werk
Rebellie en afvalligheid is in die lug wat ons inasem.

Ons sal daardeur

beïnvloed word, tensy ons ons hulpelose siele deur geloof aan Christus

130
toevertrou. As mense nou so maklik mislei word, hoe sal hulle staande bly
wanneer Satan Christus sal verpersoonlik en wondertekens doen? Wie sal
dan onwrikbaar wees deur sy wanvoorstellings – verklaar om Christus te
wees, terwyl dit slegs Satan is wat die voorkoms van Christus aanneem en
oënskynlik die werke van Christus doen? – 2 SM 394; Lt 203, 1905.
Alleen diegene wat ywerige studente van die Skrifte was en wat die liefde
vir die waarheid aangeneem het, sal beskerm word teen die verskriklike
bedrog [Satan se verpersoonliking van Christus] wat die wêreld sal oorval.
Deur die getuienis van die Bybel, sal hulle die bedrieër in sy vermomming
herken. Almal sal getoets [beproef] word. Deur die sifting van versoeking
sal die opregte Christen geopenbaar word.

Is die volk van God nou so

onbeweeglik gevestig in God se Woord dat hulle nie sal toegee aan die
bewyse van hulle sintuie nie? – GC 625.
Die alfa en omega van afvalligheid
Voor die laaste ontvouings van die werk van afvalligheid, sal daar ‘n
verwarring van geloof wees.

Daar sal nie duidelik omskrewe en

bepaalde/presiese idees rakende die misterie van God wees nie.

Een

waarheid na die ander sal verdorwe/besmet wees. – ST 28 Mei 1894.
Moenie mislei wees nie; baie sal van die geloof afvallig word deur ag te
slaan op verleidende geeste en leerstellings van duiwels. Ons het nou voor
ons (in dr. John Harvey Kellogg se panteïstiese (leer waarvolgens God
gelyk gestel word met die magte en kragte van die natuur en die heelal)
leringe die alfa van hierdie gevaar.

Die omega [einde] sal van die

ontstellendste/skrikwekkendste eienskappe hê. – 7 MR 188.
Daar is in ..... [panteïsme] die aanvang van teorieë wat, indien tot hulle
logiese gevolgtrekking gevoer, die geloof in die heiligdom-kwessie en die
verlossing sou verwoes. – 2 MR 2443.
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Ons moet nou op ons hoede wees en nie weggetrek word van die
allerbelangrikste boodskap wat God vir hierdie tyd gegee het nie. Satan is
nie onkundig omtrent die gevolge daarvan om God en Jesus Christus op ‘n
vergeestelikte wyse, wat God en Christus as niksbeduidende persone
voorstel, te definieer nie. Die tyd wat deur hierdie soort wetenskap in
beslag geneem word, is dat in plaas daarvan om die weg vir die Here voor
te berei word ‘n weg vir Satan voorberei om in te kom en die verstand met
geheimsinnighede van sy eie versinsels te verwar. Alhoewel hulle in engel=
mantels geklee is, het hulle ons God en ons Christus nonentiteite gemaak.
Hoekom? - omdat Satan sien dat almal se verstand vir sy werking vatbaar
is. Mense weet nie meer waar die Here God en Christus is nie en het ‘n
ondervinding verkry wat die finale ontwikkeling tot een van die subtielste
misleidings is wat ooit die verstand van die mens sal betower. Dit is vir
ons verbode om.... die verbeelding in ‘n opeenvolging van gissings te plaas. –
11 MR 211.
As God ooit deur my gespreek het, is dat julle binnekort sal hoor van ‘n
wonderlike wetenskap – ‘n wetenskap van die duiwel. Die oogmerk sal wees
om God en Jesus Christus, wat hy gestuur het, van geen betekenis/belang
te maak nie. Sommige sal hierdie vals wetenskap prys en deur hulle sal
Satan probeer om die wet van God ongeldig te maak. Groot wondertekens
sal voor die oë van mense in belang van hierdie wonderlike wetenskap
gedoen word. – 3 SM 408.
Die verminder/vermeerder paradoks
Wanneer die godsdiens van Christus die meeste verag word, wanneer Sy
wet die meeste geminag word, dan moet ons ywer die warmste en ons
moed en standvastigheid die onwankelbaarste wees. Om ter verdediging
van die waarheid en geregtigheid te staan wanneer die meerderheid ons
versaak, om die stryd van die Here te stry wanneer kampvegters min is –
dit sal ons toets wees. – 5T 136.
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Dit mag voorkom of die Kerk op die punt is om te val, maar sy val nie. Sy
bly staan, terwyl die sondaars in Sion uitgesif sal word – die kaf van die
kosbare koring geskei.*

Hierdie is ‘n verskriklike beproewing, maar dit

moet nogtans plaasvind. – 7 BC 911. [*In die verlede wanneer God se volk in
afvalligheid verval het, het Hy ‘n nuwe organisasie opgerig, maar dit is nie
wat Hy met Sy oorblyfselvolk doen nie. Eerder as om ‘n nuwe organisasie
op te rig, word die sondaars in Sion uitgesif.
Sewendedagadventiste

(nie

noodwendig

die

Met ander woorde,
Sewendedagadventis-

organisasies soos ons dit vandag ken nie) sal oorleef, maar natuurlik nie in
dieselfde vorm as wat dit nou bestaan nie. – nota Donald Mansell.]
Ek het ons mense in groot benoudheid gesien – huilende en biddende,
pleitende die vaste beloftes van God – terwyl die goddeloses oral rondom
ons was, terwyl hulle ons bespot en dreig om ons dood te maak. Hulle dryf
die spot met ons swakheid, met ons klein getalle – 2 MR 207.
Satan, in samewerking met sy engele en met goddelose mense, sal alle
pogings aanwend om die oorwinning te behaal en sal skynbaar slaag.* Maar
uit hierdie konflik sal waarheid en geregtigheid in ‘n seëvierende
oorwinning te voorskyn kom. – 10 MR 338. [* Uit ‘n menslike oogpunt lyk dit
of Satan suksesvol is – hy slaag daarin om van die sigbare Kerk diegene
weg te trek wat met die wêreld gekompromitteer het. Maar as lidmate
van die sigbare Kerk, wat steeds in Babilon is, ag slaan op die roepstem om
uit haar te gaan onder die laat reën, sal hulle getalle die geledere van die
oorblyfselkerk laat aangroei en die derde engel se boodskap [wekroep]
triomfeer glorieryk. – nota Donald Mansell.]
Die Here sal werk, sodat die ontevrede/afvallige/ontroue/vervreemde
mense van die getroue en lojale mense geskei sal word. Diegene wat, soos
Cornelius, God sal vrees en verheerlik, sal hulle plekke inneem.

Die

geledere sal nie verminder/kleiner word nie.* Diegene wat standvastig en
getrou is, sal die oop plekke vul wat veroorsaak is deur diegene wat
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gekrenk/beledig/te na gekom/gekwets voel en afvallig word/die geloof
versaak. – 2 MR 57.
teenstrydig nie.

[*Hierdie verklarings is nie wedersyds/onderling

Die sigbare Kerk, wat ons glo die Sewende-dag

Adventiste Kerk is, sluit “skape en bokke” in (Matt. 25:31-44), en in die
finale krisis word die bokke van die skape geskei. Die onsigbare kerk sluit
“skape” in van “ander krale” (Joh. 10:16). Diesulkes sal in die sigbare Kerk
inkom gedurende die laat reën. – nota Donald Mansell.]
Die gebroke geledere sal gevul word deur diegene wat deur Christus as die
elfde-uur inkomendes voorgestel word. Daar is baie met wie die Gees van
God worstel.

Die tyd van God se verwoestende oordele is die tyd van

genade vir diegene wat [tot dan] geen geleentheid gehad het om die
waarheid te leer ken nie. Liefhebbend sal die Here op hulle neersien. Sy
hart van genade is ontroer.

Sy hand is steeds uitgestrek om te red,

terwyl die deur gesluit is vir diegene wat nie wou ingaan nie. Groot getalle
sal toegelaat word [in die sigbare Kerk] wat in hierdie laaste dae die
waarheid vir die eerste keer hoor. – LDE 182.
Die genade deur van diegene wat die waarheid geken het, sluit eerste
Ek spreek nie my eie woorde wanneer ek sê dat God se Gees by diegene sal
verbygaan wat hulle dag van toetsing en geleentheid gehad het, maar wat
nie die stem van God of die roeringe van Sy Gees onderskei het nie. Dan
sal duisende in die elfde-uur die waarheid sien en erken.....

Hierdie

bekerings tot die waarheid sal teen ‘n spoed gemaak word wat die
[sigbare] Kerk sal verbaas en God se naam alleen sal verheerlik word.* 2SM 16. [*Hierdie verklaring leer duidelik dat die genade deur van
diegene wat die derde engel se boodskap geken het, maar wat nie deur die
waarheid geheilig is nie, sluit voor die genade deur van diegene wat nooit
vantevore die geleentheid gehad het om die boodskap te leer ken nie. –
nota Donald Mansell.]
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Soos ons die einde nader, gaan ons òf vinniger vorentoe òf vinniger
agtertoe
Namate ons die einde van hierdie aarde se geskiedenis nader, gaan ons al
vinniger vorentoe in Christelike ontwikkeling/groei òf ons gaan net so
sekerlik vinniger agteruit. – 3 SM 407.
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HOOFSTUK AGT
DIE HARDE WEKROEP, DIE ENGEL VAN OPENBARING 18
Eindtyd boodskappe en die laat reën

En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige
evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle
nasies en stamme en tale en volke. En hy het met ‘n groot stem gesê:
Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom;
en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine
gemaak het. En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon
die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die
grimmigheid van haar hoerery. En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n
groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy
voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die
grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn,
en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor
die Lam. – Openb. 14:6-10.
En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot
mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ‘n groot
stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit
het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande
onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,
omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar
hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die
handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar
weelderigheid. En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit
haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en
van haar plae ontvang nie. – Openb. 18:1-4.
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Dit is wat deur die profeet Joël gespreek is [Joël 2:28,29]: En in die
laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees en julle
seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en
julle ou mense sal drome droom.

En ook op my diensknegte en

diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.
– Hand. 2: 16-18.
Die

eskatologiese

(einde

van

die

wêreld)

vervulling

van

hierdie

profesieë
Die waarheid vir hierdie tyd, die derde engel se boodskap, moet met ‘n
harde stem verkondig word, dit wil sê met toenemende krag, soos ons die
groot, finale toets nader....

Die waarheid vir hierdie tyd behels drie

boodskappe, die eerste en die tweede en die daaropvolgende derde engel
se boodskap..... Ons staan as die oorblyfselvolk in hierdie laaste dae om die
waarheid te verkondig en om die derde engel se wonderlike, onmiskenbare
boodskap te versterk wat aan die basuin ‘n bepaalde klank gee.

Ewige

waarheid, waaraan ons van die begin af vasklou, moet in al sy toenemende
belangrikheid tot die sluit van die genade deur volgehou word. – 9 MR 291;
Ms 67, 1909.
God het die boodskappe van Openbaring 14 hulle plek in die profetiese
tydslyn gegee en hulle werk sal nie voor die einde van hierdie aarde se
geskiedenis ophou nie.

Die eerste- en tweede engel se boodskappe is

steeds waarheid vir hierdie tyd en moet parallel funksioneer met dit wat
volg. Die derde engel verkondig sy waarskuwing met ‘n harde wekroep. En
na hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot
mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid (Openb. 18:1). In hierdie
verligting is die lig van al drie boodskappe gekombineer. – EGW 1888 804.
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Die derde engel se boodskap .... is die laaste aanbod van genade aan die
wêreld, die plegtigste boodskap wat ooit aan sterflinge gegee was. – ST 25
Jan. 1910.
Daar moet geen geheimhouding van ons beginsels van geloof wees nie. Die
derde engel se boodskap moet deur God se volk uitbasuin word. Dit moet
tot ‘n harde wekroep aanswel. – PM 389.
God het nog steeds mense in [geestelike] Babilon en voordat Sy oordele
haar tref, moet hierdie getroues uitgeroep word, sodat hulle nie in haar
sondes sal deel en van haar plae ontvang nie.

