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"Vrede in het midden van een pandemie." 
Door Mark A. Finley 

 
De cijfers zijn torenhoog. Een razende pandemie, coronavirus of COVID-19, reist 
razendsnel over de hele wereld. Maar er is nog een andere plaag die nog sneller gaat. Het 
heeft meer mensen geïnfecteerd dan degenen die met het coronavirus te maken hebben. 
Zo ernstig als het coronavirus is, en het is ernstig, er is nog iets anders dat dodelijker is. 
Angst, angst en zorgen beïnvloeden ons immuunsysteem, wurgen onze vreugde en 
beroven ons van hoop.  
 
Hoe kunnen we voorkomen dat we worden verteerd door zorgen en angst? Wat kan ons 
helpen om niet verteerd te worden door verlammende angst? Of misschien is het 
nauwkeuriger om te zeggen wie ons kan verlossen van onze verlammende angsten? Jezus 
spreekt over onze tijd in Lucas 21 als Hij voorspelt: "De harten van de mensen falen uit 
angst voor de dingen die op de aarde komen." De volgende passage zegt: "Dan zullen ze 
de Zoon des mensen in de wolken zien komen met kracht en grote glorie. Wanneer deze 
dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op, til uw hoofd op, want uw verlossing trekt nabij" 
(Lucas 21:26-28). 
 



Of we worden verteerd door angst of gevuld met hoop hangt af van waar we zoeken. Als 
je kijkt naar natuurrampen; als je verteerd wordt door slecht nieuws; als pest en ziekte je 
gedachten bezighouden; als dat is waar je gefocust bent, zal je hart gevuld zijn met angst. 
Jezus zegt: "Kijk omhoog!" Waarom? Als we naar het heiligdom van de hemel kijken, zien 
we Jezus en ontdekken we kracht in Zijn beloften.  
 
In Christus vinden we vertrouwen. In Christus ervaren we zekerheid. In Christus worden 
we boven de onzekerheden en zorgen van het leven verheven en onze harten zijn gevuld 
met zekerheid in Degene die ons liefheeft met een eeuwige, onsterfelijke, 
ondoorgrondelijke, uitputtende, oneindige liefde. In Christus worden we verlost van onze 
verlammende angsten. Soms kunnen we de emotie van angst ervaren, maar we zullen 
niet verlamd raken door angst omdat ons vertrouwen in God over onze angst zegeviert. 
 
Hier is nog een bemoedigende verklaring van Signs of the Times, 9 oktober 1901. Het is 
een commentaar op de verklaring van Jezus in Lucas 21. "De harten van de mensen falen 
uit angst voor de dingen die op de aarde komen. Maar zij die in God geloven zullen in de 
storm zijn stem horen en zeggen: "Ik ben het, wees niet bang".  
 
Hier is een extra prachtige uitspraak uit het boek Evangelisatie, p. 65: "In het grote 
slotwerk zullen we met verbijsteringen te maken krijgen die we niet kunnen verwerken, 
maar laten we niet vergeten dat de drie grote machten van de hemel werken, dat er een 
goddelijke hand aan het wiel ligt en dat God zijn doelen zal doorgeven".  
 
De Bijbel zegt "vrees niet" of "vrees niet" herhaaldelijk. Hoewel ik het aantal keren dat de 
Bijbel deze uitdrukking gebruikt niet persoonlijk heb geteld, heeft één auteur 365 keer 
geteld dat een uitdrukking als "vrees niet" in de hele Bijbel wordt gebruikt - dat is één 
voor elke dag van het jaar. God heeft het hele kalenderjaar in de gaten gehouden. Hij 
nodigt ons uit om te rusten in Zijn liefde, te vertrouwen op Zijn genade en ons te 
verheugen in Zijn kracht.  
 
In een van de meest geruststellende beloftes van de Bijbel moedigt Jesaja ons aan, in 
navolging van de woorden van onze Heer: "Vrees niet dat ik bij u ben." Waarom zijn we 
niet bang? Jezus is bij ons. Wat we ook moeten doormaken, Hij staat aan onze zijde. 
"Vrees niet want ik ben bij je. Wees niet verbijsterd, want ik ben jullie God. Ik zal jullie 
sterken, ik zal jullie helpen, ik zal jullie onderhouden met mijn rechtvaardige 
rechterhand" (Jes. 41:10). Ons geloof houdt vast aan de beloften van Gods Woord. Ons 
licht schijnt in de duisternis van deze wereld. De huidige COVID-19 pandemie kan een 
katalysator zijn om ons te leiden naar een diepere relatie met God, een groter geloof en 
een rijkere gebedservaring. In tijden van crisis is ons geloof in Hem. Ons vertrouwen is in 
Hem. Hij is onze zekerheid, onze zekerheid, onze kracht en onze hoop. Moge deze huidige 
pandemie een klaroengeschal zijn dat ons tot bekering, opwekking en reformatie aanzet. 
Moge het een tijd zijn dat we ons vastklampen aan Zijn belofte dat er een betere morgen 
komt!  
 
