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Engelen die slaan
Als je de woorden engel en slaan in de Schrift zoekt, zul je vier bijbelverhalen
genoemd vinden.
1. Numeri 22. Bileam en Balak. Bileam sloeg de ezelin die een engel zag.
2. 2 Samuël 24. David telde Israël en 70.000 mensen werden geslagen door
de engel des Heren.
3. 2 Koningen 19:35 en Isa 37:36. Het Assyrisch leger van 185.000 mannen
werd geslagen door de engel des Heren
4. Handelingen 12:24. De Engel des Heren sloeg Herodes voor zijn zonde.

Bileam
In het eerste verhaal sloeg de engel niemand neer, maar eerder sloeg Bileam
de ezelin nadat zij was gestopt uit angst voor de engel. De engel stond voor
Bileam met een zwaard en stond als een tegenstander tegen Bileam.
Numeri 22:22-23 De toorn van God ontbrandde echter, omdat hij
op weg ging, en een engel van de HEERE ging hem in de weg
staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin, en twee van
zijn knechten waren bij hem. Toen de ezelin de engel van de
HEERE op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in zijn
hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg
Bileam de ezelin om haar weer naar de weg terug te drijven.
Bileam was zich niet bewust van de engel op zijn pad. Toen de ezel zich
afwende, werd Bileam boos.
Numeri 22:29 Toen zei Bileam tegen de ezelin: Omdat jij de spot
met me drijft. Had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je
nu doden!
Het is nadat Bileam zegt dat hij de ezel met het zwaard zou doden dat zijn
ogen worden geopend en hij de engel ziet met zijn zwaard getrokken. De
term Engel des Heren verwijst vaak naar Christus (zie Exodus 3:2; 3:14; 23:20;
32:34). Christus zegt tot Bileam:
Numeri 22:33 Maar de ezelin heeft mij gezien en driemaal is ze
voor mij uitgeweken. Als ze niet voor mij was uitgeweken, zou ik u
nu zeker hebben gedood, maar haar zou ik hebben laten leven.

Om aan dit beeld toe te voegen, bekijken we een belangrijk detail met
betrekking tot Bileam.
Toen Bileam geroepen werd om Israël te vervloeken, was het hem
niet toegestaan dat te doen; want de Heer “heeft de
ongerechtigheid in Jakob niet aanschouwd, noch heeft hij
verkeerdheid gezien in Israël”. Maar Bileam, die reeds had
toegegeven aan verzoeking, werd nu volledig de agent van Satan; en
hij besloot om indirect te bereiken wat God niet [599] had
toegestaan om het rechtstreeks te doen. 5T 598
Bileam wist dat hij dit werk niet had moeten doen. Hij maakte zichzelf
volledig de agent van Satan en door de ontmoeting met de Engel wordt het
karakter van Bileam geopenbaard als iemand die zou doden met het zwaard.
De engel verschijnt als een tegenstander (Hebreeuws “satan”) met een
getrokken zwaard, waardoor Christus verschijnt zoals Bileam, die vervuld is
van de geest van Satan en de geest van het doden in zijn hart heeft. Het is
duidelijk dat Christus niet van plan was om Bileam te doden, omdat hij na
deze ontmoeting Bileam verder liet gaan en deed wat hij wenste. Christus
kwam om hem te waarschuwen en bestreed zijn neerwaartse pad der
vernietiging.
Bileam was het behoud zijns levens verschuldigd aan een dier, dat
hij zoo mishandeld had. De man, die een profeet des Heeren
beweerde te zijn, die verklaarde, dat hij de man is waarvan “de
oogen geopend zijn” en “die het gezicht des Almachtigen ziet,”
diezelfde man was zoo verblind door zijne eerzucht en
begeerlijkheid, dat hij den engel Gods nog niet eens zien kon, die
duidelijk door zijn beest werd waargenomen. “In dewelke de god
dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der
ongeloovigen.447.5 Helaas, hoevelen zijn ingelijksverblind! Zij
wandelen steeds voort op de verboden paden, overtreden de wet des
Heeren, en kunnen niet zien, dat zij God en de engelen tegen zich
hebben. En even als Bileam, zijn zij kwaad op degenen, die hen van
den weg des verderfs zoeken af te brengen. {PEP446.4}
Christus verscheen aan Bileam zoals Bileam zelf was. Dit was een poging om
te voorkomen dat Bileam zichzelf zou vernietigen. Dit is het proces van de
wet waardoor de zonde overvloedig wordt, zodat door genade van bekering
veel meer overvloedig kan zijn. Helaas heeft Bileam zich niet door dit proces
bekeerd. Christus leed door alle slechte dingen die Bileam deed en toen
Bileam in opstand kwam, werd Christus veranderd in zijn vijand.