Die beweging word dus

voorgestel deur die engel uit die hemel [van Openbaring 18] wat die aarde
met sy heerlikheid verlig en met ‘n harde stem die sondes van Babilon
aankondig. In verband met sy boodskap word die wekroep gehoor: Gaan
uit haar uit, my volk (Openb. 18:4).

Hierdie boodskap, saam met die

derde engel se boodskap, is die finale waarskuwing wat aan die
aardbewoners gegee word. – GC 604.
God het kinders, baie van hulle, in die Protestantse kerke en ‘n groot
menigte in die Katolieke Kerke, wat getrouer is om die lig te gehoorsaam
en om na die beste van hulle kennis te handel as ‘n groot aantal ander
Sabbat-onderhoudende Adventiste wat nie in die lig wandel nie. Die Here
sal die boodskap van waarheid laat verkondig, sodat Protestante
gewaarsku kan wees en bewus word van die ware toedrag van sake en die
waarde van die voorreg van godsdiensvryheid wat hulle vir so lank geniet
het, oordink.....
Daar is baie siele wat uit die geledere van die wêreld moet kom, uit die
kerke – selfs die Katolieke Kerk – wie se ywer die van gewone lidmate ver
sal oorskry wat die waarheid tot hiertoe verkondig het. Om hierdie rede
sal die elfde-uur arbeiders hulle loon ontvang. Diesulkes sal die stryd sien
kom en sal die basuin ‘n bepaalde klank/geluid gee. Wanneer die krisis op
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ons is, wanneer die tyd van rampe en ellende sal kom, sal hulle na die front
toe kom, hulleself met die volle wapenrusting van God omgord en Sy wet
verhoog,

trou

bly

aan

die

geloof

van

Jesus

en

die

saak

van

godsdiensvryheid volhou wat die Hervormers met inspanning verdedig het
en waarvoor hulle hul lewens opgeoffer het. – 3 SM 386, 387.
Die laat reën en die engel van Openbaring 18
In onmiddellike verbinding met die tonele van die groot dag van God, het
die Here deur die profeet Joël ‘n spesiale openbaring van Sy Gees belowe
(Joël 2:28). Hierdie profesie word gedeeltelik in die uitstorting van die
Gees op Pinksterdag vervul, maar dit sal sy volle voltooiing in die
openbaring van goddelike genade bereik wat die sluitingswerk van die
evangelie vergesel. – GC ix.
[God] sal Sy Gees op Sy volk uitstort, sodat hulle ‘n lig te midde van die
duisternis sal word en groot lig sal in alle dele van die wêreld weerkaats
wees. – 4 BC 1175.
Terwyl die werk van verlossing aan die sluit is, sal benoudheid op die aarde
kom en die nasies sal ontstoke wees en nogtans in toom gehou word om nie
die werk van die derde engel te verhinder nie. Teen daardie tyd sal die
laat reën, of verfrissing van die aangesig van die Here, kom om krag aan
die harde roepstem van die derde engel te gee. – EW 85, 86.
Ek het ‘n ander engel gesien wat beveel is om na die aarde neer te daal en
sy stem met die derde engel te verenig en krag en gesag (gewig) aan sy
boodskap te gee..... Die werk van hierdie engel kom op die regte tyd te pas
en sluit aan by die laaste, groot werk van die derde engel se boodskap soos
dit tot ‘n harde roepstem aanswel. – 1 SG 193, 194.
Ek het geen spesifieke tyd om te sê wanneer die uitstorting van die
Heilige Gees sal plaasvind nie - wanneer die magtige engel [van Openb. 18]
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van die hemel sal neerdaal en verenig met die derde engel om die werk vir
hierdie wêreld af te sluit nie. – RH 29 Maart 1892.
Diegene wat in die lig wandel hoef nie bevrees te wees dat in die
uitstorting van die laat reën hulle nie met die Heilige Gees* gedoop sal
wees nie. As ons die lig van die glansryke/skitterende engel [van Openb.
18], wat die aarde met sy heerlikheid sal verlig wil ontvang, laat ons seker
maak dat ons harte gereinig is, van die eie-ek geledig en hemelwaarts
gerig, sodat hulle vir die laat reën gereed kan wees. – ST 1 Aug. 1892. [*
Sommige dink blykbaar dat God die laat reën op die Kerk in haar huidige
toestand sal uitstort. Dit is ‘n fout wat daartoe kan lei om verlei te word
deur Satan se vals laat reën, wat die ware laat reën voorafgaan (GC 464).
Die ware laat reën word eers na die skudding uitgestort. Dit is hoekom
Spiritual Gifts, 2:284, sê dat “die skudding moet binnekort plaasvind om
die kerk te suiwer.” – nota Donald Mansell.]
In die laaste werk sal God op onverwagte wyses werk
Ek het verklaar dat...... ‘n ander engel van die hemel met ‘n boodskap sal
kom en die hele aarde met sy heerlikheid sal verlig.

Dit sou vir ons

onmoontlik wees om te verklaar hoe hierdie addisionele lig sou kom. Dit
mag op ‘n baie onverwagte wyse kom, wat nie ooreenstem met die idees
wat baie bedink het nie. – 13 MR 334; Lt 22, 1889.
Tensy diegene wat kan help tot ‘n besef van hulle plig wakker word, sal
hulle die werk van God nie herken wanneer die harde roepstem van die
derde engel gehoor sal word nie.

Wanneer die lig vooruitgaan om die

aarde te verlig, in plaas daarvan om tot die hulp van die Here te kom, sal
hulle Sy werk wil beperk/strem om hulle eng idees te bevredig....

Die

Here sal in hierdie laaste werk op ‘n manier werk wat besonder baie buite
die normale verloop van sake sal wees en op ‘n wyse wat teenoorgesteld
van enige menslike beplanning is. – 2 MR 19.
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Indien God se volk geen poging van hulle kant af aanwend nie, maar wag vir
die verfrissing [dit is die laat reën] om op hulle te kom en hulle sondes
verwyder en hulle foute verbeter; as hulle daarvan afhanklik is om hulle
van die besoedeling van die vlees en gees te reinig en hulle bekwaam te
maak om by die harde roepstem van die derde engel betrokke te raak, sal
hulle te lig bevind word. Die verfrissing of krag van God kom slegs op
diegene wat hulleself voorberei het deur die werk te doen wat God hulle
beveel het, naamlik, om hulself van alle besoedeling van die vlees en gees
te reinig en om tot volmaaktheid in die vrees van God te kom. – 1T 619.
Die derde engel se boodskap is bestem om die aarde met sy heerlikheid te
verlig, maar slegs diegene wat versoeking in die sterkte van die Magtige
Een weerstaan het, sal toegelaat word om ‘n rol te speel in die
verkondiging wanneer dit tot ‘n luide wekroep sal aanswel. – HS 155.
Daar sal in die [Sewende-dag Adventiste] Kerke ‘n wonderlike openbaring
van die krag van God wees, maar dit sal nie oor diegene kom wat hulself nie
voor die Here verootmoedig het en die deur van die hart deur belydenis en
berou geopen het nie. In die openbaring van daardie krag, wat die aarde
met die heerlikheid van God verlig, sal hulle slegs iets sien wat hulle in hul
blindheid dink gevaarlik is, iets wat hulle vrees sal aanwakker en hulle sal
hulself staal om dit te weerstaan. Omdat die Here nie volgens hulle idees
en verwagtings werk nie, sal hulle die werk teenstaan. “Hoekom,” sal hulle
sê, “moet ons nie die Gees van God ken nie, terwyl ons vir so baie jare in
die werk betrokke was?” – RH Extra 23 Des. 1890.
Waarskuwing: die vals laat reën gaan die ware laat reën vooraf
God het opregte kinders onder die nominale [in naam] Adventiste en die
gevalle kerke en voor die plae uitgegiet sal word, sal predikante/pastore
en mense uit hierdie kerke geroep word en hulle sal die waarheid met
blydskap aanvaar. Satan weet dit en voordat die harde roepstem van die
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derde engel gegee is, sal hy ‘n opgewondenheid/opwinding in hierdie
godsdienstige instansies veroorsaak, sodat diegene wat die waarheid
verwerp het mag dink dat God met hulle is. Hy hoop om die opregtes te
mislei en hulle lei om te dink dat God steeds vir die kerke werk. – EW 261.
Voor die finale beproewing van God se oordele op die aarde, sal daar onder
die volk van die Here so ‘n herlewing van die oorspronklike godvresendheid
wees soos nog nie sedert apostoliese tye aanskou was nie. Die Gees en
krag van God sal op Sy kinders uitgestort word. Teen daardie tyd sal
baie hulleself skei van daardie kerke waarin die liefde van hierdie wêreld
die liefde vir God en Sy Woord verdring het. Baie, predikante sowel as
mense, sal met graagte daardie groot waarhede aanvaar wat God so
bewerkstellig het om teen hierdie tyd verkondig te word om ‘n volk vir die
Here se tweede koms voor te berei. Die vyand van siele begeer om hierdie
werk te verhinder en voordat die tyd vir so ‘n beweging sal kom, sal hy
probeer om dit te voorkom deur ‘n vervalsing in omloop te bring.

In

daardie kerke wat hy onder sy misleidende mag kan bring, sal hy dit laat
lyk asof God se spesiale seën uitgestort word. Daar sal, wat gemeen word
groot godsdienstige herlewing is, geopenbaar word. Menigtes sal jubel dat
God wonderbaarlik vir hulle werk, terwyl die werk die van ‘n ander gees is.
Onder ‘n godsdienstige vermomming, sal Satan probeer om sy invloed op
die Christelike wêreld uit te brei. –GC 464.
Deur spiritisme verskyn Satan as die weldoener van die mensdom; hy
genees die siekes en gee voor dat hy ‘n nuwe, meer verhewe stelsel van
godsdiens het. – GC 589.
Sommige kyk met afgryse na een misleiding, terwyl hulle geredelik ‘n
ander aanvaar. Satan bedrieg sommige met spiritisme. Hy kom ook as ‘n
engel van die lig en versprei sy invloed oor die aarde deur middel van vals
hervormings. Die kerke is oorstelp van vreugde en is van mening dat God
wonderbaarlik vir hulle werk, terwyl dit die werk van ‘n ander gees is.* -
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EW 261. [*Die ware laat reën word nie uitgestort voordat God se volk
deur die skudding gereinig is nie. “Voordat die doop van die Heilige Gees
gegee word, sal ons hemelse Vader ons toets/beproef om te sien of ons
kan leef sonder om Hom tot skande/oneer te sterk” (3 SM 426, 427). –
nota Donald Mansell.]
Openbarings van die vals laat reën
Die dinge wat jy beskryf het wat in........ plaasvind, het die Here my gewys,
sal net voor die sluit van die genade deur plaasvind. Elke onbeskaafde ding
sal gedemonstreer word. Daar sal geskree, met dromme/tromme musiek
en dans wees.* Die sintuie van rasionele mense sal so verwar word dat
hulle nie vertrou kan word om die regte besluite te neem nie. En dit word
die salwing van die Heilige Gees genoem. [*As die Sewende-dag Adventiste
Kerke die charismatiese weg volg, afwaarts, waarop sommige Christelike
denominasies reis, sal ons kerke hierdie openbarings van die vals laat reën
herken? – nota Donald Mansell.]
Die Heilige Gees openbaar Homself nooit op sulke metodes/wyses nie, in
so

‘n

kabaal/lawaai/chaos

van

geluide/klanke

nie.

