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Psalm 78:43-48 beschrijft de plagen die over Egypte vielen voordat het
volk van Israël uit de slavernij werd bevrijd. Wij lezen:
“Toen Hij Zijn tekenen verrichtte in Egypte en Zijn wonderen
in het gebied van Zoan. Hun rivieren veranderde Hij in bloed,
en ook hun stromen, zodat zij niet konden drinken. Hij zond
steekvliegen onder hen, die hen verteerden, en kikkers, die
hen te gronde richtten. Hij gaf hun gewas aan de
zwermsprinkhaan, aan de veldsprinkhaan hun opbrengst. Hij
doodde hun wijnstok door de hagel, hun wilde vijgenbomen
door grote hagelstenen. Ook leverde Hij hun dieren aan de
hagel over, hun vee aan de vurige bliksemflitsen.” Psalm 78:4348
Lees nu alstublieft vers 49 aandachtig:
“Hij zond Zijn brandende toorn op hen af, verbolgenheid,
gramschap, benauwdheid, Hij zond een menigte boden van
rampen.” Psalm 78:49
Hier wordt ons verteld dat bij de plagen die op Egypte vielen, boze
engelen betrokken waren, wat alleen maar kan betekenen dat het
demonen waren. Er zijn beslist geen boze engelen in de hemel die
blijmoedig Gods wil volgen.
Kunnen we nu herennen wat de boze engelen in Egypte deden ten tijde
van de plagen?
Laten we Exodus 12:12 lezen -,
“Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en
alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen
tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren
strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.”
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“IK ZAL DOOR... EN ZAL TREFFEN... IK, DE HEERE”. Uit dit vers wordt
duidelijk dat de tiende plaag of vernietiging van de eerstgeborenen in
Egypte het oordeel van de Heer was. Het vers lijkt erop te wijzen dat de
Heer persoonlijk, rechtstreeks, alle eerstgeborenen van Egypte zal
vernietigen, maar laten we lezen wat vers 23 zegt in hetzelfde
hoofdstuk:
“Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te
treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en
op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur
voorbijgaan en DE VERDERVER niet toestaan om uw huizen
binnen te komen om u te treffen.” Exodus 12:23
Hier hebben we een heel ander beeld; namelijk het is niet de HEER die
met Zijn hand de eerstgeborene zal vernietigen, maar iemand die “de
Verderver” wordt genoemd. Wie is dit? We hebben nog een verwijzing
naar de vernietiger in 1 Korinthe 10:10:
“En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben
en omgekomen zijn door DE VERDERVER.” 1 Korinthe
10:10
Het woord voor vernietiger heeft deze betekenis in het Grieks. Van
G3645; een vernieler, dat wil zeggen, (specifiek) een giftige slang: vernietiger.
Dit gaat over Israël in de woestijn waar sommigen van hen werden
vernietigd door de vernietiger. Nogmaals, dit vers is niet duidelijk wie de
vernietiger is. De meeste mensen denken dat het de Heer is omdat, zeggen
ze, Hij degene was die de mensen in de woestijn strafte. Maar zie in
Exodus 12:23 dat het niet de Heer kan zijn, want Hij was degene die
toestond of verhinderde dat de vernietiger vernietigde.
En andere verwijzing naar de vernietiger hebben we in Openbaring 9:11:
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“En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond.
Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks
heeft hij de naam Apollyon.” Openbaring 9:11
Het woord “ABADDON” of “APOLLYON” betekent “VERNIETIGER”. Dus
deze engel van de bodemloze put is de Vernietiger. Wie is hij? De Bijbel
legt zichzelf uit,
“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit
de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van
de put van de afgrond gegeven.” Openbaring 9:1
Ik denk dat het duidelijk is wie deze ster is die uit de hemel op de aarde
is gevallen. Het is Satan. SATAN IS DE VERNIETIGER!
Ellen White bevestigt wat we in de Bijbel vinden. Ze stelt dat Satan in de
Schrift de Vernietiger wordt genoemd.
“Satan is de grote vijand van God en de mens. Hij
transformeert zichzelf door zijn agenten in engelen van licht.
In de Schrift wordt hij een vernietiger, een aanklager van de
broeders, een bedrieger, een leugenaar, een kwelgeest en een
moordenaar genoemd” {5T 137}
“Satan is de vernietiger” {Banner, 1 maart 1905}
In tegenstelling zien we wat Jezus zegt over vernietiging.
“Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van
mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden” Lukas
9:56
“Door zich te bukken om de mensheid op Zich te nemen,
openbaarde Christus een karakter dat het tegenovergestelde
was van het karakter van Satan.” {DA 25}
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“Satan is de vernietiger, maar Christus is de hersteller.” {RH
26 november 1895}
Als Christus een karakter heeft geopenbaard dat tegenovergesteld is
aan Satan, is er dan een tijd dat hij een karakter zou openbaren dat
hetzelfde is als Satan en mensen zou vernietigen? In hoeveel van het
werk van Christus leerde hij dat Hij mensen zou vernietigen?
“Hij kwam om de mens te verheffen. Er was voorzien dat
iedereen die in Christus als zijn persoonlijke Verlosser zou
geloven, gered zou worden. In al zijn werken leerde hij de
mensen dat het zijn missie niet was om mensenlevens te
vernietigen, maar om ze te redden.” {ST, 2 juli 1896 par. 3}
In alle werken van Christus leerde Hij de mensen dat het niet Zijn missie
was om te vernietigen. Het was Zijn missie om de Vader te openbaren
door te redden, te verlossen en te redden.
“Christus kwam naar de wereld om de verlorenen te zoeken
en te redden. Toen Hij door de Farizeeën beschuldigd werd
van het eten met tollenaars en zondaars, antwoordde Hij: “Ik
ben niet gekomen om de [naar verluidt] rechtvaardigen te
roepen, maar zondaars tot bekering.” Hij kwam om te redden,
niet om te vernietigen. Zielen zijn zeer kostbaar in Zijn ogen;
want door schepping en door verlossing zijn zij van Hem.”
{MM 183}
“De Heer wil redden, niet vernietigen. Hij schept behagen in
de redding van zondaars. “Zo waar ik leef, zegt de Here God,
ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen.” Ezechiël
33:11. Door waarschuwingen en smeekbeden roept Hij de
eigenzinnigen op om op te houden met hun slechte daden en
zich tot Hem te wenden en te leven. Hij geeft Zijn uitverkoren
boodschappers een heilige vrijmoedigheid, opdat degenen die
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horen mogen vrezen en tot bekering worden gebracht.” {PK
104.105}
Het maakt geen deel uit van de goddelijke natuur om te vernietigen,
maar om te reconstrueren.
“Verlossing maakt deel uit van de goddelijke natuur. Het is het
voorrecht van God om te moeten reconstrueren, niet om te
vernietigen. De Zoon van God werd gegeven om te sterven
vóór de grondlegging van de wereld. Het bestaan van zonde is
onverklaarbaar; daarom weet geen ziel wat God is totdat hij
zichzelf ziet in het licht dat wordt weerspiegeld door het kruis
van Golgotha, en zichzelf als een zondaar verafschuwt in de
bitterheid van zijn ziel.” {TM 264, 265}
Ditzelfde karakter hebben ook de engelen. Ze zijn niet uit de hemel
gezonden om te vernietigen, maar om te redden.
“Engelen worden vanuit de hemelse hoven gestuurd, niet om
te vernietigen, maar om te waken over de in gevaar gebrachte
zielen, om de verlorenen te redden, om de verdwaalden terug
te brengen naar de kudde. “Ik ben niet gekomen om te
veroordelen, maar om te redden”, verklaarde Christus. Heb je
dan geen medelijdende woorden om tegen de dwalenden te
spreken? Laat je ze omkomen, of steek je een helpende hand
uit?” {RH 10 mei 1906}
Dus het is nu duidelijk wie de boze engelen zijn die naar Egypte werden
“gestuurd”? Het waren Satan en zijn demonen die alle eerstgeborenen
van Egypte vernietigden.
Het Hebreeuwse woord voor zenden in Ps 78:49 betekent vrijgeven of
lossen.
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Nu, misschien zullen sommigen hier inspringen en klagen dat ik God en
Satan tot medewerkers en vrienden heb gemaakt, waar Satan Gods
plannen aan het vervullen is.
Nee, dat heb ik in geen geval gedaan. God en Satan zijn geen vrienden.
