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1. Wat is Gods laatste waarschuwing tegen valse aanbidding?
“Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan
zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods,
die ongemengd ingeschonken is in de drink beker Zijns toorns, en hij zal
gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.”
Openb. 14:9, 10.
NOOT.- Gedurende de genadetijd is Gods toorn immer getemperd, of gemengd geweest met
barmhartigheid. Vandaar dat de profeet Habakkuk bidt: ‘ “ In de toorn gedenk des ontfermens.’’ Hab. 3: 2.
Gods toorn, onvermengd met barmhartigheid, zal eerst dan uitgegoten worden, wanmeer de genade Zijn
laatste werk gedaan heeft, en het kwaad tot het uiterste is gegaan, zodat er geen geneesmiddel '' meer
is. Zie Gen. 6 : 3; 15: 16; 19:12, 13; 2 Kron. 36: 16; Matth. 23:37, 38; Lukas 19: 42-44; 2 Petr. 2: 6; Judas
7.
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2. Waarin is de toorn Gods geëindigd?
“En ik zag een ander groot en wonderlik teken in de hemel : namelik zeven
engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods
geëindigd.” Openb. 15: 1.

3. Hoe beschrijft Joël de dag des Heren?
“Ach, die dag! want de dag des Heren is nabij, en zal als een verwoesting
komen van de Almachtige.” “Want de dag des Heren is groot en zeer vreselik, en
wie zal hem verdragen?” Joël 1 : 15; 2: 11.

4. Wat zegt Daniël aangaande deze tijd?
| “Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat
er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost
worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.” Dan. 12; 1 ; zie
Ezech. 7 : 15-19.
NOOT- De zeven laatste plagen zullen de vreselijkste gesels zijn, waarmede de mens ooit bezocht is
geworden. Gelijk Achab Elija beschuldigde van de oorzaak van Israëls rampen te zijn (1 Kon. 18: 17, 18);
zo zullen de goddelozen, en zij, die van God afgeweken zijn, in de tijd der benauwdheid ook woedend zijn
op de rechtvaardigen, en zullen hen beschuldigen van de oorzaak van de plagen te zijn, en trachten hen
om te brengen, gelijk Haman dit de Joden trachtte te doen. Zie Esther 3: 8-14. Maar evenals toen zal God
ook in deze tijd Zijn volk op wonderdadige wijze verlossen.
5. Wat zal de eerste plaag zijn, en op wie zal die vallen?
“En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd eеn
Кwaad en boos gezweer aan de тепsen, die het merkteken van het beest hadden,
en die zijn beeld aanbaden.” Openb. 16 : 2.
6. Waaruit zal de tweede plaag bestaan?
“En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en ΐn werd bloed als van een
dode, en alle levende ziel is gestorven in de zee. '' Vers 3.
7. Wat zal de derde plaag zijn?
“En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der
wateren, en de wateren werden bloed.” Vers 4.
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NOOT.- De tweede plaag tast de zee aan. De derde plaag komt, nader tot waar de mensen wonen,
en tast het land aan. De watertoevoer wordt verontreinigd.
8. Waarom geeft de Heer onder deze plagen bloed te drinken aan de mensen ?
“Dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij
hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.” Vers 6.
NOOT.- Hierin wordt Gods afschuw van verdrukking en vervolging getoond. De plagen zijn Gods
straffen op ontzettende vormen van zonde.
9. Wat zal de vierde plaag zijn?
“En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon, en haar is macht gegeven de
mensen te verhitten door vuur.” Vers 8. Zie Joël 1: 16-20.