Mark Finley is assistent van de voorzitter van de Algemene Conferentie. We moedigen u aan 
om ons boek van de week te lezen, getiteld Revive Us Again, van Mark Finley. 
 
HARTVRAGEN: In het midden van een wereld vol chaos, waar vinden we onze zekerheid 
en waar zetten we ons geloof in? Is het in de wetenschap of in wat de medische 
professionals zeggen? Is het in onze werkzekerheid of onze relaties, of is het in Jezus en 



de beloften van Zijn Woord? Als Jezus werkelijk het fundament van ons geloof is, hoe zal 
dan de urgentie en de focus van onze dagelijkse gebeden veranderen tijdens de crisis 
waar we mee te maken hebben? 
 
ACTIEVE HARTKUNDIGHEID: Voordat Jezus terugkeert, moeten we onze volledige 
afhankelijkheid en hoop in Hem vinden. Laten we vandaag beginnen met bidden dat Hij 
ons zijn vrede zal geven, ons geloof in zijn Woord zal versterken en ons zal vullen met de 
Heilige Geest zodat we effectief voor Hem kunnen werken, zelfs midden in deze crisis. 
Laten we beginnen met het claimen van de beloften van 2 Kron. 7:14, Lucas 11:13, en 
Zach. 10:1 als we dagelijks bidden voor een diepere vervulling van de Heilige Geest en 
voor genezing voor ons land. 
 

"Het seizoen van nood en verdriet dat voor ons ligt zal een geloof vereisen dat 
vermoeidheid, vertraging en honger kan verdragen - een geloof dat niet zal flauwvallen, 

hoewel het zwaar beproefd is. De periode van proeftijd wordt aan iedereen toegekend om 
zich op die tijd voor te bereiden. Jakob heeft gezegevierd omdat hij volhardend en 

vastberaden was. Zijn overwinning is een bewijs van de kracht van het belangrijke gebed. 
Allen die de beloften van God zullen vasthouden, zoals hij deed, en even serieus en 

volhardend zullen zijn als hij was, zullen slagen zoals hij is geslaagd. Wie niet bereid is 
zichzelf te verloochenen, voor God te kwellen, lang en ernstig te bidden voor zijn zegen, 

zal die niet krijgen. Worstelen met God - hoe weinig mensen weten wat het is! Hoe 
weinigen hebben ooit hun ziel naar God toe laten trekken met een intensiteit van 

verlangen, totdat elke macht op het spel staat. Wanneer golven van wanhoop, die geen 
enkele taal kan uitdrukken, over de soepelheid heen gaan, hoe weinigen zich met een 
onverzettelijk geloof aan de beloften van God vastklampen. "De Grote Controverse, p. 

621... 
 
Going Deeper - Aanvullende Leesvoorstellen voor deze week: 

 Ellen White, "The Last Crisis," Getuigenissen, vol. 9, pp. 11-18  
 Mark Finley, herleef ons opnieuw  

 
 
 
 

     Dag 1 - Gebedsfocus - Vrijdag 27 maart 2020 
 

1. Bid voor Gods kerk om sterk te staan in het midden van de grote COVID-19 
gezondheidscrisis waar onze wereld mee te maken heeft. Bid voor onze vele 
gezondheidswerkers, artsen, verpleegkundigen en anderen die de klok rond 
werken om levens te redden. 
 

2. Bid voor onze kerkleden, vooral in Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland, want dit 
zijn de zwaarst getroffen regio's van de COVID-19 pandemie in Europa.  

 
3. Bid voor kerkleden en gezondheidswerkers in New York City, een van de zwaarst 

getroffen regio's in de Verenigde Staten. 
 

4. Bid dat de coronavirus pandemie zou stoppen met de verspreiding, en dat God de 
kreten van Zijn volk zou horen en ons land zou genezen. 

 



5. Bid dat christenen wereldwijd te midden van de chaos de nabijheid van Jezus' 
spoedige terugkeer zouden aanvoelen en de hemelse troon zouden drukken in het 
gebed voor de Heilige Geest. 