De waarheid is dat Satan een vernietiger is die erop wacht al diegenen
te vernietigen die niet onder Gods speciale bescherming staan. In het
geval van Egypte waren dat alle eerstgeborenen. Als de kracht van God
de anderen niet had beschermd, zou Satan alle Egyptenaren hebben
vernietigd. Ellen White spreekt over het ongeduld van de vernietiger om
te vernietigen in de volgende tekst:
“Zo kleedt de aartsvijand zich met zijn eigen attributen als de
Schepper en Weldoener van de mensheid. Wreedheid is
satanisch. God is liefde; en alles wat Hij schiep was puur, heilig
en lieflijk, totdat de zonde werd binnengebracht door de eerste
grote rebel. Satan zelf is de vijand die de mens tot zonde
verleidt en hem vervolgens vernietigt als hij kan; en wanneer
hij zich van zijn slachtoffer heeft verzekerd, juicht hij in de
ondergang die hij heeft aangericht. Indien toegestaan, zou hij
de hele race in zijn net vegen. Als er geen tussenkomst van
goddelijke macht was, zou geen enkele zoon of dochter van
Adam ontsnappen.” {GC 534.2}
“Lucifer werd de vernietiger van degenen die de hemel aan
zijn voogdij had toevertrouwd” {AUCR, 1 oktober 1906}
Nu, zuster White, die de eindtijdoordelen van God beschrijft, suggereert
dat de oordelen van Egypte schaduwen waren en zegt:

“Toen de verderfelijke engel door Egypte zou trekken om de
eerstgeborenen van mens en dier te vernietigen, werd Israël
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bevolen om hun kinderen en gezinnen met zich in hun huizen
te verzamelen en vervolgens hun deurposten met bloed te
markeren, zodat de verderf engel langs hun woningen zal gaan,
en als ze er niet in slaagden om door te gaan met dit proces,
was er geen verschil tussen hen en de Egyptenaren.
De verderfelijke engel zal spoedig weer uitgaan, niet om alleen
de eerstgeborene te vernietigen, maar “om oud en jong te
doden, zowel mannen, vrouwen als kleine kinderen”, die het
merkteken niet hebben. Ouders, als u uw kinderen wilt
redden, scheid ze dan van de wereld...” {RH, 14 oktober 1875}
Wat wordt vertegenwoordigd door het gebod om volkomen oud en jong
te doden, zowel mannen, vrouwen als kinderen? Dit is het bevel van
Ezechiël 9 en de mannen met de slachtwapens:
“En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de
Bovenpoort, die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn
vernietigingswapen in zijn hand. Eén Man in hun midden was
gekleed in linnen met een schrijverskoker aan Zijn middel.
Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar
staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van
boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het
huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was, Die
de schrijverskoker aan Zijn middel had. En de HEERE zei
tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door
Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de
mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in
het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere
mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan
door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen
medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine
kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak
echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit
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Mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die
zich vóór het huis bevonden.” Ezechiël 9:2-6
Wat betekent het doden van jong en oud met vernietigingswapens?
“Tenzij zij zich bekeren en het werk van Satan verlaten door
degenen die de last van het werk hebben te onderdrukken en
de handen van zondaars in Zion omhoog te houden, zullen zij
nooit het merkteken van Gods verzegelingsgoedkeuring
ontvangen. Ze zullen in de algemene vernietiging vallen van de
goddelozen, vertegenwoordigd door het werk van de vijf
mannen die slachtwapens dragen.” {3T 267}
Het werk van de vijf mannen die de slachtwapens dragen, betekent dus
de algemene vernietiging van de goddelozen. Hoe vindt deze algemene
vernietiging plaats? Let goed op de volgende uitspraken.
“Ik zag vier engelen die een werk te doen hadden op aarde en
op weg waren om het te volbrengen. Jezus was gekleed in
priesterkleding. Hij staarde vol medelijden naar het
overblijfsel, hief toen Zijn handen op en riep met een stem van
diep medelijden: “Mijn bloed, Vader, Mijn bloed, Mijn bloed,
Mijn bloed!” Toen zag ik een buitengewoon helder licht
komen van God, die op de grote witte troon zat, en rondom
Jezus werd uitgegoten. Toen zag ik een engel met een opdracht
van Jezus, die snel naar de vier engelen vloog die het werk op
aarde te doen hadden, en met iets op en neer zwaaiend in zijn
hand, en riep met luide stem: “STOP\, STOP en Wacht!
totdat de dienaren van God aan hun voorhoofd zijn verzegeld.’