Dit

is

‘n

bedenksel/versinsel van Satan om sy vernuftige/vindingryke metodes te
bedek om die suiwer, opregte, veredelende, heiligende waarheid vir
hierdie tyd van nul en gener waarde/kragteloos te maak. – 2 SM 36.
In die laaste dae sal die vyand van die waarheid vir ons tyd openbarings
inbring wat nie in harmonie met die werkinge van die Gees is nie, maar
daarop bereken is om diegene wat gereed staan om met iets nuuts en
buitengewoons te begin op ‘n dwaalspoor te lei. – 2 SM 41.
‘n Paar belangrike gebeure wat lei tot die ware laat reën
“Die aanvang van daardie tyd van benoudheid,” ,,, vermeld [in EW 33],
verwys nie na die tyd wanneer die plae sal begin uitgegiet word nie, maar
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na ‘n kort tydperk net voordat hulle uitgegiet word, terwyl Christus in die
heiligdom is. In daardie tyd, terwyl die werk van verlossing aan die sluit
is, sal benoudheid oor die aarde kom en die nasies sal vertoorn wees, maar
nogtans in toom gehou word om nie die werk van die derde engel te
verhinder nie. In daardie tyd, sal die laat reën, of verfrissing van die
aangesig van die Here, kom om krag aan die harde wekroep van die derde
engel te gee en die heiliges voor te berei om in dié tydperk staande te bly
wanneer die sewe laaste plae uitgegiet sal word. – EW 85, 86.
Satan se agente was nie spaarsaam met die bloed van die gelowiges nie.
Christus se ware volgelinge is vriendelik, goedhartig, liefhebbend,
jammerhartig. Hul sal die betekenis besef van die werk van die engel van
Openbaring 18 wat die hele aarde met sy heerlikheid moet verlig, terwyl
hy met ‘n harde roepstem uitroep: Geval, geval het die groot Babilon –
Openb. 18:2. Baie sal op hierdie roepstem ag slaan.* [*Let daarop dit is
nie voordat Amerika God se wet nietig verklaar en die doodstraf teen
Sabbathouers afgedwing word dat die engel van Openbaring 18 God se volk
uit geestelike Babilon roep nie (vgl. GC 605-612).

Die roepstem van

Openbaring 18 vir God se volk om geestelike Babilon te verlaat is gegee
nadat baie van God se volk gemartel (dood gemartel) is. – nota Donald
Mansell.]
Ons moet die uitgieting van die sewende fles bestudeer. Die bose magte
sal nie die konflik sonder ‘n stryd/geveg gewonne gee nie.

Maar

voorsienigheid het ‘n rol om te speel in die slag van Armageddon. Wanneer
die aarde verlig is met die heerlikheid van die engel van Openbaring 18, sal
die godsdienstige elemente, goed en kwaad, uit hulle slaap wakker word en
die leërs van die lewende God sal uittrek. – MS 175, 1899.
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‘n Detail opeenvolging van gebeure wat lei tot die laat reën
In die laaste werk vir die waarskuwing van die wêreld sal twee
duidelike/onmiskenbare uitnodigings aan die kerke gerig word. Die tweede
engel se boodskap is: Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy
al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar
hoerery. – Openb. 14:8. En in die harde wekroep van die derde engel se
boodskap word ‘n stem gehoor wat sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat
julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang
nie.

Want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar

ongeregtighede onthou. – Openb. 18:4-5. – RH 6 Des. 1892.
Voor hierdie tyd is diegene wat die waarhede van die derde engel se
boodskap verkondig het, dikwels beskou as blote alarmmakers.

Hulle

voorspellings dat godsdienstige onverdraagsaamheid weer die oorhand sal
kry in die Verenigde State en dat Kerk en Staat sal verenig om diegene te
vervolg wat die gebooie van God bewaar, is bestempel as belaglik en
sonder enige gronde. Maar namate die saak van verpligte Sondagsviering
wyd en syd bespreek word, sal ons die gebeurtenis wat so lank betwyfel is,
sien nader en die derde engel se boodskap sal ‘n uitwerking hê wat dit nie
voorheen kon gehad het nie. Wanneer die tyd aanbreek om dit [die derde
engel se boodskap] met die grootste krag te verkondig, sal die Here deur
eenvoudige werktuie werk en diegene wat hulle harte aan Hom toegewy
het, sal Hy in Sy diens lei. Manne van geloof en gebed sal gedring word om
met heilige ywer uit te gaan en die woorde te verkondig wat God aan hulle
gee. Die sondes van Babilon sal geopenbaar word. Die vreeslike gevolge
wat daar sal wees wanneer die gebruike van die kerk deur die burgerlike
gesag

verpligtend

gemaak

word,

die

inbreuk

van

spiritisme,

die

ongemerkte, maar vinnige vooruitgang van die pouslike mag – alles sal aan
die kaak gestel word. Deur hierdie ernstige waarskuwings sal die mense
wakker geskud word.

Duisende en duisende wat nog nooit woorde soos
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hierdie gehoor het nie, sal luister. Met verbasing sal hulle aanhoor dat
Babilon die kerk is wat geval het weens haar dwalings en sonde, omdat sy
die waarheid wat aan haar uit die hemel gestuur is, verwerp het. Wanneer
die mense na hulle vorige leraars gaan en gretig vra: “Is hierdie dinge so?”,
sal die predikante fabels verkondig en strelende dinge spreek om hulle
vrees weg te neem en hulle bewus-gemaakte gewete stil te maak. Maar
omdat baie nie tevrede sal wees met blote menslike gesag nie en sal
aandring op ‘n duidelike “Wat sê die Here,” sal die predikante woedend
word, omdat hulle gesag in twyfel getrek is, die boodskap uitskel as die
boodskap van Satan en hulle sal die massas wat die sonde liefhet, aanhits
om diegene wat die boodskap verkondig te belaster en te vervolg.
Namate die stryd na nuwe velde uitbrei en die aandag van die mense
gevestig word op God se vertrapte wet, word Satan baie bedrywig. Die
krag waarmee die verkondiging van die boodskap gepaardgaan, sal diegene
wat dit weerstaan, woedend maak. Die geestelikes sal byna bomenslike
pogings aanwend om die lig uit te sluit, sodat dit nie op hulle gemeentes
skyn nie. Deur alle middele tot hulle beskikking sal hulle probeer om die
bespreking van hierdie allerbelangrikste vraagstukke te onderdruk. Die
kerk sal hom beroep op die sterk arm van die burgerlike owerheid en in
hierdie werk sal Katolieke en Protestante verenig. Namate die beweging
vir verpligte Sondagsviering stoutmoediger en beslister word, sal die wet
ingeroep word teen die bewaarders van die gebooie.

Hulle sal gedreig

word met boete en tronkstraf, sommige sal verantwoordelike betrekkings
aangebied word en ander sal belonings en ander voordele ontvang om hulle
te beweeg om hulle geloof te versaak. Diegene wat voor die howe gebring
word, sal die waarheid sterk verdedig en sommige wat hulle hoor, sal gelei
word om ook vir al die gebooie van God op te staan. Op hierdie manier sal
die lig aan duisende gebring word wat andersins niks van hierdie waarhede
sou geweet het nie.
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Nougesette gehoorsaamheid aan God se Woord sal beskou word as
rebellie.

Verblind deur Satan, sal ouers kras en wreed teenoor hul

gelowige kinders optree; huisheer of huisvrou sal hul bediendes wat die
gebooie bewaar, verdruk. Liefde sal verkoel; kinders sal onterf en uit die
huis gejaag word.

Sommige van die verdedigers van die waarheid wat

weier om die Sondag-sabbat te vereer, sal in die tronk gestop word,
sommige sal verban word en ander sal soos slawe behandel word.
Namate die storm nader, sal ‘n groot aantal van diegene wat voorgegee het
om in die derde engel se boodskap te glo, maar wat nie geheilig is deur
gehoorsaamheid aan die waarheid nie, hulle geloof prysgee en by die
geledere van die teenstander aansluit. Deur met die wêreld te verenig en
met sy gees besiel te word, sal hulle sake net soos die wêreldlinge beskou
en wanneer die toets kom, sal hulle gereed wees om die maklike, populêre
kant te kies.

Talentvolle en innemende mense wat hulle eenmaal in die

waarheid verbly het, sal hulle kragte gebruik om siele te bedrieg en te
mislei.

Hulle sal die bitterste vyande van hul gewese broeders word.

Wanneer Sabbathouers voor die howe gebring word oor hulle geloof, sal
hierdie afvalliges die beste werktuie van Satan wees om hulle te beskuldig
en vals voor te stel; hulle sal deur valse getuienis en beskuldigings die
owerheid teen eersgenoemdes aanhits.
[In die groot sluitingswerk sal ons met verwarrings te doen kry wat ons
nie weet hoe om dit te hanteer nie, maar laat ons nie vergeet nie dat drie
groot magte van die hemel aan die werk is, dat ‘n goddelike hand aan die
stuurwiel is en dat God Sy beloftes sal uitvoer. – 8T 254.]
In hierdie tyd van vervolging sal die geloof van God se diensknegte op die
proef gestel word. Getrou het hulle die waarskuwing gegee en na God en
Sy Woord alleen opgesien. God se Gees wat in hulle harte gewerk het, het
hulle gedwing om te spreek.

Besiel met heilige ywer en sterk onder

Goddelike invloed, het hulle hul pligte aanvaar sonder om te dink aan die
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gevolge wat daar sou ontstaan as hulle tot die mense die woord wat God
aan hulle gegee het, spreek.

Hulle het nie gedink aan hulle tydelike

belange of gesoek om hulle reputasie en lewens te beveilig nie.

En

nogtans, wanneer die storm van teenstand teen hulle losbars, sal sommige,
oorweldig deur vrees, gereed wees om uit te roep: “As ons vooraf die
gevolge van ons woorde kon geweet het, sou ons stilgebly het.” Aan alle
kante is hulle omring deur moeilikhede. Satan val hulle aan met heftige
versoekings. Dit lyk vir hulle of die werk wat hulle gekies het te moeilik
is. Hulle word met die dood gedreig. Die geesdrif wat hulle besiel het,
verdwyn; maar hulle kan nie teruggaan nie.

En dan, onder ‘n besef van

hulle magteloosheid, neem hulle hul toevlug tot die Almagtige om krag.*
[*Die Here sal tussenbeide tree wanneer..... niemand behalwe ‘n goddelike
mag die sataniese magte wat aan die werk is, kan teenstaan nie. Wanneer
Sy volk in die grootste gevaar sal wees, skynbaar nie in staat om teen die
mag van Satan staande te bly nie, sal God in hulle belang optree. – 2 SM
373.]
Namate die teenstand heftiger word, is die diensknegte van God meer
verbyster, want dit skyn vir hulle asof hulle die krisis laat ontstaan het.
Maar hulle gewete en die Woord van God verseker hulle dat hulle die
regte weg ingeslaan het; en ofskoon die beproewings voortduur, ontvang
hulle krag om dit te verdra. Die stryd word swaarder, hewiger, maar hulle
ontvang geloof en moed namate die nood hoër styg.* [*Wanneer die storm
van vervolging regtig oor ons losbars, sal die getroue skape die ware
Herder se stem hoor. Selfverloënende pogings sal aangewend word om die
verlorenes te red en baie wat van die kudde weggedwaal het, sal terugkom
om die groot Herder te volg. – 6T 401.]
Die engel wat help met die verkondiging van die derde engel se boodskap,
sal die hele wêreld met sy heerlikheid verlig.* [*Die werk van hierdie engel
kom op die regte tyd en sluit aan in die laaste, groot werk van die derde
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engel se boodskap soos dit tot ‘n harde wekroep aanswel. Hierdie engel se
boodskap is nie die harde wekroep nie, maar eerder die krag waarmee hy
van die hemel neerdaal versterk die harde wekroep van die derde engel se
boodskap. Dit is hoekom Early Writings, 277, sê dat die boodskap van die
engel van Openbaring 18 “blykbaar ‘n toevoeging tot die derde engel se
boodskap is. – 1 SG 194.]
[Wanneer goddelike krag met menslike pogings verenig is, sal die werk
soos vuur in die strooi versprei. – RH 15 Des. 1885.] [Engele..... sal gestuur
word om die magtige engel van die hemel by te staan..... en stemme sal
gehoor word wat skynbaar oral weerklink: “Gaan uit haar (mistieke
Babilon) uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê
en van haar plae ontvang nie (Openb. 18:4). – EW 277.] [Diegene wat nie
deur hulle rede/verstand sataniese misleidings kan oorwin nie, sal ‘n
bevestigende getuienis voortbring wat sogenaamde geleerde mans sal
dronkslaan.