 
 
 

 Dag 2 - Gebedsfocus - Sabbat, 28 maart 2020 
 

"Vrede laat ik met je, mijn vrede geef ik aan je, niet zoals de wereld geeft ik aan je.  
Laat je hart niet in de war zijn, en laat het ook niet bang zijn." Johannes 14:27 

 
"De vijand kan nooit uit de hand van de Christen degene die eenvoudigweg  

vertrouwen in zijn beloftes. "Review and Herald, Feb. 3, 1903 
 

1. Bid dat de angst wordt vervangen door vrede en dat wij als volk sterk staan 
temidden van de chaos, in het vertrouwen dat God de controle heeft. 
 

2. Bid voor degenen die worstelen met het Coronavirus of die geliefden hebben 
verloren in deze pandemie. Bid voor hoop en troost te midden van de pijn. 

 
3. Bid voor kerkleden in Kenia en andere Afrikaanse landen, die het moeilijk hebben 

omdat hun openluchtmarkten zich sluiten.  
 

4. Bid voor literatuur evangelisten, predikers, leraren, Bijbelwerkers en anderen die 
misschien niet in staat zijn om dezelfde persoonlijke bediening uit te voeren als 
voorheen. Bid voor goddelijke wijsheid en ideeën voor nieuwe manieren van 
bedienen. 

 
5. Bid voor de kerken die gesloten zijn vanwege het virus. Bid dat gemeenten 

manieren zullen vinden om "samen" te blijven door middel van internet live-
streaming en het getuigenis op gepaste "sociale afstandelijke" manieren. 

 
 

 Dag 3 - Gebedsfocus - zondag 29 maart 2020 
 

"Zoek me, o God, en ken mijn hart. Probeer me, en ken mijn angsten. En kijk of er een 
slechte weg in mij is, en leid me op de weg van de eeuwigheid." Ps. 139:23, 24 

 
"Er is niets waar Satan zo bang voor is als dat het volk van God de weg vrijmaakt door alle 

belemmeringen weg te nemen, zodat de Heer zijn Geest kan uitstorten op een 
wegkwijnende kerk..... Elke verleiding, elke tegengestelde invloed, openlijk of in het 

geheim, kan met succes worden weerstaan, "niet door macht, noch door macht, maar 
door mijn Geest, zegt de Heer der heerscharen" (Zacharia 4,6). Geselecteerde 

Boodschappen, vol. 1, p. 124 

 
1. Bid dat we het gebed van David in Psalm 139 persoonlijk opnemen en de Heer 

vragen of er iets tussen hem en ons staat. Als de Heilige Geest iets openbaart, bid 
dan dat we zouden biechten en het goed maken met God of met anderen. 
  



2. Bid dat we in geloof zouden leven, niet in angst, ongeacht de omstandigheden om 
ons heen. 

 
3. Bid voor voorzieningen voor degenen die hun baan verliezen, ontslagen worden of 

zich afvragen waar hun volgende maaltijd vandaan komt als ze niet kunnen gaan 
werken. Bid dat God in hun dagelijkse behoeften zou voorzien, zoals Hij belooft te 
doen in Isa. 33:16 en Phil. 4:19.  
 

4. Bid dat de leden van de kerk wereldwijd zouden begrijpen dat de zevende-daagse 
adventistische kerk een profetische beweging is met een profetische boodschap 
die door de hemel is toevertrouwd met een zeer speciale profetische missie, en dat 
het nu tijd is om te schitteren voor Gods glorie. 

 
5. Bid dat alle kerkleiders en leden overal deze pauze in samenkomsten en agenda's 

zouden zien als een kans om een diepere persoonlijke wandeling met Jezus te 
cultiveren. 

 
 

 Dag 4 - Gebedsfocus - maandag 30 maart 2020 
 

"Gij zult niet bang zijn voor de terreur bij nacht, noch voor de pijl die bij dag vliegt, noch 
voor de pest die in de duisternis wandelt, noch voor het verderf dat 's middags wordt 

aangericht.  
Duizend mogen aan uw zijde vallen, en tienduizend aan uw rechterhand, maar het zal niet 

in uw buurt komen." Ps. 91:6-7 
 

"Geloof groeit sterk door in conflict te komen met twijfels en tegengestelde invloeden. De 
ervaring die in deze beproevingen is opgedaan is van meer waarde dan de duurste 

juwelen." Getuigenissen, vol. 3, p. 555 
 

1. Bid dat God de beloften van Psalm 91 zou vervullen en een haag om Zijn kinderen 
zou plaatsen, om hen te beschermen tegen de coronavirusplaag die onze wereld 
inhaalt. 
 

2. Bid dat deze wereldcrisis een keerpunt in de kerkgeschiedenis zou zijn en dat de 
ogen van de mensen geopend zouden worden voor de nabijheid van Jezus' komst. 