{EW 38.1}
“Ik vroeg mijn begeleidende engel wat ik hoorde en wat de vier
engelen gingen doen. Hij zei tegen mij dat het God was die de
krachten in bedwang hield, en dat Hij Zijn engelen opdracht
gaf over de dingen op aarde; dat de vier engelen macht van
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God hadden om de vier winden vast te houden, en dat ze op
het punt stonden ze te laten gaan; maar terwijl hun handen
loslieten en de vier winden op het punt stonden te waaien,
staarde het barmhartige oog van Jezus naar het overblijfsel dat
niet verzegeld was, en Hij hief Zijn handen op naar de Vader
en smeekte Hem dat Hij Zijn bloed voor hen had vergoten .
Toen kreeg een andere engel de opdracht om snel naar de vier
engelen te vliegen en hen te bevelen vast te houden, totdat de
dienaren van God verzegeld waren met het zegel van de
levende God op hun voorhoofd.” {EW 38.2}
We zien dat de engelen van God de machten van het kwaad in bedwang
houden totdat de dienaren van God zijn verzegeld. Wanneer dit werk is
gedaan en Jezus het heiligdom verlaat, worden de winden losgelaten en
krijgt Satan de volledige controle om de wereld in de grote tijd van
moeilijkheden te storten die het patroon van de vernietiging van
Jeruzalem volgt:
“Wanneer Hij het heiligdom verlaat, bedekt duisternis de
bewoners van de aarde. In die angstige tijd moeten de
rechtvaardigen leven voor de ogen van een heilige God zonder
tussenpersoon. De terughoudendheid die op de goddelozen
was, wordt verwijderd en Satan heeft de volledige controle
over de uiteindelijk onboetvaardigen. Gods lankmoedigheid is
geëindigd. De wereld heeft Zijn barmhartigheid verworpen,
Zijn liefde veracht en Zijn wet met voeten getreden. De
goddelozen hebben de grens van hun proeftijd overschreden;
de Geest van God, die voortdurend weerstand bood, is
eindelijk teruggetrokken. Niet beschermd door goddelijke
genade, hebben ze geen bescherming tegen de goddeloze.
Satan zal dan de bewoners van de aarde in één grote, laatste
moeilijkheid storten. Als de engelen van God de felle winden
van de menselijke hartstocht niet langer in toom houden,
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zullen alle elementen van strijd losgelaten worden. De hele
wereld zal in een verderf verwikkeld raken dat nog
verschrikkelijker is dan wat er in het oude Jeruzalem
gebeurde.” {GC 614.1}
Dus dezelfde vernietigende engel die door Egypte trok om de
eerstgeborenen te vernietigen, zal er opnieuw doorheen trekken om
iedereen te vernietigen die niet het merkteken van God heeft. Opnieuw
vragen we, wie is deze vernietigende engel? We hebben al gezegd dat het
Satan was, maar hebben we meer bewijzen voor deze bewering? Hier is
het antwoord:
“Vlak voordat de eerstgeborenen in Egypte werden gedood,
droeg de Heer de Israëlieten op hun kinderen bij zich in hun
huizen te verzamelen en de bovendorpel en de twee zijstijlen
van hun deuren met bloed te besmeuren, zodat toen de
verderfelijke engel door het land trok , zou hij de aldus
gemarkeerde huizen herkennen als de woonplaatsen van
Christus’ volgelingen, en er overheen gaan.
“Vandaag moeten we onze kinderen om ons heen verzamelen,
als we ze willen redden van de vernietigende kracht van DE
KWADE. Het conflict tussen Christus en Satan zal in
hevigheid toenemen tot het einde van de geschiedenis van
deze aarde. We moeten geloof hebben in het bloed van
Christus, zodat we veilig door de gevaarlijke tijden kunnen
gaan die vlak voor ons liggen” {2SAT 199}
I think this quote resolves all our doubts. There is only one who is the
evil one and who is the destroyer from the beginning, SATAN!
“Jezus klopt; wilt u de deur voor Hem openen? Zal Hij
worden gedwongen om op de bovendorpel van de
deuropening, in de plaats van Zijn bloed dat reinigt van alle
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zonde, het vonnis te schrijven dat u overlaat aan de macht van
de vernietigende engelen? “Hij is verbonden met zijn idolen.”