Woorde sal van die lippe van die ongeleerdes met sulke

oortuigende krag en wysheid kom, dat bekerings tot die waarheid gemaak
sal word. Duisende sal onder hulle getuienis bekeer word. – 8 MR 187.]
Hier word daar ‘n werk met ongekende krag voorspel..... Die werk sal gelyk
wees aan die wat op Pinksterdag gedoen was. Net soos die “vroeë reën”
gegee is tydens die uitstorting van die Heilige Gees aan die begin van die
evangelie om die kosbare saad te laat ontkiem, so sal die “laat reën” gegee
word aan die einde om die oes ryp te maak.

[God sal middele gebruik

waarvan die oorsprong die mens nie in staat sal wees om te onderskei nie;
engele sal ‘n werk doen wat vir mense die seën van voltooiing kon gegee
het, as hulle nie nagelaat het om aan die eise van God te voldoen nie. – RH
15 Des. 1885.] – GC 605-611.
Namate die lidmate van Christus se Kerk die tydperk van hulle finale
konflik/stryd nader, sal hulle in Hom opwas en sal simmetriese (goed
gebalanseerde) karakters besit. Namate die boodskap van die derde engel
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tot ‘n harde roepstem aanswel, sal groot krag en heerlikheid die
sluitingswerk vergesel. Dit is die laat reën wat die volk van God met nuwe
moed besiel en versterk om deur die tyd van Jakob se benoudheid waarna
die profete verwys het te gaan. Die heerlikheid van daardie lig wat die
derde engel vergesel, sal op hulle weerkaats word. God sal Sy volk deur
daardie tyd van gevaar bewaar. – ST 27 Nov. 1879.
Die groot werk van die evangelie sal nie afgesluit word met ‘n geringer
openbaring van die krag van God as by sy aanvang nie. Die profesieë wat
vervul is in die uitstorting van die vroeë reën tydens die begin van die
evangelie, sal weer vervul word in die laat reën aan die einde. Hier het ons
die tye van verkwikking waarna Petrus uitgesien het toe hy gesê het: Kom
dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en
tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, en Hy
Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus
Christus. – Hand. 3: 19,20.
Diensknegte van God, met hulle gesigte stralende van heilige toewyding,
sal hulle van plek tot plek haas om die boodskap van die hemel te
verkondig. Deur duisende stemme oor die aarde sal die waarskuwing gegee
word. Wonderwerke sal verrig word, siekes sal genees word en daar sal
tekens en wonders wees. Satan sal ook werk met wonders van die leuen,
en hy sal selfs vuur uit die hemel laat neerdaal voor die oë van die mense.
(Openb. 13:13.) Op hierdie manier sal die bewoners van die aarde gedwing
word om kant te kies.
Die boodskap sal verkondig word, nie soseer deur argumente nie, as deur ‘n
diepe oortuiging van die Gees van God. Die argumente is reeds aangevoer.
Die saad is gesaai en nou sal dit opkom en ‘n oes oplewer. Die leesstof wat
deur sendingwerkers versprei was, het hulle invloed laat geld, maar baie
wat onder die indruk daarvan gekom het, is belet om die waarheid ten volle
te verstaan en te gehoorsaam. Nou sal die ligstrale orals deurdring en die
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waarheid sal in sy helderheid gesien word en die opregte kinders van God
sal die bande verbreek wat hulle vashou. Familiebetrekkinge en kerklike
bande is nou magteloos om hulle vas te hou.

Die waarheid is vir hulle

dierbaarder as alle ander dinge. – GC 611,612.
Die triomf van die harde wekroep van die derde engel
Deur die wonderbaarlikste werkinge van goddelike voorsiening, sal berge
van hindernisse verwyder word.

Die boodskap wat so baie vir die

bewoners van die aarde beteken, sal gehoor en verstaan word. Mense sal
weet wat is waarheid.

Voorwaarts en steeds voorwaarts, sal die werk

vorder, totdat die hele wêreld gewaarsku sal wees. En dan sal die einde
kom. – RH 22 Nov. 1906.
Ek was terugverwys na die tyd toe die derde engel se boodskap aan die
sluit was. Die krag van God het op Sy volk gerus. Hulle het hulle werk
afgehandel en was voorbereid op die beproewingstyd voor hulle. Hulle het
die laat reën ontvang, of verfrissing van die aangesig van die Here. Die
laaste, groot waarskuwing het oral weerklink en dit het die bewoners van
die aarde wat nie die boodskap sou aanneem nie, aangehits en woedend
gemaak. – 1 SG 197.
Manne en vroue..... sal so vervul deur die Gees van God wees dat hulle van
land tot land, van stad na stad sal gaan om die boodskap van waarheid te
verkondig. – UL 16.
Baie...... sal gesien word wat kruis en dwars haas, deur die Gees van God
gedwonge, om die lig aan andere te bring. Die waarheid, die Woord van
God, is soos ‘n vuur in hulle gebeente, wat hulle met ‘n brandende begeerte
vul om diegene wat in duisternis sit in te lig.

Baie, selfs onder die

ongeletterdes, verkondig nou die woorde van die Here. Kinders is deur die
Gees aangespoor om uit te gaan en die boodskap van die hemel te
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verkondig. Die Gees is op almal uitgestort wat aan Sy aansporings toegee
en met al die mens se truuks, sy bindende reëls en versigtige metodes
afgegooi, sal hulle die waarheid met die vermoë van die Gees se krag
verkondig. Menigtes sal die geloof aanneem en by die leërs van die Here
aansluit. – RH 23 Julie 1895.
Diegene wat hulle vertroue van die begin tot die einde stewig vasgehou
het, sal wawyd wakker wees gedurende die tyd wat die derde engel se
boodskap met groot krag verkondig word. Gedurende die harde roepstem,
sal die Kerk, bygestaan deur die tydige bemiddeling/tussenkoms van haar
verheerlikte Here, die kennis van verlossing so ruimskoots versprei dat
die lig aan elke stad en dorp bekendgemaak sal word. Die aarde sal met
die kennis van verlossing gevul wees. So ryklik sal die vernuwende Gees
van God die vurig-aktiewe werktuie met sukses bekroon hê, dat die lig van
die waarheid vir ons tyd oral al skitterende/glinsterende gesien word. –
RH 13 Okt. 1904.
Ten spyte van die magte wat teen die waarheid verenig is, sal ‘n groot
getal hulle aan die kant van die Here skaar. – GC 612.
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HOOFSTUK NEGE
DIE SLUIT VAN DIE GENADE DEUR, DIE PLAE EN DIE
DOODSDEKREET
Gebeure wat plaasvind wanneer die genade deur sluit uit die Bybel
Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat
hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en
laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is
by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.* - Openb. 22:11,
12. [*’n Individu se genade deur sluit wanneer hy sterf.

Dit sluit ook

wanneer, soos Judas, hy die onvergeeflike sonde pleeg (kyk DA 654, 655).
Dit sluit vir die mensdom wanneer die laaste persoon sy besluit neem, òf
vir God òf vir Satan, in watter tyd Christus sy bemiddeling in die hemelse
heiligdom beëindig.- nota Donald Mansell.]
En in dié tyd sal Mígael, die groot vorswet oor die kinders van jou
volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar
nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie. – Dan.
12:1.

En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien.... sewe engele met die sewe
laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig...... En ná
hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die
getuienis in die hemel is geopen. En die sewe engele met die sewe plae het
uit die tempel uitgekom.... En die tempel het vol rook geword uit die
heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel
voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.
En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan
gooi die skale [bakke] van die grimmigheid van God op die aarde uit. –
Openb. 15:1,5,6,8; 16:1.
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Die doodsdekreet van die dier van Openbaring 13:11
En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee
horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.... En dit
is aan hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die
dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die
dier se beeld nie aanbid nie. – Openb. 13:11,15.
Die regverdiges sal uit die tyd van Jakob se benoudheid gered word
Wee, want die dag is groot, sonder weerga!

En dit is ‘n tyd van

benoudheid vir Jakob; maar hy sal daar uit verlos word. – Jer. 30:7.
God se volk is van brood en water verseker
Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom
gegee, sy water is gewis. – Jes. 33:16.
Die uitgebreidheid van beskikbare inligting
Baie huldig die sienswyse dat genadetyd geskenk word nadat Jesus sy
werk as middelaar in die allerheiligste vertrek beëindig het. Dit is die
drogredenering van Satan. God toets en beproef die wêreld aan die lig
wat Hy gewillig is om aan hulle te gee voor die koms van Christus.
Karakters is dan vir lewe of dood gevorm.

Maar die genadetyd van

diegene wat kies om ‘n sondige lewe te leef en die groot verlossing wat
aangebied was, verontagsaam, sluit wanneer Christus se bediening eindig
net voor Sy verskyning in die wolke van die hemel. – 2T 691.
Die Here het geen toekomstige genadetyd vir enige siel wat lewe nie.
Diegene wat nie hierdie huidige genadetyd waardeer nie, sal geen tweede
kans hê nie. Diegene wat in hierdie lewe ‘n weg volg wat teen hulle die
poorte van die stad van God sal sluit, moet hulleself nie vlei dat die Here
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‘n volgende geleentheid sal gee om voor te berei om Hom te ontmoet nie. –
21 MR 398.
Die gebeure in verband met die sluiting van die genadetyd en die
voorbereiding vir die tyd van benoudheid, word duidelik geopenbaar. Maar
daar is menigtes wat so min begrip van hierdie belangrike waarhede het,
asof hulle nooit geopenbaar was nie. Satan lê op die loer om elke indruk
wat mense wys kan maak tot saligheid, uit te wis en die tyd van
benoudheid sal hulle onvoorbereid vind. – GC 594.
Wanneer die ondersoekende oordeel sal eindig, wanneer die sake/gevalle
van diegene wat in al die eeue bely het om volgelinge van Christus te wees
ondersoek en beslis is, dan, en nie voor dit nie, sal genadetyd sluit en die
deur van genade sal gesluit word. – GC 428.
Genadetyd is beëindig ‘n kort tydjie voor die verskyning van die Here in
die wolke van die hemel. – GC 490.
Wanneer ons Hoëpriester Sy werk in die Heiligdom voltooi het, sal hy
opstaan, die klere van wraak aantrek en dan sal die sewe laaste plae
uitgegiet word.