Jesaja 63:9-10 In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel
van Zijn aangezicht heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn
genade heeft Híj hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de
dagen van weleer. (10) Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam
geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij
voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen
gestreden.
Het Hebreeuwse woord voor omgedraaid is “niphal” die in dit geval het
gevoel geeft om omgekeert te worden en in dit geval verscheen Christus als
een vijand vanwege de daden van Bileam. Omdat Bileam niet de doener was
van het Woord van God, zag hij zijn natuurlijke gezicht in een spiegel.
Jakobus 1:23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is
en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij
geboren is, in een spiegel bekijkt,
Ter vergelijking zien we dat toen Christus met een getrokken zwaard aan
Jozua verscheen, Zijn verschijning niet die van een vijand was, maar dat
Christus nog steeds in een vorm was zoals de verschijning van Jozua en dat is
als een soldaat.
Jozua 5:13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn
ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een
getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei
tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders?
Toen Jozua zich terugtrok uit de legers van Israël, om te mediteren
en te bidden voor Gods speciale tegenwoordigheid om hem bij te
wonen, zag hij een man van verheven gestalte, gekleed in
oorlogszuchtige gewaden, met zijn zwaard in zijn hand getrokken.
Joshua herkende hem niet als een van de legers van Israël, en toch
zag hij er niet naar uit vijand te zijn. In zijn ijver sprak hij hem aan
en zei: “Zijt gij voor ons of onze tegenstanders? Jozua 5:14 Hij zei:
Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE.
Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter
aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot
Zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhabber van het leger van
de HEERE tegen Jozua: “Trek uw schoenen van uw voeten af,
want de plaats waarop u staat is heilig, en Jozua deed dat.” {1SP
347.3}

Christus verscheen als een vijand van Bileam omdat Bileam een vijand van
Christus was. Christus verscheen niet als een vijand van Jozua, omdat Jozua
geen vijand van Christus was.
Maar wat bedoelde Christus toen Hij zei dat Hij Bileam zou hebben gedood?
Numeri 22:31 Toen opende de Here de ogen van Bileam; hij zag
de Engel des Heren met getrokken zwaard in de hand op de weg
staan en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. (32) De
Engel des Heren zeide tot hem: Om welke reden hebt gij uw ezelin
nu driemaal geslagen? Zie, Ik ben uitgegaan als een tegenstander,
want deze weg voert bij Mij ten ondergang. (33) Toen de ezelin Mij
zag, is zij nu driemaal voor Mij uitgeweken; ware zij voor Mij niet
uitgeweken, voorwaar, dan zou Ik nu juist u gedood en haar in het
leven hebben gelaten.
De ezelin voelde gevaar toen zij zag dat Christus in de weg stond. Door de
acties van Bileam, werd Christus veranderd in de vijand van Bileam om hem
van de ondergang te redden. Dit arme dier had een grotere perceptie van
wat er gebeurde dan Bileam. Dit is hetzelfde als in de tijd van de zondvloed.
De dieren konden het naderende noodlot meer voelen dan de mensen.
De intelligentie die door veel domme dieren wordt getoond, komt
zo nauw bij de menselijke intelligentie en dat is nog steeds een
mysterie. De dieren zien en horen, tonen liefde, kunnen bang zijn
en ze kunnen lijden. {MH 315.3}
Hoezeer leed die arme ezel onder de satanische toorn van Bileam, toen zij
probeerde hem te redden van gevaar. De ezel was dom in de zin van spreken,
maar niet in de zin van voelen. Ze was meer afgestemd dan Bileam.
Christus zei tegen Bileam, ik ging naar buiten om u te weerstaan of te wel: te
sataneren. Hoe wordt Christus een satan? Is het toeval dat we in het vorige
hoofdstuk van Numeri lezen:
Numeri 21:8 De Here dan zeide tot Mozes: Maak een vurige
slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet,
wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.
Bileam had Christus met een getrokken zwaard en een geïrriteerd gelaat
kunnen aangezien en zijn zonde kunnen bekennen zodat hij zou leven. Maar
wat deed Bileam?