Beschermengelen, “laat hem met rust.” [Hosea 4:17.] “Hoe
vaak zou ik uw kinderen hebben verzameld, zoals een hen
haar kippen onder haar vleugels verzamelt, en gij hebt niet
gewild.” [Matteüs 23:37.] Aan allen die de deur willen openen:
Jezus komt binnen en neemt bezit.” Lt 30a, 1892
Bedroefd trekt Jezus zich terug van degenen die weigeren onder Zijn
volledige bescherming te komen. Ze worden overgelaten aan de macht
van de vernietiger. Maar er zijn enkele citaten die lijken te stellen dat
het een engel van God was. Wat vinden we van dit citaat?
“… de engel van God zou door het land Egypte trekken om
zijn vreselijke werk te doen, de eerstgeborene van de mens en
de eerstgeborene van het beest doden.” {1SP 199}
Moeten we dit citaat figuurlijk nemen en de rest van onze studie tot
dusver weggooien? Er zijn twee manieren om dit op te lossen door alle
feiten in ogenschouw te nemen.
1. Zelfs gevallen engelen kunnen engelen van God worden genoemd. Dit
komt omdat God de verantwoordelijkheid op zich neemt. Zie teksten
waarin God boze geesten ‘stuurt’. Bijvoorbeeld:
“Zond God een boze geest tussen Abimelech en de burgers
van Sichem. De burgers van Sichem handelden trouweloos
tegen Abimelech,” Richteren 9:23
“En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam,
gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde...” 1
Samuel 16:23
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“Welnu, zie, de HEERE heeft een leugengeest in de mond
van al deze profeten van u gegeven, en de HEERE heeft onheil
over u uitgesproken.” 1 Koningen 22:23
Moeten we begrijpen dat God dit rechtstreeks doet? Dat Hij
rechtstreeks met boze engelen werkt? Adam Clarke legt het in zijn
commentaar op het laatste vers duidelijk uit:
“Hij heeft een leugengeest toegestaan om uw profeten te
beïnvloeden. Is het opnieuw nodig om de lezer eraan te
herinneren dat de Schrift herhaaldelijk voorstelt dat God doet
wat hij in de loop van zijn voorzienigheid alleen maar toestaat
of laat gebeuren? Er kan niets in de hemel, op aarde of in de
hel worden gedaan, behalve door zijn onmiddellijke vermogen
of toestemming. Dit is de reden waarom de Schrift spreekt
zoals hierboven.” [cursief in origineel commentaar op 1
Koningen 22:23]
We herinneren ons dat Psalm 79:49, sprekend over de uittocht uit
Egypte, zei:
“Hij (God) wierp de hevigheid van zijn woede, toorn en
verontwaardiging en moeite op hen door boze engelen onder
hen te sturen (Hebr. kan ‘loslaten’).”
2. De andere optie is dat de engel van God waarnaar hier wordt
verwezen, de engel is die beschermengelen beveelt af te treden. In dit
scenario zou deze engel naar elk huis gaan, kijken of daar het bloed van
het Pascha was, en dan de engel van dat huis vertellen om te stoppen
met beschermen. Dan zou Satan de macht hebben om te doen wat hij
wil. We herinneren de lezer nogmaals aan het zojuist genoemde citaat:
Zal Hij worden gedwongen om op de bovendorpel van de
deuropening, in de plaats van Zijn bloed dat reinigt van alle
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zonde, het vonnis te schrijven dat u overlaat aan de macht van
de vernietigende engelen? “Hij is verbonden met zijn idolen.”
Beschermengelen, “laat hem met rust.” {Lt 30a, 1892}
Om gewicht te geven aan het feit dat dit geen heilige engel is die direct
moordt, lezen we iets verderop in SP vol 1 van de “engel van God” dat:
“Het bloed dat op de deurposten werd gesprenkeld, was een
voorafschaduwing van het verzoenende bloed van Christus, en
ook van de voortdurende afhankelijkheid van de zondige
mens van de verdiensten van dat bloed voor bescherming
tegen de macht van Satan en voor uiteindelijke verlossing.”
{1SP 201.1}
Dus in hetzelfde hoofdstuk zegt Zuster White dat het bloed op de
deurposten, dat het bloed van Christus voorstelt, “tegen de macht van
Satan” beschermde. Ellen White lijkt taal te gebruiken die de taal van de
Bijbel weerspiegelt, en in haar latere geschriften zou ze duidelijker
uitleggen wat er gebeurt dan op het moment dat ze Spirit of Prophecy
vol.1 schreef.