Ek het gesien dat die vier engele die vier winde sou

vashou, totdat Jesus se werk in die Heiligdom afgehandel was en dan sal
die sewe laaste plae kom. Hierdie plae het die goddeloses woedend teen
die regverdiges gemaak en hulle het gedink dat ons dit oor hulle gebring
het en as hulle die aarde van ons kon bevry, dan sou die plae ophou. ‘n
Dekreet was uitgevaardig om die gelowiges dood te maak, wat veroorsaak
het dat hulle dag en nag vir bevryding uitroep. Dit was die tyd van Jakob
se benoudheid. – PT 1 Aug. 1849.
Die deur van genade vir sommige gesluit, maar vir ander oopgemaak
O, dat die belydende volk van God die tyd van hulle toetsing mag weet!
Daar is baie wat nog nie die toetsingswaarheid vir hierdie tyd gehoor het
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nie. Daar is baie met wie die Gees van God worstel. Die tyd van God se
verwoestende oordele is die tyd van genade vir diegene wat [tot dan] geen
geleentheid het [gehad het] om te leer wat waarheid is nie. Liefdevol sal
die Here op hulle neersien. Sy hart van barmhartigheid is aangeraak; Sy
hand is steeds uitgestrek om te red, terwyl die deur gesluit is vir diegene
wat nie wou binnegaan nie. Groot getalle sal toegelaat word wat in hierdie
laaste dae die waarheid vir die eerste keer gehoor het. – TDG 163.
Daar was ‘n toe deur vir die ongelowiges in die verwoesting van Sodom,
maar ‘n oop deur vir Lot. Daar was ‘n toe deur vir die inwoners van Tirus,
‘n toe deur vir die inwoners van Jerusalem.... wat ongelowig was, maar ‘n
oop deur vir die nederiges, die gelowiges, diegene wat God gehoorsaam
het. Sodanig sal dit aan die einde van tyd wees..... Hierdie bekerings sal
so vinnig gemaak word dat dit die kerk sal verbaas en God se Naam alleen
sal verheerlik word.* - TDG 235. [*Hierdie verklarings wys duidelik dat
gedurende die tyd van God se verwoestende oordele, met ander woorde,
gedurende “die tye van rampe/ellende” (3 SM 387) voor die genadetyd
sluit, die deur van genade gesluit het vir diegene wat ‘n geleentheid gehad
het om die waarheid vir ons tyd te ken, soos Sewendedagadventiste, maar
wat dit òf nagelaat òf verwerp het, terwyl dit steeds oop is vir diegene
wat nooit vantevore die derde engel se boodskap gehoor het nie. – nota
Donald Mansell.]
Stappe wat lei tot die sluit van die mens se genadetyd
Daar is ‘n onfeilbare rekord wat gehou word van die goddeloosheid van
nasies, van families van individue. God mag lank verdra, terwyl die verslag
voortgaan en oproepe tot skuldbelydenis en aanbiedinge van vergifnis
gegee word; nogtans sal daar ‘n tyd kom wanneer die verslag voltooi sal
wees, goddelike verdraagsaamheid sal nie langer uitgeoefen word nie. Dan
sal die teken gegee word vir die wraak van beledigde geregtigheid om
uitgegiet te word, vir die oordeel om voltrek te word. – ST 11 Sept. 1884.
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Protestante sal die owerhede van die land [Amerika] aanspoor om wette te
maak om die verlore oorheersing van die man van sonde, wat in die tempel
van God sit en voorgee dat hy God is, te herstel.

Rooms-Katolieke

beginsels sal onder die sorg en beskerming van die staat geneem word.
Hierdie nasionale afvalligheid sal vinnig deur nasionale ondergang gevolg
word. Die verset van Bybelse waarhede sal nie langer geduld word deur
diegene wat nie die wet van God hulle lewensreël gemaak het nie. Dan sal
die stem gehoor word uit die grafte van martelare, voorgestel deur die
siele wat Johannes gesien het wat gedood is vir die Woord van God en die
getuienis van Jesus Christus wat hulle bewaar het.
Deur die dekreet wat ‘n instelling van die pousdom, in oortreding van die
wet van God, afdwing.... sal

[Amerika] homself ten volle losmaak van

geregtigheid/regverdigheid. Wanneer Protestantisme haar hand oor die
kloof uitstrek om hande te vat met die Roomse mag, wanneer hy oor die
afgrond strek om met spiritisme hande te vat, wanneer, onder die invloed
van hierdie drievoudige verbond, ons land elke beginsel van sy konstitusie
as ‘n Protestantse en republikeinse regering verwerp het en voorsiening
sal maak vir die verspreiding van pouslike dwaalleer en misleidings, dan kan
ons weet dat die tyd aangebreek het vir die verbasende werking van Satan
en dat die einde naby is. Soos die aantog van die Romeinse leërs ‘n teken
was aan die dissipels van die dreigende verwoesting van Jerusalem, so kan
hierdie afvalligheid ‘n teken aan ons wees dat die perk van God

se

verdraagsaamheid bereik is, dat die maat van ons nasie [Amerika] se
ongeregtigheid vol is en dat die engel van genade op die punt is om te
vertrek om nooit weer terug te keer nie. – 5T 451.
Die buiteland sal die voorbeeld van die Verenigde State volg. Alhoewel hy
die leiding neem, nogtans sal dieselfde krisis oor ons mense in alle dele van
die wêreld kom. – 6T 395.
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Wanneer die mens se genadetyd sluit
Dit is in ‘n krisis dat karakter geopenbaar word.... Die groot, finale toets
kom met die sluit van die mens se genadetyd, wanneer dit te laat sal wees
om in die siel se behoefte te voorsien. – COL 412.
Wanneer Jesus ophou om vir die mens te pleit, is die gevalle van almal vir
ewig beslis... Genadetyd sluit; Christus se voorbidding in die hemel eindig.
Hierdie tyd kom skielik oor almal en diegene wat nagelaat het om hulle
harte te reinig deur die waarheid te gehoorsaam, word aan die slaap
gevind..... As diesulkes maar net geweet het dat die werk in die hemelse
heiligdom so spoedig sou sluit, hoe verskillend sou hulle lewenswyse
gewees het, hoe ernstig sou hulle gewaak het! Die Meester, wat dit alles
voorsien het, gee ons tydige waarskuwing in die bevel om te waak. Hy het
die onverwagsheid van Sy koms duidelik verklaar. Hy noem nie die tyd nie,
sodat ons nie ‘n onmiddellike voorbereiding nalaat en in ons traagheid
vooruitkyk na ‘n tyd wanneer ons dink Hy sal kom en die voorbereiding
uitstel nie. – 2T 191.
God het nie aan ons ‘n tyd geopenbaar wanneer hierdie boodskap sal sluit
of wanneer genadetyd sal eindig nie. Daardie dinge wat geopenbaar is,
moet ons vir onsself en vir ons kinders aanvaar, maar laat ons nie probeer
om dit te wete te kom wat in die raadsvergaderings van die Almagtige
geheim gehou was nie....
Daar is geen opdrag aan iemand om die Skrifte te ondersoek ten einde vas
te stel, indien moontlik, wanneer genadetyd sluit nie.
sodanige boodskap vir enige sterflike lippe nie.

God het geen

Hy wou hê dat geen

sterflike tong verkondig dit wat Hy in Sy geheime raadsvergadering,
verberg het nie. – RH 9 Oktober 1894.
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Wanneer die derde engel se boodskap afgesluit word, sal daar nie meer
genade wees vir die skuldige aardbewoners nie. Die volk van God het hulle
werk gedoen.

Hulle het die laat reën , tye van verkwikking van die

aangesig van die Here (Hand. 3:19), ontvang en hulle is voorberei vir die
beproewingsuur voor hulle. ..... ‘n Engel, wat terugkeer van die aarde,
kondig aan dat sy werk afgehandel is.

Die eindtoets is aan die wêreld

gegee en almal wat hulle getrou betoon het aan God het die “seël van die
lewende God” ontvang. Nou staak Jesus Sy voorbidding in die heiligdom
daarbo.

Hy hef Sy hande op en met ‘n luide stem sê Hy: “Dit is

volbring.”....

Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie

vuil is. Laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog
regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. – Openb. 22:11.
Elke saak/geval was oor besluit, òf vir die lewe òf vir die dood...
Wanneer [Jesus] die heiligdom verlaat, oordek duisternis die bewoners
van die aarde.* In daardie verskriklike tye moet die regverdiges voor die
oë van ‘n heilige God leef, sonder ‘n middelaar. Die beperking wat op die
goddeloses was, is verwyder en Satan het agehele beheer oor die
verharde onboetvaardiges (sonder berou).

God se lankmoedigheid het

geëindig..... Die goddeloses het die grens van hulle genadetyd oorskry; die
Gees van God, koppig/volhardend teengestaan, is einde ten laaste onttrek.
Onbeskut deur Goddelike genade, het hulle geen beskerming teen die Bose
nie.

Satan sal dan die bewoners van die aarde in een groot, finale

benoudheid dompel.

Namate die engele van God die woeste winde van

menslike drifte loslaat, sal al die elemente van stryd vryelik woed. – GC
613, 614. [*Hierdie is geestelike duisternis, nie letterlike duisternis nie,
want dit val nie op die aarde nie (vgl. GC 635), maar op “die bewoners van
die aarde.” (vgl. ook GC 491.) As hierdie duisternis letterlik was, sou God
se volk geweet het wanneer genadetyd sluit, maar dit weet hulle nie. –
nota Donald Mansell.]

159
Die regverdiges en die goddeloses sal steeds op die aarde in hulle
sterflike toestand lewe – mense sal plant en bou, eet en drink, almal
onbewus dat die finale, onomkeerbare besluit in die hemel daarbo geneem
is.

Voor die vloed, nadat Noag die ark binnegegaan het, het God hom

ingesluit en die goddeloses uitgesluit; maar vir sewe dae het die mense,
onbewus

dat

hulle

lot

verseël

was,

voortgegaan

met

hulle

sorgelose/roekelose, genotsieke lewe en gespot met die waarskuwings van
‘n dreigende oordeel. So, sê die Verlosser, sal ook die koms van die Seun
van die mens wees. – Matt. 24:39.

Stilletjies, ongemerk soos die

middernagtelike dief, sal die beslissende uur kom wat die vasstelling van
elke mens se bestemming kenmerk – die finale terugtrekking van die
aanbod van genade aan skuldige mense. – GC 491.
Die sewe laaste plae
Wanneer Christus Sy werk as middelaar in belang van die mens beëindig,
dan sal hierdie tyd van benoudheid begin. Dan is oor die saak/geval van
elke siel ‘n besluit geneem en daar sal geen versoeningsbloed wees om van
sonde te reinig nie. Wanneer Jesus Sy posisie as die mens se voorspraak
voor God verlaat, is die plegtige aankondiging gemaak: Wie onreg doen,
laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler
word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige
nog heiliger word. – Openb. 22:11. Dan is die weerhoudende Gees van God
aan die aarde onttrek. Soos Jakob met die dood gedreig was deur Sy
ontstoke broer, sal die volk van God in gevaar wees van die goddeloses wat
probeer/verlang om hulle te vernietig. – PP 201.
In vinnige opeenvolging sal engel na engel hulle flesse van wraak op die
bewoners van die aarde uitgiet. – ST 17 Jan. 1900.
Satan...... het al sy agente/magte aan die werk gesit, sodat die mense
mislei, op ‘n dwaalspoor gebring; besig gehou en betower, totdat die dag
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van genade verby sal wees en die genade deur vir ewig gesluit. Die tyd is
reg voor ons wanneer daar smart en verdriet sal wees wat geen menslike
balsem/troos kan genees nie.

Brandwag engele hou nou die vier winde

terug, sodat hulle nie sal waai voordat die diensknegte van God in hulle
voorhoofde geseël is nie, maar wanneer God Sy engele beveel om die winde
los te laat, sal daar ‘n toneel van stryd wees soos wat geen pen kan
beskryf nie. – RH 14 Maart 1912.
Wanneer Christus Sy voorbidding in die heiligdom beëindig, sal die wraak
van God ongemeng uitgestort word op diegene wat die dier en sy beeld
aanbid en sy merkteken ontvang (Openb. 14:9, 10). .... Waar hy hierdie
vreeslike oordele beskryf, sê Johannes: Kwaai en bose swere het aan
die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld
aanbid het.

Die see het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die

lewende wesens in die see het gesterwe.
waterfonteine het bloed geword.

Die riviere en die

Vreeslik soos hierdie strawwe is, is

God se oordele volkome regverdig. Die engel van God verklaar: Ja, Here
God, die Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele.

Want hulle

het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het vir hulle bloed
gegee om te drink, want hulle het dit verdien. – Openb. 16:2-4, 7,6.
Deur die volk van God op die aarde tot die dood te veroordeel, het hulle
net so seker die skuld op hulle hals gehaal asof hulle met hul eie hande die
bloed vergiet het.* - GC 627, 628. [*Ellen White sê: “Hierdie plae maak
die goddeloses woedend teenoor die regverdiges; hulle het gedink dat ons
die oordele van God oor hulle gebring het en dat as hulle die aarde van ons
kon bevry, die plae dan sou ophou. ‘n Dekreet is uitgevaardig teen die
gelowiges, wat veroorsaak dat hulle dag en nag vir bevryding uitroep.” (EW
36, 37).