Numeri 22:34 Toen zeide Bileam tot de Engel des Heren: Ik heb
gezondigd, omdat ik niet wist, dat Gij U op de weg tegenover mij
gesteld hadt, en nu, indien het kwaad is in uw ogen, wil ik wel
omkeren.
Bileam wist dat wat hij aan het doen was kwaad was, maar hij zei tot
Christus: “Als het u mishaagt.” Bileam negeerde de waarschuwing en
bekeerde zich niet en daarom geeft Christus Bileam het verlangen van zijn
hart. Hij dwingt hem niet om zijn koers te veranderen.
Numeri 22:35 Maar de Engel des Heren zeide tot Bileam: Ga met
die mannen mede, doch alleen het woord, dat Ik tot u spreken zal,
zult gij spreken. Daarop ging Bileam met de vorsten van Balak
mede.
Het feit dat Christus Bileam toestond zijn reis voort te zetten, bewijst dat
Christus niet de doeling had om Bileam te doden, maar dat hij hem veeleer
confronteerde met zijn zonde. Toen Bileam weigerde om die zonde te
erkennen (zich te bekeren), mocht hij doorgaan met zijn vernietiging. Maar
hoe kon Christus op dat moment de dood van Bileam hebben veroorzaakt?
Bileam was vervuld van de geest van Satan en de schuld van zijn daden was
overal over hem heen geschreven. Als Christus naar Bileam had gekeken en
hem al zijn ongerechtigheden had laten herinneren, zou het verpletterende
gewicht van zijn schuld hem hebben gedood. Het zwaard van de Geest zou
het merg van het bot hebben gescheiden en Bileam zou ingestort en
gestorven zijn net zoals Ananias en Saffier deden toen ze geconfronteerd
werden met hun zonde.
Zodra de boeken van de verslagen worden geopend en het oog van
Jezus de goddelozen aanschouwt, zijn zij zich bewust van elke
zonde die zij ooit hebben begaan. Ze zien precies waar hun voeten
afweken van het pad van zuiverheid en heiligheid, hoe ver trots en
rebellie ze hebben gedragen in de schending van de wet van God.
De verleidelijke verleidingen die zij aanmoedigden door te buigen
voor de zonde, de zegeningen verdorven, de boodschappers van
God veracht, de verworpen waarschuwingen, de golven van genade
die door het koppige, onberouwelijke hart waren afgewezen - het
lijkt allemaal alsof ze in letters van vuur zijn geschreven. {GC
666.2}
Dus we zien dat de verschijning van Christus volledig afhankelijk is van de
toestand van de persoon die voor hem staat. Wanneer een persoon niet

vervuld is met de Geest van Christus, fungeert de wet als een spiegel voor de
ziel om zonde te onthullen. De letter doodt voor het doel dat de Geest leven
kan geven. De wet die van Christus door Mozes is gegeven, openbaart zonde,
opdat genade en waarheid door Christus zouden worden gegeven en
overvloedig zouden zijn.
In het volgende verhaal probeert David zijn troepen te tellen in een daad van
trots om Israël onder de naties te plaatsen en het resultaat was de dood van
70 000 Israëlieten.
2 Samuel 24:1 De toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël;
Hij zette David tegen hen op en zeide: Ga, tel Israël en Juda.
2 Samuel 24:15 Dus bracht de Here de pest over Israël van de
morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk,
van Dan tot Berseba, zeventigduizend man. 16 Toen de engel zijn
hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verdelgen, berouwde het
onheil de Here, en Hij zeide tot de engel die verderf bracht onder
het volk: Genoeg! Laat nu uw hand zinken. De engel stond toen bij
de dorsvloer van de Jebusiet Arauna.
Een eerste lezing van dit verhaal duidt iets heel angstaanjagends aan. De
koning telt in trots het volk en vervolgens zendt God een engel om 70.000
mensen te vermoorden en toont berouw over het kwaad dat Hij heeft
aangedaan en stopt er verder mee met het doden van mensen. Wat nog
vreemder is, is dat 2 Sam 24:1 feitelijk zegt dat God Zelf David bewoog om
Israël te tellen en suggereerd dat God Zelf verantwoordelijk was voor wat er
daarna gebeurde. Voor iedereen die gelooft dat God liefde is, moet de vraag
gesteld worden: “Waar gaat dit verhaal eigenlijk over?”
Hoewel het volgende verhaal de dood van meer mensen inhoudt, is het
blijkbaar gemakkelijker om ermee te leven omdat deze natie Gods volk wilde
doden en een van de gemeenste karakters op aarde was. De Assyriërs
hebben mensen levend gevild en vervolgens op pieken gespietst. Zo'n
gewelddadig gedrag tegen de volgelingen van God kan de vraag van het
gebruik van dodelijk geweld door de engelen van de Heer ondergeschikt
maken.
2 Koningen 19:35 In die nacht ging de Engel des Heren uit en
sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man.
Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.