Het hele proces van het intrekken van de bescherming en de
daaropvolgende vernietiging wordt in detail uiteengezet in het eerste
hoofdstuk van Grote Strijd – ‘De vernietiging van Jeruzalem’. De Geest
van profetie maakt de parallel tussen de verwoesting van Jeruzalem en
toen Christus zei: wordt u verlaten gelaten.” Deze parallel is belangrijk
omdat het meer aanwijzingen geeft over wat er in Egypte is gebeurd.
“De Joden hadden hun eigen boeien gesmeed; zij hadden
voor zichzelf de beker der wraak gevuld. In de totale
vernietiging die hen als natie overkwam, en in alle ellende die
hen volgde in hun verstrooiing, oogstten ze slechts de oogst die
hun eigen handen hadden gezaaid. De profeet zegt: “O Israël,
u hebt uzelf vernietigd.” “want u bent gevallen door uw
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ongerechtigheid.” Hosea 13:9; 14:1. Hun lijden wordt vaak
voorgesteld als een straf die hen wordt opgelegd door het
directe besluit van God. Op die manier probeert de grote
bedrieger zijn eigen werk te verbergen. Door koppige afwijzing
van goddelijke liefde en barmhartigheid hadden de Joden
ervoor gezorgd dat de bescherming van God aan hen werd
ontnomen, en het werd Satan toegestaan om over hen te
regeren volgens zijn wil. De afschuwelijke wreedheden die bij
de verwoesting van Jeruzalem werden bedreven, zijn een
demonstratie van Satans wraakzuchtige macht over degenen
die zich overgeven aan zijn heerschappij.” {GC 35.3}
Het was hetzelfde proces van vernietiging in zowel Egypte als Jeruzalem;
ze werden overgelaten aan de macht van Satan. Dit is het proces van
hoe de oordelen van God plaatsvinden.
“Mij werd getoond dat de oordelen van God niet rechtstreeks
van de Heer over hen zouden komen, maar op deze manier:
Ze plaatsen zichzelf buiten Zijn bescherming. Hij waarschuwt,
corrigeert, berispt en wijst de enige weg naar veiligheid aan; als
degenen die het voorwerp van Zijn speciale zorg zijn geweest,
hun eigen koers zullen volgen, onafhankelijk van de Geest van
God, na herhaalde waarschuwingen, als ze hun eigen weg
kiezen, dan geeft Hij Zijn engelen niet de opdracht om Satans
besliste aanvallen op hen te voorkomen.” {14MR 3}
En weer krijgen we te horen:
“God houdt rekening met de volken. Geen mus valt op de
grond zonder Zijn waarschuwing. Zij die kwaad doen jegens
hun medemensen, zeggende: Hoe weet God dat? zal op een
dag worden geroepen om de lang uitgestelde wraak toe te
staan. In deze tijd wordt God een meer dan gewone
minachting getoond. De mensen hebben een punt van
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onbeschaamdheid en ongehoorzaamheid bereikt, waaruit
blijkt dat hun beker van ongerechtigheid bijna vol is. Velen zijn
de grens van barmhartigheid bijna gepasseerd. Binnenkort zal
God laten zien dat Hij inderdaad de levende God is. Hij zal
tegen de engelen zeggen: “Vecht niet langer tegen Satan in zijn
pogingen om te vernietigen. Laat hem zijn kwaadaardigheid
uitwerken op de kinderen van ongehoorzaamheid, want de
beker van hun ongerechtigheid is vol. Ze zijn van de ene graad
van slechtheid naar de andere gegaan, dagelijks toevoegend
aan hun wetteloosheid. Ik zal niet langer tussenbeide komen
om te voorkomen dat DE VERNIETIGER zijn werk doet.”
(RH, 17 september 1901)
“Farao had zijn zaaitijd en hij had ook zijn oogsttijd. Hij zaaide
weerstand en koppigheid. Hij zaaide het zaad in de aarde. Er
werd door God geen nieuwe kracht in werking gesteld. Het
zaad werd achtergelaten om te ontkiemen; de man mocht zijn
ware karakter uitdragen. Wanneer de Heer ongeloof in het
hart tegen licht en bewijs ziet, hoeft hij alleen maar de
menselijke tussenpersoon met rust te laten; want het zaad dat
in de aarde wordt gedaan, zal zaad voortbrengen naar zijn aard.