Die tweede plaag val waarskynlik wanneer die dekreet

uitgevaardig word om God se volk dood te maak. Omdat die derde plaag
uitgegiet word in vergelding vir hierdie dekreet en “hierdie plae” (meer as
een) het die goddeloses woedend teenoor die regverdiges gemaak, sodat
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hulle ‘n doodsdekreet uitvaardig. Dit dui blykbaar aan dat die dekreet
gedurende die tweede plaag uitgevaardig word, omdat daar geen verposing
tussen die plae is nie. – nota deur Donald Mansell.]
In die plaag [vierde] wat volg, word daar krag aan die son gegee om die
mense met vuur te skroei.

En die mense is geskroei met ‘n groot

hitte. – Openb. 16:8,9. Die profete beskryf die toestand van die aarde

Die veld is verwoes, die

gedurende daardie vreeslike tyd soos volg:

akkerland treur; ..... Al die bome van die land het verdor, want beskaamd is
die vreugde, weg van die mensekinders af.

Die graankorrels het

weggekrimp onder die kluite, die voorraadkamers is verwoes.... Hoe sug die
vee! Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle
nie.... Die waterstrome het opgedroog, en ‘n vuur het die weivelde van die
woestyn verteer. En die liedere van die paleis sal in dié dag weeklaag,
spreek die Here Here: ‘n menigte van lyke; hulle gooi dit oral neer. Stilte.
– Joël 1:10-12, 17-20; Amos 8:3.
Hierdie [eerste vier] plae is nie wêreldwyd* nie, anders sou die
aardbewoners almal uitgeroei word.

Hulle is nogtans die vreeslikste

teisterings wat sterflinge ooit geken het.

Voor die afsluiting van die

genadetyd was al die oordele van God op die mense met genade
vermeng...... maar in die eindoordeel word die wraak van God sonder genade
uitgestort. In daardie dag sal menigtes smag na die genade van God wat
hulle so lank geminag het. – GC 608, 629. [*Die feit dat die eerste vier
plae nie wêreldwyd is nie, impliseer blykbaar dat die laaste drie is.
Daarom, wanneer die vyfde plaag val, “’n dik donkerte, donkerder as die
donkerste van die nag val op die aarde” (GC 636). Die sewende plaag is
ook duidelik universeel, want die magtige aardbewing affekteer die hele
planeet. – nota deur Donald Mansell.]
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Belydende Christene gedurende die tyd van Jakob se benoudheid
In hierdie dae van gevaar [die groot tyd van benoudheid] sal diegene wat
ontrou/oneerlik in hulle verpligtinge in die lewe was en wie se foute en
sondes van versuim teen hulle in die boek in die Hemel aangeteken is,
sonder berou en onvergewe, sal deur Satan oorwin word... Diesulkes sal
geen skuiling in die tyd van Jakob se benoudheid hê nie. Hulle sondes sal
dan in so ‘n omvang na vore kom dat hulle geen vertroue sal hê om te bid
nie, geen hart om soos Jakob te worstel nie. Aan die ander kant, diegene
wat soos hulle ook hartstogte, foute en sondes in hulle lewens gehad het,
maar wat berou oor hulle sondes gehad het en in opregte smart/spyt dit
bely het, sal vergewe/begenadig teenoor hulle name in die hemelse verslae
geskryf hê. Hulle sal op die dag van die Here se wraak weggesteek wees.
Satan sal hierdie groep aanval, maar soos Jakob het hulle aan die krag van
God vasgehou en getrou aan Sy karakter is Hy met hulle in vrede en stuur
engele om hulle te vertroos en te seën en te onderhou in die tyd van hulle
gevaar. Die tyd van Jakob se benoudheid sal elkeen toets en die opregte
Christen onderskei van die een wat dit slegs in naam is. – ST 27 Nov. 1879.
Daardie belydende Christene wat onvoorbereid in die laaste, verskriklike
stryd/konflik [die tyd van Jakob se benoudheid] kom, sal in hulle wanhoop
hul sondes in die grootste angs bely, terwyl die goddeloses hulle oor hulle
ellende verheug. – GC 620.
Diegene wat die genietinge van die wêreld gekies het en teen God
gerebelleer het, sal om genade uitroep, wanneer daar niemand sal wees om
hulle gebede te beantwoord nie..... Wanneer hulle besef dat hulle geen
skuiling teen die verskriklike storm van God se wraak het nie, sal hulle
pleit vir een uurtjie van genadetyd. – YI 1 Jan. 1854.
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God se getroue volk gedurend die groot tyd van benoudheid
God.... sal op ‘n wonderbaarlike wyse Sy volk deur die tyd van benoudheid
bewaar. Soos Jesus Sy hart in sielsangs/doodsangs in die tuin uitgestort
het, so sal hulle ernstig dag en nag tot Hom uitroep en worstel vir
bevryding. Die dekreet sal uitgevaardig word dat hulle die Sabbat van die
vierde gebod moet verontagsaam en die eerste dag eer of hulle lewens
verloor. Maar hulle sal nie toegee en die Sabbat van die Here vertrap en
‘n instelling van die pousdom eer nie. – 4b SG 113.
In die tyd wanneer God se oordele sonder genade val, o, hoe
benydenswaardig vir die goddeloses sal die posisie wees van diegene wat
in die skuilplek van die Allerhoogste sit (Ps. 91:1) – die tent waarin die
Here almal wegsteek wat Hom liefgehad het en Sy gebooie gehoorsaam
het! Die lot van die regverdiges is inderdaad ‘n begerenswaardige een in
so ‘n tyd vir diegene wat ly as gevolg van hulle sondes. Maar die genade
deur is gesluit vir die goddeloses, geen verdere gebede word in hulle
belang aangebied, nadat genadetyd geëindig het nie. – 8 MR 193.
In die tyd van benoudheid sal niemand [van God se volk] met hulle hande
werk nie.

Hulle lyding sal geestelik wees en God sal vir hulle voedsel

voorsien. – LDE 265.
Die volk van God sal nie van lyding vry wees nie, maar alhoewel hulle
vervolg word en in ellende verkeer en terwyl hulle ontberings sal ly en
voedselgebrek sal hê, sal hulle nie oorgelaat word om te sterf nie. ......
Terwyl die goddeloses van honger en pessiektes sterf, sal engele die
regverdiges beskerm en in hulle behoeftes voorsien.....
Uit ‘n menslike oogpunt beskou, sal dit lyk of die volk van God spoedig hulle
getuienis met hulle bloed sal moet verseël net soos die martelare voor
hulle. Selfs hulle sal begin vrees dat die Here hulle aan die genade van
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hulle vyande oorgelaat het. Dit is ‘n tyd van verskriklike sielsangs. Dag en
nag roep hulle tot God om verlossing....
As die mense met hemelse visie kon sien, sou hulle groepe magtige engele
rondom diegene wat die Woord van God se verdraagsaamheid bewaar het,
sien. Met medelydende teerheid het die engele hulle ellende gesien en
hulle gebede gehoor. – GC 630.
Die tyd van benoudheid is die smeltkroes wat karakters soos Christus
moet voortbring. Dit is beplan om die volk van God te lei om Satan en sy
versoekings te verwerp. Die laaste stryd/konflik sal Satan aan hulle in sy
ware karakter openbaar, die van ‘n wrede tiran en dit sal vir hulle doen wat
niks anders kon doen nie - ontwortel hom geheel en al van hulle
toegeneenthede/neigings. – RH 12 Aug. 1884.
Laat niemand ontmoedig word met die oog op die swaar/wrede
beproewings wat in die tyd van Jakob se benoudheid, wat nog voor hulle is,
teëgekom sal word nie. Hulle moet ernstig en angstig werk, nie vir daardie
tyd nie, maar vir vandag. Wat ons wil hê [kortkom] is.... ‘n persoonlike
ondervinding nou. In hierdie kosbare sluitingsure van genadetyd, moet ons
‘n diep en lewende ervaring verwerf. Ons sal sodoende karakters vorm
wat ons verlossing in die tyd van benoudheid sal verseker. – RH 12 Aug.
1884.
Die wêreldwye doodsdekreet
Ek het gesien die hoofrolspelers van die aarde beraadslaag saam en Satan
en sy engele is rondom hulle bedrywig. Ek het ‘n skrywe gesien, waarvan
kopieë in verskillende dele van die wêreld versprei was, wat opdrag gee
dat tensy die gelowiges hulle besondere geloof prysgee, die Sabbat opgee
en die eerste dag van die week onderhou/gedenk, dit die mense vry sou
staan om hulle dood te maak. – EW 282, 283.
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Alhoewel ‘n algemene [of wêreldwye] dekreet die tyd vasgestel het
wanneer gebodonderhouers gedood mag word, sal hulle vyande in sommige
gevalle die dekreet vooruitloop en voor die vasgestelde tyd probeer om
hulle dood te maak. – GC 631.
Die tyd van Jakob se benoudheid
[Nadat genadetyd verstryk het] sal die volk van God dan in daardie tonele
van lyding en ellende, wat deur die profeet as die tyd van Jakob se
benoudheid beskryf word, gedompel word. So sê die Here: Ons het ‘n
stem van verskrikking gehoor; daar is vrees en geen vrede nie!....
Waarom.... is alle gesigte in bleekheid verander? Wee, want die dag
is groot, sonder weerga!

En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob;

maar hy sal daaruit verlos word. – Jer. 30: 5-7.
Satan sal die goddeloses aanhits om God se volk in die tyd van benoudheid
te vernietig. .... Hy sal beskuldigings teen God se volk inbring. Hy reken
die bewoners van die aarde as sy onderdane; maar die klein klompie wat
die gebooie van God onderhou, weerstaan sy heerskappy. As hy hulle maar
net van die aarde kon uitdelg, sou sy oorwinning volkome wees. Hy sien dat
heilige engele hulle beskerm en daaruit lei hy af dat hulle sondes vergewe
is, maar hy weet nie dat hulle sake reeds in die heiligdom daarbo
afgehandel is nie. Hy het ‘n noukeurige kennis van al die sondes waartoe
hy hulle verlei het en dié stel hy baie vergroot aan God voor en hy voer aan
dat hierdie mense in dieselfde mate as hy verdien om van God se guns
uitgesluit te word. .... Hy maak op hulle as sy prooi aanspraak en hy eis dat
hulle in sy hande oorgegee word, sodat hy hulle kan vernietig. ....
Hoewel God se volk omring is van vyande wat op hulle vernietiging uit is, is
die angs wat hulle deurmaak egter nie ‘n vrees vir vervolging oor die
waarheid nie; hulle vrees dat daar ‘n sonde mag wees wat hulle nie versaak
het nie en dat hulle deur die een of ander eie-fout nie die volgende
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belofte van die Heiland verwesenlik sal sien nie. Ek [sal] jou ook bewaar
in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom. – Openb. 3:10.
As hulle maar net die versekering van vergifnis kon hê, maar as hulle
onwaardig bevind word en hulle lewens moes prysgee weens hulle eie
karaktergebreke, sou God se heilige Naam oneer aangedoen word.
Hulle verootmoedig hulle siele voor God, terwyl hulle verwys na die berou
van hulle sondes in die verlede en aanspraak maak op die Heiland se
belofte:

Hulle moet my beskutting aangryp, vrede met My maak,

vrede met My maak. – Jes. 27:5. Hulle versaak nie hulle geloof, omdat
hulle gebede nie onmiddellik verhoor word nie.

Hoewel hulle in die

grootste angs, vrees en ellende verkeer, staak hulle nie hul voorbidding
nie.