 
3. Bid voor degenen die in krappe wijken in grote steden wonen, dat ze creatieve 

manieren zullen vinden om gezond en verbonden te blijven met anderen. Bid 
speciaal voor de kinderen die binnenshuis vastzitten.  

 
4. Bid voor wijsheid voor de vele beslissingen waar onze wereldwijde kerkleiding op 

dit moment mee te maken heeft. Bid voor goddelijke wijsheid voor deze 
uitdagende tijden. 
 

5. Bid voor wijsheid voor onze regering en wereldleiders in deze moeilijke tijden. Bid 
dat er een oprecht streven naar God zou zijn onder de top leiders en 
overheidsfunctionarissen. 

 
 



 Dag 5 - Gebedsfocus - Dinsdag 31 maart 2020 
 
"Als u dan, als u kwaadaardig bent, weet hoe u goede gaven aan uw kinderen kunt geven, 
hoeveel meer zal uw hemelse Vader dan de Heilige Geest geven aan hen die Hem vragen!" 

Lucas 11:13 
 

"De afdaling van de Heilige Geest op de kerk wordt net als in de toekomst verwacht; maar 
het is het voorrecht van de kerk om het nu te hebben. Zoek het, bid ervoor, geloof ervoor. 

We moeten het hebben, en de hemel wacht om het te schenken."  
The Review en Herald, 19 maart 1895. 

 
1. Bid voor degenen die nieuw gediagnosticeerd zijn met COVID-19. Bid voor 

wijsheid voor behandelingsmethoden om in te nemen. 
 

2. Bid dat de adventistische kerkleden zich vooral bezighouden met het modelleren 
van een gezonde levensstijl en natuurlijke manieren om het immuunsysteem te 
versterken, zoals het eten van veel fruit en groenten, het nemen van warme en 
koude contrastdouches en het openen van de ramen om frisse lucht in te ademen.  
 

3. Bid voor ons als kerk om te weten hoe we onze gezondheidsboodschap, de 
"rechterarm van het evangelie", effectief kunnen gebruiken en delen met online 
gezondheidsvoorlichting, video's en andere creatieve manieren van outreach. 

 
4. Bid dat we, in plaats van deze lange tijd thuis te gebruiken om te bidden over 

wereldlijk vermaak, deze tijd zouden gebruiken om Gods Woord te bestuderen, 
om te bidden, en om boeken te lezen en video's te bekijken die ons geloof zullen 
doen groeien.  

 
5. Bid voor kerken wereldwijd om plannen te ontwikkelen om kerkleden verbonden 

te houden in tijden van isolatie.  
 
 

 Dag 6 - Gebedsfocus - Woensdag 1 april 2020 
 

"Wat mij betreft, ik zal God aanroepen, en de HEERE zal mij redden. s Avonds en 's 
morgens en 's middags zal ik bidden, en hardop huilen, en Hij zal mijn stem horen. Hij 

heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd die tegen mij was, want er waren velen tegen 
mij. "Ps. 55:16-18 

 
"Wanneer de kerk ontwaakt voor het gevoel van haar heilige roeping, zullen veel meer 

vurige en effectieve gebeden opstijgen naar de hemel om de Heilige Geest te wijzen op het 
werk en de plicht van Gods volk met betrekking tot het heil van de zielen. We hebben een 

staande belofte dat God elke zoekende ziel zal benaderen". 1 Geselecteerde berichten, p. 
116 

 
1. Bid voor onze grootouders, ouders en ouderen om kracht en gezondheid te 

hebben temidden van deze wereldwijde crisis. 
 



2. Bid voor onze gezondheidswerkers, artsen, verpleegkundigen en anderen die de 
klok rond blijven werken om te zorgen voor de oplopende coronavirusgevallen. 
Bid voor hun persoonlijke gezondheid en veiligheid.  

 
3. Bid dat de Boodschappen van de Drie Engelen zich nog krachtiger zouden 

ontwikkelen in de delen van de wereld waar grote evenementen en 
outreachprogramma's zijn geannuleerd, omdat alle ogen naar de hemel gericht 
zijn. 

 
4. Bid voor de Zending naar de Steden initiatieven op tal van plaatsen in de 

wereldkerk. Bid dat de gezaaide zaden nu vruchten zullen plukken voor Gods 
koninkrijk.  

 
5. Bid voor wijsheid, geduld en genade bij het omgaan met de vele veranderingen die 

in het dagelijks leven plaatsvinden, zodat mensen het aankunnen en verder trouw 
kunnen getuigen van Gods almachtige leiding in hun leven. 