Velen hebben het zaad van ongeloof gezaaid, en als dit zaad
wordt gekweekt, zal het een oogst voortbrengen die niet zo
aangenaam zal zijn om te oogsten als het zaad om te zaaien.
Toen Farao weigerde gehoor te geven aan de boodschappen
en vermaningen van God, en niet werd vermaand door het
eerste wonder dat God deed om hem te overtuigen, was hij in
een toestand die gemakkelijker was om te zeggen: “Ik wil” en
“Ik wil niet.” Zijn onafhankelijke weerstand leverde een oogst
op naar zijn soort, en alle bewijzen die God gaf om zijn
schreden op het rechte pad te zetten, dienden hem alleen
maar om hem in ongeloof en rebellie vast te houden. Hij ging
van de ene graad van weerstand en moedwillige
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ongehoorzaamheid aan God naar een andere graad, net zoals
de goddelozen van alle tijden hebben gedaan en zullen doen
tot het einde van de tijd, totdat hij uiteindelijk het dode gezicht
van zijn eerstgeborene zag. Het karakter dat door de farao
wordt onthuld, is vergelijkbaar met dat van alle
onboetvaardigen. God vernietigt geen mens; maar na een tijd
worden de goddelozen overgegeven aan de vernietiging die ze
voor zichzelf hebben aangericht.” {YI, 30 november 1893 par.
6}
Er werd geen nieuwe macht geïntroduceerd om Egypte te vernietigen.
Egypte werd opgegeven vanwege de goddeloze opstand die ze voor
zichzelf hadden aangericht. Het is waar dat God in het begin het wonder
verrichtte om de slangen te openbaren om hen te laten zien dat Satan
macht zou mogen gebruiken om te vernietigen, maar God deed dit
vernietigingswerk niet op Egypte.
Dierbare broeders en zusters, in Egypte gebood God dat alleen de
eerstgeborenen in de hand van de vernietiger mochten worden
achtergelaten. In de tijd van het einde zal Hij bedroefd gebieden dat
allen die ongehoorzaam zijn aan het goede nieuws van het evangelie in
de hand van de vijand zullen worden overgelaten. Zoals Jezus weende
over Jeruzalem, zo zal Hij wenen over de hele wereld die Hem de
toegang weigerde.
Zoals de Heer voor de deur van de gelovigen in Egypte stond vanwege
het bloed van het geofferde lam, zo zal de Heer weer ter verdediging
staan van al diegenen die hun gewaden hebben gewassen in het bloed
van het ware Lam dat op Golgotha vloeide.
Mogen allen die deze woorden lezen worden beschermd op de dag van
de grote slachting door DE VERNIETIGER.
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DE vernietiger
Wie was de vernietiger van de eerstgeborenen van Egypte?
Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te
treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en
op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur
voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen
te komen om u te treffen. Exodus 12:23
Velen geloven dat het God was die hen allemaal heeft vermoord. Als God
niet wil dat de Vernietiger de Israëlitische huizen binnenkomt, betekent
dit dan dat Hij Zichzelf in bedwang houdt? Slaat dat ergens op? Als
Christus de eerstgeborene in Egypte vernietigde, betekent dat dan dat
degenen die met Christus gekruisigd zijn en die geloven dat Christus in
hen is, een vernietiger in zich hebben?
Lukas 9:56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om
zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te
behouden.
Het bewijs toont duidelijk aan dat Satan de Vernietiger is en dat het God
is die hem ervan weerhoudt zijn slechte werk te doen.
Zo kleedt de aartsvijand zich met zijn eigen attributen als de
Schepper en Weldoener van de mensheid. Wreedheid is
satanisch. God is liefde; en alles wat Hij schiep was puur, heilig
en lieflijk, totdat de zonde werd binnengebracht door de eerste
grote rebel. Satan zelf is de vijand die de mens tot zonde
verleidt en hem vervolgens vernietigt als hij kan; en wanneer hij
zich van zijn slachtoffer heeft verzekerd, juicht hij in de
ondergang die hij heeft aangericht. Indien toegestaan, zou hij
de hele race in zijn net vegen. Als er geen tussenkomst van
goddelijke macht was, zou geen enkele zoon of dochter van
Adam ontsnappen. {GC 534.2}
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