Hulle neem die krag van God beet net soos Jakob die engel

beetgeneem het en die taal van hulle hart is: Ek sal U nie laat gaan nie,
tensy dat U my seën. – Gen. 32:26.
God sal nie diegene wat bedrieg, versoek en tot die sonde verlei is, maar
wat in ware berou tot Hom terugkeer, verwerp nie. Terwyl Satan probeer
om hierdie groep te vernietig, sal God Sy engele stuur om hulle te
vertroos en in die tyd van gevaar te beskerm. Die aanslae van Satan is
hewig en vasberade en sy verleidings* is ontsettend, maar die oë van die
Here is op Sy volk en Sy oor hoor hulle roepstem. Hulle lyding is groot;
dit lyk of die vlamme van die smeltkroes op die punt is om hulle te
verswelg, maar die Suiweraar sal hulle te voorskyn bring soos goud wat
deur vuur gelouter is. God se liefde vir Sy kinders gedurende die tyd van
hulle grootste beproewing is net te sterk en teer as in die dae van hulle
vrolikste voorspoed. – GC 616-621. [*Satan se bykans onweerstaanbare
misleiding na die genadetyd verstryk het, sal sy identiteitsbedrog van die
verheerlikte Christus wees (vgl. GC 624.) – nota Donald Mansell.]
Die tyd van benoudheid soos daar nie gewees het nie (Dan. 12:1), sal
binnekort aanbreek en daarvoor sal ons ‘n ondervinding nodig hê wat ons
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nie nou het nie en wat vele te lui is om te verkry. Dikwels is dit die geval
dat moeilikheid wat ons verwag, groter lyk as wat dit werklik is, maar dit
is nie die geval met die krisis voor ons nie.

Die helderste/duidelikste

voorstelling sal nie die grootsheid van die benoudheid kan weergee nie. In
daardie tyd van beproewing sal elke siel alleen voor God moet staan. [Die
geloof van individuele lidmate van die kerk sal getoets word, asof daar nie
‘n ander persoon in die wêreld is nie*.] – [* 7 BC 983.] - GC 622.
Beskerming deur engele gedurende die tyd van benoudheid
Namate moeilikhede rondom toeneem.... God se volk midde-in die gevare
van die laaste dae is, stuur Hy Sy engele om heeltyd aan ons sy te wees en
ons nader, steeds nader na die bloeiende sy van Jesus te trek. En namate
die groter beproewings kom, word die kleiner beproewings vergeet. – OHC
317.
In die dag van hewige beproewing.... sal Jesus sê: Kom, my volk, gaan in
jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n
klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. – Jes. 26:20. Wat is
die binnekamers waarin hulle moet skuil? – Dit is die beskerming van
Christus en heilige engele. Die volk van God is in hierdie tyd nie almal op
een plek nie. Hulle is in verskillende groepe en in alle dele van die wêreld;
en hulle sal een-een beproef word, nie in groepe nie.

Elkeen moet die

toets vir homself deurmaak. – RH 19 Nov. 1908.
Nog een poging en dan sal Satan se laaste plan ingespan word. Hy hoor die
onophoudelike uitroepe [van die gelowiges] vir Christus om te kom, vir
Christus om hulle te verlos. Hierdie laaste strategie is om Christus te
verpersoonlik en hulle te laat dink dat Christus hulle gebede verhoor het. –
LDE 165.
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Maar die volk van God sal nie mislei word nie. Die leerstellings van hierdie
vals Christus stem nie met die Skrifte ooreen nie.

Sy seën word

uitgespreek op die aanbidders van die dier en sy beeld, juis die soort op
wie, volgens die Bybel, God se ongemengde wraak uitgestort sal word. En
wat meer is, Satan word nie toegelaat om die wyse van Christus se koms
na te boots nie. Die Heiland het Sy volk gewaarsku teen bedrog op hierdie
punt en Hy het die wyse van Sy koms* duidelik voorspel. – GC 625. [*Dit
beteken nie dat Satan nie sal probeer om die Tweede Koms na te boots
nie, maar wat hy ook al doen, sal geen vergelyking wees met die
ontsettende gebeure wat met die ware Tweede Koms gepaardgaan nie. –
nota Donald Mansell.]
Niemand van God se volk verloor hulle lewens nadat genadetyd gesluit
het nie
Ek het gesien dat die volk van God, wat getrou die wêreld van Sy komende
wraak gewaarsku het, bevry sou word. God sou nie die goddelose toelaat
om diegene te vernietig wat verheerliking verwag en wat nie voor die
dekreet van die dier sou buig of sy merk ontvang nie. Ek het gesien dat as
die goddeloses toegelaat word om die gelowiges dood te maak, sou Satan
en sy hele bose leër en almal wat God haat, verheug wees. En o, wat ‘n
oorwinning sou dit nie vir sy sataniese majesteit wees om beheer, in die
laaste sluitingstryd, oor diegene te verkry wat so lank gewag het om Hom
te aanskou vir wie hulle lief is nie. – EW 284.
Die oë van God, wat oor die eeue heenkyk, is gevestig op die krisis
waardeur Sy volk moet gaan wanneer aardse magte teen hulle sal
saamtrek. .....As die bloed van Christus se getroue getuies in hierdie tyd
vergiet sou word, sou dit nie soos die bloed van die martelare soos saad
wees wat ‘n oes vir God sou oplewer nie. Hulle getrouheid sou nie getuig
om ander van die waarheid te oortuig nie, want die verharde hart het die
golwe van genade teruggeslaan totdat hulle nie meer terugkeer nie. As die
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regverdiges nou die prooi sou word van hulle vyande, sou dit vir die vors
van duisternis ‘n oorwinning wees. Glansryk, heerlik sal die verlossing wees
van diegene wat geduldig gewag het op Sy koms en wie se name in die boek
van die lewe geskryf staan. – GC 634.
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HOOFSTUK TIEN
BEVRYDING, DIE SPESIALE OPSTANDING EN DIE
WEDERKOMS
Gebeure rondom die Wederkoms
Dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n
volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered
word, elkeen wat in die boek opgeskryf staan. En baie van die wat in
die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die lewe en
sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. – Dan. 12:1,2
So sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van
baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die
wat Hom verwag tot saligheid. – Heb. 9:28.

En die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge
en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die
grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die
slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die
rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en
verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn
van die Lam; want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan
bestaan. – Openb. 6:14-17.
En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het,
dat Hy ons kan verlos; dit is die Here op wie ons gewag het; laat ons
juig en bly wees oor sy hulp. Jes. 25:9.
Die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem
van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in
Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

Daarna sal ons wat in die
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lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here
tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. – 1 Thess.
4:16,17.
Die goddeloses probeer die gelowiges doodmaak, maar engele beskerm
hulle
In die tyd van benoudheid vlug ons almal uit die stede en dorpe, maar word
deur die goddeloses agtervolg, wat die huise van die gelowiges met
swaarde binnegaan. Hulle lig die swaard om ons dood te maak, maar dit
breek en val magteloos soos strooi. Dan roep ons almal dag en nag vir
bevryding en die geroep kom voor God. – EW 34.
Gedurende die nag het ‘n indrukwekkende toneel voor my verbygegaan. Dit
het gelyk of daar groot verwarring en ‘n konflik van leërs was.

‘n

Boodskapper van die Here het voor my gestaan en gesê: “Roep jou
huishouding. Ek sal julle lei, volg my.” Hy het my deur ‘n donker deurgang
gelei, deur ‘n woud, dan deur die klowe in berge en het gesê; “Hier is julle
veilig.” Daar was ook ander wat na hierdie toevlugsoord gelei was. Die
hemelse boodskapper het gesê: “Die tyd van benoudheid het soos ‘n dief in
die nag gekom, soos die Here julle gewaarsku het dit sou kom.” – Mar 270;
Ms 153, 1905.
Ek het gesien die gelowiges ly groot geestelike sielsangs. Dit het gelyk of
hulle deur die goddelose bewoners van die aarde omring is. Elke optrede
was teen hulle. Sommige het begin vrees dat God hulle verlaat het om aan
die hand van die goddeloses te sterf. Maar as hulle oë geopen kon word,
sou hulle hulself deur engele van God omring gesien het.

Toe het die

menigte van toornige goddeloses gekom en daarna ‘n groot klomp bose
engele wat die goddeloses aanspoor om die gelowiges dood te maak. Maar
as hulle ‘n poging sou aanwend om hulle te nader, sou hulle eers by hierdie
groep magtige heilige engele moes verbykom, wat onmoontlik was.

Die
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engele van God het hulle laat terugwyk en ook veroorsaak dat die bose
engele, wat rondom hulle saamgedruk het, terugval. Dit was ‘n tyd van
verskriklike, vreesbevange sielsangs vir die gelowiges. Hulle het dag en
nag tot God vir bevryding geroep.

Op die oog af was daar geen

moontlikheid van hulle vrykoms nie. Die goddeloses het alreeds begin met
hulle triomflied en het uitgeroep: Hoekom bevry julle God julle nie uit ons
hande nie? Hoekom gaan julle nie boontoe en red julle lewens nie? Die
gelowiges het nie van hulle notisie geneem nie. Hulle het soos Jakob met
God geworstel. – 1 SG 202, 203.
Die stem van God bevry Sy volk
Die volk van God, sommige in gevangenisse en sommige in eensame
skuilplekke in die bosse en berge, sal nog om goddelike beskerming smeek,
terwyl gewapende manne, aangehits deur leërskares van bose engele, aan
alle kante klaarmaak vir hulle werk van vernietiging. Dit is nou, in die uur
van uiterste nood, dat die God van Israel tussenbei tree om Sy
uitverkorenes te verlos.* [*Net voordat die stem van God Sy volk bevry,
word die goddeloses toegelaat om hierdie skuilplekke te ontdek,
waarskynlik om aan die aanskouende heelal te wys tot watter uiterstes die
goddeloses sal gaan om die gelowiges te vernietig. – nota Donald Mansell.]
Met triomfkrete, spotredes en verwensings begin skares van bose mense
op hulle prooi afstorm; maar skielik word die aarde deur ‘n duisternis, wat
donkerder is as die donkerste nag, oorval. Daarna word daar ‘n reënboog
in die lug gesien, blinkende met die heerlikheid van die troon van God en
dit skyn asof dit elke biddende groep omring. Die bose skare staan skielik
stil. Hulle spottende stemme sterf weg. Die voorwerpe van hulle haat
word vergeet.
Dit is middernag wanneer God Sy krag

vir die verlossing van Sy volk

openbaar. Die son verskyn in sy volle krag. Tekens en wonders volg vinnig

173
op mekaar.

Met vrees en verbasing aanskou die goddeloses die toneel,

terwyl die regverdiges met heilige vreugde die tekens van hulle verlossing
sien. Dit skyn of alles in die natuur ontwrig is. Riviere vloei nie meer nie.
Swaar, donker wolke kom op en hulle bots met mekaar. Maar in die middel
van die onstuimige hemele is daar een helder, oop plek van onbeskryflike
heerlikheid, waaruit die stem van God gehoor word soos die geraas van
baie waters, wat sê: “Dit is verby!” (Openb. 16:17).
Die stem [van God] skud die hemele en die aarde Daar kom ‘n kragtige
aardbewing soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die
aarde was nie – so ‘n geweldige groot aardbewing. – Openb. 16:18. Dit
lyk of die uitspansel oop en toe gaan en asof die heerlikheid van die troon
van God daardeur flits. Die berge skud soos ‘n riet wat deur die wind
beweeg word en geskeurde rotse val aan alle kante. Daar word ’n gedreun
gehoor soos van ‘n geweldige wind.

Die see bruis.

Die gedruis van ‘n

rukwind

stemme

duiwels

word

gehoor

soos

die

van

op

hulle

vernietigingstog. Die aarde beweeg op en neer soos die golwe van die see.
Die oppervlakte daarvan breek op; dit lyk of die fondamente wegsak.
Bergreekse sak weg. Bewoonde eilande verdwyn. Die hawestede wat soos
Sodom geword het weens hulle goddeloosheid word deur die woeste
waters verswelg. .... Groot haelstene van omtrent ‘n talent [50kg.] in gewig
doen hulle vernietigingswerk...
Grafte word geopen en baie van die wat in die stof van die aarde
slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot
smaadheid, vir ewig afgryslik. – Dan. 12:2.