 
 

 Dag 7 - Gebedsfocus - Donderdag 2 april 2020 
 

"Roep Mij aan op de dag van de problemen; Ik zal jullie verlossen en jullie zullen Mij 
verheerlijken." Ps. 50:15 

 
"Jacob heerste omdat hij volhardend en vastberaden was. Zijn ervaring getuigt van de 

kracht van een belangrijk gebed. Het is nu dat we deze les van het heersende gebed, van 
het onverzettelijke geloof, moeten leren. De grootste overwinningen voor de kerk van 

Christus of voor de individuele christen zijn niet de overwinningen die worden behaald 
door talent of onderwijs, door rijkdom of de gunst van de mens. Het zijn die 

overwinningen die worden behaald in de audiëntiezaal met God, wanneer een serieus, 
kwellend geloof de machtige arm van de macht vasthoudt". 

Patriarchen en Profeten, p. 203 
 

 
1. Bid dat we in geloof naar God blijven kijken en Hem vertrouwen met de 

onzekerheden van onze toekomst, wetende dat Hij de controle heeft. Bid dat we op 
Gods Woord vertrouwen, zelfs als de omstandigheden om ons heen duister en 
ontmoedigend lijken. 

 
2. Bid voor wijsheid voor kerkleiders en -bestuurders als ze werken door middel van 

logistieke uitdagingen in de herschikte algemene conferentiezitting, die nu zal 
plaatsvinden in Indianapolis op 20-25 mei 2021.   

 
3. Bid dat de zitting van de Algemene Conferentie van 2021 gevuld zal zijn met 

geestelijke, zendingsgerichte plannen en dat de Heilige Geest de volledige controle 
zal hebben.   

 
4. Bid voor het thema van de Algemene Conferentievergadering van 2021:  "Jezus 

komt eraan!  Laat je meeslepen!" Bid dat de leden wereldwijd deze oproep tot 
Total Member Involvement zelfs nu nog persoonlijk zouden opnemen. 
 



5. Bid voor een grote uitstorting van de Heilige Geest op Gods gemeenteleden 
wereldwijd, waar ze zich ook bevinden, dat het werk kan worden voltooid en dat 
we naar huis kunnen gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra middelen om je wandeling met God op te bouwen van  
Ellen White, "The Last Crisis," Getuigenissen, vol. 9, pp. 11-18 



Hoofdstuk 1 - De laatste crisis 
 
We leven in de tijd van het einde. De snel vervullende tekenen van de tijd verklaren dat 

de komst van Christus nabij is. De dagen waarin we leven zijn plechtig en belangrijk. De 
Geest van God wordt geleidelijk maar zeker teruggetrokken uit de aarde. Plagen en 
oordelen vallen al op de verachters van de genade van God. De rampen op het land en op 
de zee, de onrustige toestand van de maatschappij, de alarmen van de oorlog zijn 
voortekenend. Ze voorspellen naderende gebeurtenissen van de grootste omvang. {9T 
11.1} 

 
De agentschappen van het kwaad bundelen hun krachten en consolideren zich. Ze 

versterken voor de laatste grote crisis. Er zullen binnenkort grote veranderingen 
plaatsvinden in onze wereld, en de laatste bewegingen zullen snel gaan. {9T 11.2} 

 
De toestand van de dingen in de wereld laat zien dat moeilijke tijden ons goed liggen. 

De dagbladen staan vol met aanwijzingen voor een vreselijk conflict in de nabije 
toekomst. Overvallen komen vaak voor. Stakingen komen vaak voor. Diefstallen en 
moorden worden op alle fronten gepleegd. Mannen die bezeten zijn van demonen nemen 
het leven van mannen, vrouwen en kleine kinderen. Mannen zijn verliefd geworden op 
ondeugd, en elk soort kwaad heeft de overhand. {9T 11.3} 

 
De vijand is erin geslaagd om gerechtigheid te verdraaien en de harten van de mensen 

te vullen met het verlangen naar egoïstisch gewin. "Gerechtigheid staat op afstand, want 
de waarheid is op straat gevallen en de rechtvaardigheid kan niet binnenkomen." Jesaja 
59:14. In de grote steden zijn er massa's die in armoede en ellende leven, bijna berooid 
zijn met voedsel, onderdak en kleding; terwijl in dezelfde steden degenen zijn die meer 
dan hun hart zou kunnen wensen, die luxueus leven, hun geld uitgeven aan rijkelijk 
ingerichte huizen, aan persoonlijke versiering, of erger nog, aan de bevrediging van 
sensuele eetlust, aan drank, tabak en andere dingen die de krachten van de hersenen 
vernietigen, het verstand uit balans brengen en de ziel vernederen. De kreten van de 
uitgehongerde mensheid komen voor God, terwijl door elke soort van onderdrukking en 
afpersing de mensen kolossale fortuinen opstapelen.  {9T 11.4} 