NOOT– Zonnedienst is de oudste en algemeenste van alle vormen van afgodendienst. In deze
plaag toont God Zijn misnoegen over deze vorm van afgodendienst. Het voorwerp, dat de mensen als
een god hebben aangebeden wordt nu een plaag en een pijniging. Het was hetzelfde met de plagen van
Egypte. Die dingen, welke de Egyptenaren hadden aangebeden, werden hun tot gesels, in plaats van
weldoeners en zegeningen. Zie “The Philosophy of the Plan of Salvation, '' door “ An American Citizen,”
hoofdst. 3.
10. Zal zelfs dit vreselijke oordeel de mensen ertoe brengen om zich te bekeren ?
“En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de naam Gods, die
macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem, heerlijkheid te
geven.” Vers 9.
11. Wat zal de vijfde plaag wezen?
“En de vijfde engel goot zijn fiool uit op de troon van het beest; en zijn rijk is
verduisterd geworden, en zij kauwden hun tongen van pijn.” Vers 10.
NOOT - Deze plaag slaat de wezenlijke zetel van de grote afval van de laatste dagen, het Pausdom.
Hij zal ongetwijfeld van gelijke uitwerking wezen als dezelfde plaag in Egypte, waar een duisternis
heerste, die men “tasten” kon. Exod. 10: 21-23. Door deze plaag wordt dat goddeloze, hoogmoedige, en
afvallige geestelijke despotisme, dat er zich op beroemt, dat het de volle waarheid heeft, en dat het het
licht van de wereld is, in duisternis gehuld.
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12. Wat heeft er onder de zesde plaag plaats?
“En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water
is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van de opgang
der zon komen Zullen. ” Vers 12.
NOOT - Dit doelt, gelijk wij verstaan, op het uitdrogen van het Turkse Rijk door de grote
wereldmachten, als voorbereiding op de krijg van Armageddon. Zie de voorgaande lezing.
13. Wat doet de volken vergaderen tot de krijg van Armageddon ?
" En ik zag uit de mond des draaks, en uit de mond van het beest en uit de
mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, aan de vorsen gelijk. Want
het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen
der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote
dag des Almachtige Gods. . . . En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in
het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.” Verzen 13-16.
NOOT.- Deze schriftuurplaats toont aan, dat het de geest van Satan is, die de mensen tot
oorlogvoeren aanzet, en verklaart waarom de grote volken van de wereld thans zulke grote
oorlogstoebereidselen maken. De draak stelt het heidendom voor; het beest, het Pausdom; en de valse
profeet, het afvallige Protestantisme,- de drie grote godsdienstige afvallige machten sedert de zondvloed.
Het dal van Esdraelon, in zuid westelijk Galilea, is het Armageddon, waar hier naar verwezen wordt. Zie
noot op bladz. 328.
14. Welke gebeurtenis is in die tijd nabij ?
“Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat
hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.” Vers 15.
15. Wat heeft er onder de zevende plaag plaats?
“En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht. . . . En er geschiedden
stemmen, en donderslagen en bliksemen; en er geschiedde een grote
aardbeving, hoedanige niet is geweest van dat de mensen op de aarde geweest
zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie
delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen.” Verzen 17-19.
16. Wat gaat gepaard aan de aardbeving?
“En een grote hagel, elk van een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op
de mensen; en de mensen lasterden God wegens de plage des hagels, want
deszelfs plage was zeer groot.” Vers 21. Zie Job 38: 22, 23; Ps. 7 : 11-13.
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17. Wat zal de Heer te dien tijde voor Zijn volk zijn?
“En de Heer zal uit Zion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel
en aarde beven zullen; maar de Heer zal de toevlucht Zijns volks, en de sterkte
der kinderen Israëls zijn.” Joël 3: 16. Zie Jer. 25: 30, 31; Haggai 2:21; Hebr. 12: 26;
Ps. 91: 5-10.
NOOT - Om Zijn volk en de wereld op deze vreselijke oordelen voor te bereiden, zendt de Heer, gelijk in
de dagen van Noach, een boodschap van waarschuwing aan alle natie en geslacht, en taal en volk. Zie
Openb.14: 6-10.