Almal wat in geloof in die

derde engel se boodskap gesterf het [die Sabbat onderhou het – EW
285], kom verheerlik uit die graf te voorskyn om God se verbond van
vrede met diegene wat Sy wet onderhou het te hoor. Ook hulle wat Hom
deursteek het (Openb. 1:7), diegene wat Christus bespot en uitgeskel het
in Sy doodsangs en die heftigste teenstanders van Sy waarheid en Sy volk
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word opgewek om Hom in Sy heerlikheid te sien en om die eer te aanskou
wat die getroues en gehoorsames ontvang (vgl. Openb. 1:7). – GC 637.
Die gevangenskap van die regverdiges is verby en met liefdevolle en
plegtige fluisteringe sê hulle vir mekaar: “Ons is bevry. Dit is die stem
van God.” Met plegtige ontsag luister hulle na die woorde van die stem.
Die goddeloses luister, maar verstaan nie die woorde van die stem van God
nie. Hulle vrees en bewe, terwyl die gelowiges [heiliges] juig. – 1T 354.
Ander gevolge van die stem van God
Die koms van die Seun van die mens....... sal eers plaasvind na die magtige
aardbewing die aarde skud. Nadat die volk die stem van God gehoor het,
is hulle in wanhoop en benoudheid soos daar nie gewees het vandat ‘n volk
bestaan het nie en hierin sal die volk van God leed en smart ly. Die wolke
van die hemel sal dreun en daar sal duisternis wees.

Dan kom daardie

stem van die hemel en die wolke begin soos ‘n boekrol toerol en dan word
die helder, duidelike teken van die Seun van die mens gesien. Die kinders
van God weet wat daardie wolk beteken.
Die geluid van musiek word gehoor en soos dit [die aarde] nader, word die
grafte geopen en die afgestorwenes opgewek en daar is duisende van
duisende en tienduisend maal tienduisend engele wat daardie heerlikheid
vorm en die Seun van die mens omsingel. Diegene wat die belangrikste rol
in die verwerping en kruisiging van Christus gespeel het, kom te voorskyn
om Hom te sien soos Hy is en diegene wat Christus verwerp het, verrys en
sien die verheerlikte gelowiges en dit is in daardie oomblik wat die
gelowiges verander word, in ‘n oogwink en word weggevoer die lug in om
hulle Here te ontmoet. – 9 MR 251, 252.
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Uit die hole en grotte van die aarde, wat die geheime wegkruipplekke van
God se volk was, word hulle as Sy ware en getroue getuies te voorskyn
geroep.
Die mense wat hulle rebellie manhaftig uitgevoer het, sal die beskrywing
in Openbaring 6:15-16 vervul. In hierdie einste grotte en hole [waar God
se volk weggekruip het], sal hulle die verklarings van die waarheid in die
briewe en in die publikasies* as ‘n getuienis teen hulle vind.

[*Dit is

duidelik dat God se volk die geskrifte van die Gees van Profesie met hulle
in hulle skuilplekke saamgeneem het. Na die magtige aardbewing lees die
goddeloses hierdie “briewe en .... publikasies”, wat die gelowiges (heiliges)
agtergelaat het, omdat hulle dit nie langer nodig het nie. Ons kan ons
voorstel dat die gelowiges (heiliges) hierdie geskrifte op die risiko van
hulle lewens bewaar het (Openb. 20:4) en hulle het dit ongetwyfeld
onderstreep en oop gelos waar hulle dit laas gebruik het.

Wat ‘n

openbaring sal hierdie briewe en publikasies vir die verlorenes wees!

-

nota Donald Mansell.] Die herders wat die skape op vals paaie gelei het,
sal hierdie aanklag teen hulle hoor:

“Dit is julle wat die waarheid as

onbelangrik afgemaak het. Dit is julle wat vir ons gesê het dat God se wet
afgeskaf is, dat dit ‘n juk van gebondenheid (slawerny) was. Dit is julle
wat die dwaalleer verkondig het, toe ek oortuig was dat hierdie
Sewendedagadventiste die waarheid het.

Die bloed van ons siele is op

julle priesterlike klere.” – Mar 290.
Die dag en uur van Jesus se koms aangekondig
Die stem van God word uit die hemel gehoor wat die dag en die uur van
Jesus se koms aankondig en die ewige verbond aan Sy volk voordra. Soos
die hardste donderslae golf Sy woorde oor die aarde! – GC 640.
Die wolke trek oop en die sterrehemel word gesien.

Onuitspreeklik

glansryk in teenstelling met die swart en dreigende uitspansel aan albei
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kante. Die heerlikheid van die Godstad stroom deur die half-oop poorte
en in die hemelruim verskyn daar ‘n hand wat twee toegevoude kliptafels
vashou..... Die hand vou die tafels oop en die gebooie van die Dekaloog
staan daar soos met ‘n pen van vuur geskryf. Die woorde is so duidelik dat
al die mense dit kan lees.

Dit kom in herinnering, die duisternis van

bygeloof en dwaalleer word uit alle harte weggevee en God se tien woorde,
kort en bondig en gesaghebbend, word aan al die bewoners van die aarde
geopenbaar. – GC 639.
Wanneer die Tweede Koms se gereg sit
Die Seun van die mens sal in die wolke van die hemel met Sy eie
heerlikheid, met die heerlikheid van Sy Vader en die heerlikheid van die
heilige engele kom. Die wet van God sal in sy majesteit geopenbaar word
en diegene wat in uitdagende rebellie teen sy heilige voorskrifte gestaan
het, sal verstaan dat die wet wat hulle verwerp en verag het en onder
hulle voete vertrap het, is God se standaard van karakter.... Diegene wat
in woord en leerstelling gepreek het, wat deur vleiende woorde en mooi
toesprake geleer het dat die wet van God nie langer bindend is nie, dat die
Sabbat van die vierde gebod slegs vir die Jode gegee was; wat hulle
hoorders onderrig het om minagting te toon vir die waarskuwing, wat deur
die Here se profete en apostels en gemagtigde diensknegte gestuur was,
sal aan die tonele van Sinai in al hulle grootsheid herinner word. – RH 22
Nov. 1898.
Daar is ‘n heiligdom en in daardie heiligdom is die ark en in die ark is die
kliptafels waarop die wet geskryf is wat op die berg Sinai te midde van
tonele van ontsagwekkende grootsheid gespreek is. Hierdie kliptafels is in
die hemel en hulle sal te voorskyn kom op die dag wanneer die oordeel
[gereg] sal sit en die boeke geopen sal word en mense sal geoordeel word
ooreenkomstig die dinge wat in die boeke geskryf is. Hulle sal geoordeel
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word deur die wet, geskryf deur die vinger van God - en aan Moses gegee
was om in die ark geplaas te word. – 20 MR 68.
Die oorspronklike kliptafels wat God se wet bevat, is die standaard
Verdorwe verstande en harte het gedink hulle is magtig genoeg om die tye
en wette van Jehovah te verander; maar veilig in die hemel, in die ark van
God, is die oorspronklike gebooie, op die twee kliptafels geskryf. Geen
vors/heerser op aarde het die mag om daardie kliptafels uit hulle heilige
skuilplek onder die versoendeksel/troon van genade te trek nie.* - ST 28
Feb. 1878. [*Gedurende die Sondag vs. Sabbat stryd voor die sluit van
genadetyd, het “verdorwe verstande en harte gedink hulle is magtig
genoeg om die tye en wette van Jehovah te verander.” In der waarheid
“die magte van die aarde” het probeer om “die wet van God met die wette
van die mens” te vervang (RH 23 April 1901), maar hulle was nie in staat
om die “oorspronklike gebooie” wat “veilig in die argiewe van die hemel” is
aan te raak nie. – nota Donald Mansell.]
Die oorspronklike wet van God is veilig in bewaring in die ark in die
hemelse heiligdom, en sal aan die mens bekendgestel word net soos God
dit op die kliptafels gegraveer het.... Die vierde gebod sal in die hart van
die Dekaloog gevind word, presies soos dit deur die vinger van God geskryf
was en elke mens wat dit gewaag (aangematig) het om die vals sabbat te
verhef bo die Sabbat wat geheilig en geseën was en aan die mensdom
gegee was en gerespekteer en onderhou/gedenk moes word, sal nie in
harmonie met die wet van God bevind word nie. .... Diegene wat willens en
wetens (opsetlik) die ware Sabbat vertrap het, terwyl hulle in sy plek ‘n
vervalste instelling vereer het, sal moet verantwoording doen voor die
Here wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is, geskep
het. – ST 14 Nov. 1895.
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Dit is onmoontlik om die verskrikking en wanhoop van diegene wat God se
heilige gebooie vertrap het te beskryf...... Die vyande van God se wet, van
die predikante tot by die minste onder hulle, het nou ‘n nuwe begrip van
waarheid en plig. Te laat sien hulle dat die Sabbat van die vierde gebod
die seël van die lewende God is. – GC 639, 640.
Die algemene opstanding van die regverdige afgestorwenes
Die Koning van die konings daal neer op ‘n wolk, in vuurvlamme gehul. Die
hemel word soos ‘n boekrol toegerol, die aarde sidder voor Hom en elke
berg en elke eiland word uit hulle plekke verskuif...

Terwyl die aarde

wankel, die weerligte uitslaan en die gedreun van donder gehoor word,
roep die Seun van God die slapende heiliges te voorskyn. Hy kyk na die
grafte van die regverdiges en dan, met Sy hande uitgestrek na die hemel,
roep Hy: “Staan op, staan op, staan op julle wat in die stof slaap, staan op!”
Oor die lengte en breedte van die aarde sal die afgestorwenes Sy stem
hoor en hulle wat hoor, sal lewe. En oor die hele aarde sal die voetstappe
van die groot skare bestaande uit alle nasies, geslagte, tale en volkere
gehoor word. Uit die gevangenis van die dood kom hulle met onsterflike
heerlikheid beklee, terwyl hulle uitroep:

Dood, waar is jou angel?

Doderyk, waar is jou oorwinning? – 1 Kor. 15:55. Dan verenig die lewende
regverdiges en die opgewekte heiliges hulle stemme in ‘n groot, blye
oorwinningskreet.
Almal kom uit hulle grafte te voorskyn in dieselfde gestalte as toe hulle
die graf binnegegaan het. .... Almal staan in lewenskrag van ewige jeug
op..... Die sterflike, verganklike gestalte, sonder enige skoonheid en wat
eenmaal deur die sonde besoedel was, is nou volmaak, pragtig en
onsterflik.

Alle letsels/ontsiering en misvormdheid word in die graf

agtergelaat. – GC 641 – 645.
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Sterflikheid word beklee met onsterflikheid en verganklikheid met
onverganklikheid
Die lewende regverdiges word verander in ‘n oomblik in ‘n oogwink. –
1 Kor. 15:52. Op God se magswoord word hulle verheerlik; nou is hulle
onsterflik en saam met die herrese heiliges word hulle weggevoer, die
Here tegemoet in die lug. Hulle [engele] sal sy uitverkorenes versamel
uit die vier windstreke van die een einde van die hemele af tot die
ander einde daarvan. – Matt. 24:31. – GC 645.
Soos die klein kindertjies onsterflik uit hulle stowwerige bedjies te
voorskyn kom, vlieg hulle onmiddellik na hulle moeders se arms. – 2 SM
260.
Vriende wat lank deur die dood geskei was, is verenig om nooit weer te
skei nie en met liedere van blydskap vaar hulle saam op na die stad van
God. – GC 645.
Hemelwaarts na die see van glas
Ons gaan die wolk almal saam binne en vaar sewe dae lank na die see van
glas.* - EW 16. [* Omdat die reis na die see van glas sewe dae neem, sal al
die verlostes ten minste een Sabbat vier voordat hulle die hemel
binnegaan. – nota Donald Mansell.]
Mag dit ons geseënde voorreg wees om al hierdie dinge [wat
voorspel was] wat kom [voor die Tweede Koms], te ontvlug en
voor die Seun van die mens te staan. – Lukas 21:36 – geklee in
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Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my
troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy
troon gaan sit het. – Openb. 3:21.