 
Op een keer, toen ik in New York City, was in het nachtelijke seizoen opgeroepen om 

gebouwen te zien stijgen verhaal na verhaal naar de hemel. Deze gebouwen waren 
gegarandeerd brandveilig, en ze werden opgericht om hun eigenaars en bouwers te 
verheerlijken. Hoger en nog hoger stegen deze gebouwen, en in hen werd het duurste 
materiaal gebruikt. Degenen aan wie deze gebouwen toebehoorden, vroegen zich niet af: 
"Hoe kunnen we God het beste verheerlijken?" De Heer was niet in hun gedachten. {9T 
12.1} 

 
Ik dacht: "Oh, dat zij die zo hun middelen investeren, hun koers zouden kunnen zien 

zoals God het ziet! Ze stapelen prachtige gebouwen op, maar hoe dwaas is het in de ogen 
van de Heerser van het universum dat ze plannen maken en bedenken. Ze bestuderen 
niet met alle krachten van hart en geest hoe ze God kunnen verheerlijken. Ze hebben dit 
uit het oog verloren, de eerste plicht van de mens." {9T 12.2} 

 



Toen deze hoge gebouwen opkwamen, verheugden de eigenaars zich met ambitieuze 
trots dat ze geld hadden om zichzelf te bevredigen en de afgunst van hun buren uit te 
lokken. Een groot deel van het geld dat ze zo investeerden, was verkregen door middel 
van dwang, door het vermalen van de armen. Ze vergaten dat er in de hemel een rekening 
wordt bijgehouden van elke zakelijke transactie; elke onrechtvaardige deal, elke 
frauduleuze handeling wordt er opgetekend. De tijd komt dat de mensen in hun bedrog 
en onbeschaamdheid een punt bereiken dat de Heer hen niet zal toestaan, en zij zullen 
leren dat er een grens is aan de verdraagzaamheid van Jehova.  {9T 12.3} 

 
De scène die voor mij voorbijging was een brandalarm. Mannen keken naar de hoge en 

zogenaamd vuurvaste gebouwen en zeiden: "Ze zijn volkomen veilig." Maar deze 
gebouwen werden verbruikt alsof ze van pek waren gemaakt. De brandweerwagens 
konden niets doen om de vernieling te voorkomen. De brandweermannen konden de 
motoren niet bedienen. {9T 13.1} 

Ik ben geïnstrueerd dat wanneer de tijd van de Heer komt, mocht er geen verandering 
hebben plaatsgevonden in de harten van trotse, ambitieuze mensen, de mensen zullen 
merken dat de hand die sterk was geweest om te redden, sterk zal zijn om te vernietigen. 
Geen enkele aardse kracht kan de hand van God blijven. Geen enkel materiaal kan worden 
gebruikt bij het oprichten van gebouwen die hen voor vernietiging zullen behoeden 
wanneer Gods tijd komt om de mensen te straffen voor hun veronachtzaming van Zijn 
wet en voor hun egoïstische ambitie. {9T 13.2} 

 
Er zijn niet veel mensen, zelfs niet onder opvoeders en staatslieden, die de oorzaken 

begrijpen die ten grondslag liggen aan de huidige staat van de samenleving. Degenen die 
de teugels van de overheid in handen hebben, zijn niet in staat om het probleem van 
morele corruptie, armoede, pauperisme en toenemende criminaliteit op te lossen. Ze 
worstelen tevergeefs om de bedrijfsvoering veiliger te maken. Als de mensen meer 
aandacht zouden schenken aan de leer van Gods woord, zouden ze een oplossing vinden 
voor de problemen die hen verbijsteren. {9T 13.3} 

 
De Schrift beschrijft de toestand van de wereld vlak voor de tweede komst van 

Christus. Van de mannen die door overvallen en afpersing grote rijkdom vergaren, staat 
het geschreven: "Gij hebt de laatste dagen een schat bij elkaar gesprokkeld. Zie, de huur 
van de arbeiders die uw akkers hebben geoogst, die door bedrog wordt tegengehouden, 
schreeuwt: en de kreten van hen die hebben geoogst, komen in de oren van de Heer van 
Sabaoth terecht. Gij hebt op de aarde in vreugde geleefd en bent armzalig geweest; gij 
hebt uw harten gevoed, als op een dag van de slacht. Gij hebt de rechtvaardigen 
veroordeeld en gedood, en hij verzet zich niet tegen u." James 5:3-6.  {9T 13.4} 

 
Maar wie leest de waarschuwingen die de snelle vervullingstekenen van de tijd geven? 