18. Welke oproeping doet God aan Zijn volk, dat nog in Babylon is, juist vóór het
uitgieten van de plagen?
“En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, mijn
volk opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar
plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de een op de andere gevolgd tot de
hemel toe, en God is aan haar ongerechtigheden gedachtig geweest.” Openb. 18:
4, 5. Zie Gen. 19 : 12-17; Jer. 51 : 6; en bladz. 273.
NOOT.- Gods oneindige goedertierenheid jegens de mensheid wordt geopenbaard in de
boodschappen van waarschuwing en vermaning, welke Hij hun zendt. Ofschoon zijn belijdend volk van
Hem afgeweken is, en de grote christelijke kerk zich aan algemene afval heeft overgegeven, erkent Hij,
dat er met iedere organisatie nog eerlijke mannen en vrouwen verbonden zijn, die de heersende afval
betreuren. Deze waarheidlievende noemt God Zijn volk; en Hij roept hen op om zich af te scheiden van
de zonde en zondige banden, ten einde geen aandeel in het oordeel te hebben, dat over de goddelozen
komen zal.
19. Hoe plotseling zullen de plagen over het moderne Babylon komen ?
“Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, en rouw en
honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar
oordeelt. . . . Want uw oordeel is in één uur gekomen.” Openb. 18: 8-10.
20. Welke hongersnood zal te dien tijde komen over hen, die Gods
genadeboodschappen verworpen hebben?
“Ziet de dagen komen, spreekt de Here Here, dat Ik een honger in het land zal
zenden; niet een honger naar brood, noch dorst maar water, maar om te horen de
woorden des Heren: en zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het Noorden tot
het Oosten, zij zullen omlopen om het woord des Heren te zoeken, maar zullen
het niet vinden.” Amos 8: 11, 12. Zie Lukas 13: 25; Spreuk. 1: 24-26; Hebr. 12:15-17.
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21. Welke aankondiging werd er onder de zevende plaag gedaan?
“En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende:
Het is geschied.” Openb. 16: 17.
NOOT.- God maakte de mens om hem te zegenen. Gen. 1: 28. Wanneer Zijn zegeningen misbruikt
worden, geeft Hij ze niet langer, ten einde de mensen te leren, van waar zij komen, en wat het behoorlik
gebruik ervan is. Haggai 1: 7-11.
Oordelen worden gezonden opdat de mensen gerechtigheid zouden leren. Jes. 25: 9; 1 Kon. 17: 1.
Dat de mensen zich niet bekeren onder de plagen is geen bewijs, dat God niet langer genadig en
vergevensgezind is. Het toont eenvoudig, dat allen besloten hebben wat hun lot zijn zal, en dat zelfs de
zwaarste oordelen Gods de goddelozen en onboetvaardigen niet tot berouw zullen bewegen.

22. Welk plechtig dekreet zal er juist vóór de wederkomst van Christus uitgaan,
aantonende dat er over de gevallen van allen beslist is.
“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil
worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is,
dat hij nog geheiligd worde. En ziet, Ik kom haastiglijk ; en Mijn loon is met Mij,
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.” Openb. 22:11, 12.
23. Welke psalmen schijnen in het bijzonder geschreven te zijn tot troost en
bemoediging van Gods volk gedurende de tijd van de zeven laatste plagen?
Psalmen 91 en 46. Zie ook Jes, 33 : 13-17.
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Rijst op, rijst op voor Jezus,
Gij, helden van het kruis!
Verheft Zijn kruisbanieren
Te midden van 't gedruis.
Door strijd tot overwinning
Leidt Jezus keer op keer,
Tot ied 're vijand valle,
En Christus heerst als Heer.
Rijst op, rijst op voor Jezus!
Steunt op Zijn kracht alleen! Uw eige narm is macht 'loos,
Hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
En waakt, en bidt, en strijdt!
Roept plicht u in gevaren,
Gehoorzaamt t' allen tijd.
Rijst op, rijst op voor Jezus!
De strijd is kort van duur.
Na al het krijgsgekletter
Komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen,
Geeft Hij de zegekroon:
Zij zullen met Hem heersen
Voor eeuwig op Zijn troon.
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