Welke indruk wordt er op de wereld gemaakt? Welke verandering wordt gezien in hun 
houding? Niet meer dan in de houding van de inwoners van de Noachiaanse wereld. De 
antediluvianen, geabsorbeerd in wereldse zaken en plezier, "wisten het niet tot de 
zondvloed kwam, en namen ze allemaal mee". Mattheüs 24:39. Ze hadden hemelse 
waarschuwingen, maar ze weigerden te luisteren. En vandaag de dag haast de wereld 
zich, ongeacht de waarschuwingsstem van God, naar de eeuwige ondergang. {9T 14.1} 

 
De wereld wordt geroerd door de geest van de oorlog. De profetie van het elfde 

hoofdstuk van Daniël is bijna volledig vervuld. Spoedig zullen de scènes van 
moeilijkheden waarover in de profetieën wordt gesproken, zich afspelen. {9T 14.2} 



 
"Zie, de Heer maakt de aarde leeg, en maakt haar afval, en zet haar ondersteboven, en 

verstrooit de inwoners ervan in het buitenland,.... omdat zij de wetten hebben overtreden, 
de verordening hebben veranderd, het eeuwigdurend verbond hebben verbroken. 
Daarom heeft de vloek de aarde verslonden, en zij, die daarin wonen, zijn verlaten.... De 
vreugde der tabellen houdt op, het lawaai van hen, die zich verblijden, houdt op met de 
vreugde der harp." Jesaja 24:1-8. {9T 14.3} 

 
"Helaas voor de dag, want de dag des Heren is nabij, en als een vernietiging van de 

Almachtige zal het komen.... Het zaad is verrot onder hun kluiten, de graanschuren zijn 
verlaten gelegd, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunen de 
beesten! De kuddes vee zijn verbijsterd, omdat ze geen weide hebben; ja, de 
schaapskuddes worden woest gemaakt". "De wijnstok is opgedroogd en de vijgenboom 
verkommert; de granaatappelboom, de palmboom ook, en de appelboom, zelfs alle 
bomen van het veld, zijn verdord: want de vreugde is verdord van de mensenzonen." Joel 
1:15-18, 12. {9T 15.1} 

 
"Ik heb pijn in mijn hart; ... Ik kan mijn vrede niet bewaren, want Gij hebt gehoord, o 

mijn ziel, het geluid van de trompet, het alarm van de oorlog. Vernietiging bij vernietiging 
wordt gehuild; want het hele land is bedorven." Jeremia 4:19, 20. {9T 15.2} 

 
"Ik zag de aarde, en, zie, het was zonder vorm en leegte, en de hemel, en ze hadden 

geen licht. Ik zag de bergen, en zie, ze beefden, en alle heuvels bewogen zich licht. Ik zag, 
en zie, er was geen mens, en alle vogels van de hemel waren gevlucht. Ik zag, en zie, de 
vruchtbare plaats was een wildernis, en alle steden werden afgebroken. Verzen 23-26. 
{9T 15.3} 

 
"Helaas, want die dag is groots, zodat er niemand is zoals hij, het is zelfs de tijd van 

Jacob's problemen, maar hij zal er uit gered worden." Jeremiah 30:7. {9T 15.4} 
 
Niet iedereen in deze wereld heeft partij gekozen voor de vijand tegen God. Niet 

iedereen is ontrouw geworden. Er zijn maar weinig gelovigen die trouw zijn aan God; 
want Johannes schrijft: "Hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus 
onderhouden". Openbaring 14:12. Spoedig zal de strijd tussen hen die God dienen en hen 
die Hem niet dienen, hevig worden gevoerd. Spoedig zal alles wat geschud kan worden, 
geschud worden, opdat de dingen die niet geschud kunnen worden, blijven.  {9T 15.5} 

 
Satan is een ijverige bijbelstudent. Hij weet dat zijn tijd kort is en hij probeert op elk 

moment het werk van de Heer op deze aarde tegen te gaan. Het is onmogelijk om enig 
idee te geven van de ervaring van het volk van God dat zal leven op de aarde wanneer 
hemelse heerlijkheid en een herhaling van de vervolgingen uit het verleden worden 
vermengd. Zij zullen in het licht van de troon van God wandelen. Door middel van de 
engelen zal er een constante communicatie zijn tussen hemel en aarde. En Satan, omringd 
door boze engelen, die beweren God te zijn, zal allerlei wonderen verrichten, om zo 
mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Gods volk zal zijn veiligheid niet vinden in het 
verrichten van wonderen, want Satan zal de wonderen die verricht zullen worden 
vervalsen. God's beproefde mensen zullen hun kracht vinden in het teken waarover in 
Exodus 31:12-18 gesproken wordt. Zij moeten hun standpunt innemen over het levende 
woord: "Het is geschreven". Dit is het enige fundament waarop ze veilig kunnen staan. Zij 



die hun verbond met God hebben verbroken, zullen op die dag zonder God en zonder 
hoop zijn. {9T 16.1} 

 
De aanbidders van God zullen zich vooral onderscheiden door hun aandacht voor het 

vierde gebod, omdat dit het teken is van Gods scheppingskracht en het getuigenis van zijn 
aanspraak op de eerbied en het eerbetoon van de mens. De goddelozen zullen zich 
onderscheiden door hun inspanningen om het gedenkteken van de Schepper af te breken 
en de instelling van Rome te verheffen. In de kwestie van het conflict zal het hele 
christendom worden verdeeld in twee grote klassen, namelijk zij die de geboden van God 
en het geloof van Jezus onderhouden en zij die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn 
merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun macht zullen verenigen om allen, "klein 
en groot, rijk en arm, vrij en gebonden", te dwingen om het merkteken van het beest te 
ontvangen, zal het volk van God het niet ontvangen. Openbaring 13:16. De profeet van 
Patmos ziet "degenen die de overwinning op het beest en op zijn beeltenis en op zijn 
merkteken en op het getal van zijn naam hebben gekregen, staan op de zee van glas, met 
de harpen van God" en zingen het lied van Mozes en het Lam. Openbaring 15:2.  {9T 16.2} 

 
Er staan het volk van God angstige tests en beproevingen te wachten. De geest van de 

oorlog beweegt de naties van het ene naar het andere uiteinde van de aarde. Maar te 
midden van de tijd van moeilijkheden die komen gaan,-een tijd van moeilijkheden zoals 
die niet is geweest sinds er een natie was,-zal het uitverkoren volk van God onbewogen 
blijven staan. Satan en zijn gastheer kunnen hen niet vernietigen, want engelen die 
uitblinken in kracht zullen hen beschermen. {9T 17.1} 

 
God's woord aan zijn volk is: "Komt uit hun midden en scheidt u, ... en raakt het onreine 

niet aan, en Ik zal u ontvangen en zal een Vader voor u zijn, en gij zult Mijn zonen en 
dochters zijn." "Gij zijt een uitverkoren generatie, een koninklijk priesterschap, een 
heilige natie, een eigenaardig volk; dat gij de lof van Hem, die u uit de duisternis heeft 
geroepen, in zijn wonderbaarlijke licht laat zien." 2 Korintiërs 6:17, 18; 1 Petrus 2:9. 
God's volk moet worden onderscheiden als een volk dat Hem volledig dient, van ganser 
harte, dat zichzelf geen eer aandoet en dat zich door een zeer plechtig verbond heeft 
verbonden tot het dienen van de Heer en Hem alleen. {9T 17.2} 

 
De Heer sprak tot Mozes en zei: "Spreek ook tot de kinderen van Israël en zeg: 

Voorwaar, Mijn Sabbatten zult gij bewaren, want het is een teken tussen Mij en u in uw 
geslachten, opdat gij weet, dat Ik de Heer ben, die u heiligt. Gij zult dan de sabbat houden; 
want zij is u heilig; een ieder, die haar verontreinigt, zal zeker gedood worden; want wie 
daarin enig werk doet, die ziel zal uit het midden van zijn volk worden afgesneden. Zes 
dagen mogen er gewerkt worden; maar in de zevende is de sabbat van rust, heilig voor de 
Here; wie op de sabbatdag enig werk doet, die zal zekerlijk gedood worden. Daarom 
zullen de kinderen Israëls de sabbat houden, om de sabbat in hun geslachten te 
onderhouden, voor een eeuwigdurend verbond. Het is een teken tussen Mij en de 
kinderen van Israël voor altijd; want in zes dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt, 
en op de zevende dag rustte Hij en werd Hij opgefrist. Exodus 31:12-17.  {9T 17.3} 

 
Wijzen deze woorden ons niet aan als Gods volk en verklaren zij ons niet dat wij, 

zolang de tijd duurt, het heilige, confessionele onderscheid dat ons wordt opgelegd, 
moeten koesteren? De kinderen van Israël moesten de sabbat gedurende hun hele 
generatie in acht nemen "voor een eeuwigdurend verbond". De sabbat heeft niets van zijn 



betekenis verloren. Het is nog steeds het teken tussen God en zijn volk, en dat zal het voor 
altijd zijn. {9T 18.1} 

 
 
 
 
 