Inspiratie voegt deze notitie toe aan het verhaal:
Onder God zijn de engelen almachtig. Bij één gelegenheid
doodden ze, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, het
Assyrische leger in één nacht honderdvijfentachtigduizend man.
DA 702
Een veronderstelde duidelijke lezing van deze verklaringen duidt sterk aan
dat de engelen van de Heer 185.000 Assyrische soldaten hebben gedood. Het
lijkt volkomen logisch dat wanneer een kwaadaardige dreiging Gods volk
probeert te doden, deze soldaten ter dood moeten worden gebracht voor
hun moorddadige doelstelling.
Het laatste verhaal in onze lijst heeft betrekking op Herodes. Hij lijkt de meest
geschikte kandidaat om ter dood te worden gebracht voor alle daden die hij
had begaan.
Handelingen 12:21-23 En op een bepaalde dag hield Herodes, in
een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; (22) en
het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een
mens! (23) En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij
God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de
adem uit.
Herodes had Jakobus, de broer van Johannes, gedood en was toen van plan
om Petrus te vermoorden. Let op wat het geïnspireerde woord zegt van het
volgende verhaal:
Dezelfde engel die van de koninklijke hoven was gekomen om
Petrus te redden, was de boodschapper van toorn en oordeel aan
Herodes. De engel sloeg Petrus om hem wakker te maken; het was
een ander soort slag waarmee hij de slechte koning sloeg, zijn trots
was laag toen de straf van de Almachtige op hem werdt gebracht.
Herodes stierf in grote kwelling van geest en lichaam, onder het
vergeldende oordeel van God. AA 152.1
Het is duidelijk dat het een goede engel was die Herodes versloeg. Het is ook
duidelijk dat dit een straf was van de Almachtige en dat het een
vergeldingend oordeel was van God. Vergelding is terugbetaling of
compensatie voor verrichte daden. Het zou uiterst verleidelijk zijn om onze
zoektocht op dit punt te staken en een conclusie te vormen dat God
inderdaad zijn goede engelen zendt om goddeloze mensen ter dood te

brengen. Hoewel het eerste verhaal complicaties heeft, lijken de andere twee
verhalen over de Assyriërs en Herodes onmiskenbaar, en iets anders te
suggereren kan de veroordeling uitnodigen van het spiritualiseren van de
Bijbel om het aan te passen aan het idee dat God ons zo liefheeft dat hij nooit
zoiets zou doen.

Hoe lees je?
Als we onze zoektocht hier hadden gestaakt, zouden we zeker de regels
overtreden van de Bijbelse interpretatie die is opgesteld voor diegenen die de
Derde-engelboodschap prediken.
Degenen die zich bezighouden met het verkondigen van de
boodschap van de derde engel, onderzoeken de Schriften volgens
hetzelfde plan dat vader Miller heeft aangenomen. In het kleine
boek 'Views of the Prophecies and Prophetic Chronology' geeft
vader Miller de volgende eenvoudige maar intelligente en
belangrijke regels voor Bijbelstudie en interpretatie:
“1. Elk woord moet zijn juiste betekenis hebben voor het
onderwerp dat in de Bijbel wordt gepresenteerd; 2. De hele Schrift
is noodzakelijk en kan worden begrepen door ijverige toepassing
en studie; 3. Niets dat in de Schrift wordt geopenbaard, kan of zal
worden verborgen voor degenen die, niet weifelend vragen in
geloof; 4. Om de leer te begrijpen, brengt u alle Schriften bij elkaar
over het onderwerp dat u wenst te weten, laat dan elk woord zijn
juiste invloed hebben, en als u uw theorie zonder tegenspraak kunt
vormen, kunt u niet dwalen; 5. De Schrift moet zijn eigen uitlegger
zijn, omdat het een regel van zichzelf dient te zijn. Als ik
afhankelijk ben van een leraar om mij uit te leggen, en hij moet
raden naar de betekenis ervan, of ernaar verlangt om dit zo te
hebben vanwege zijn sektarische geloofsbelijdenis, of om wijs te
zijn, dan is zijn mening, verlangen, dogma of wijsheid mijn regel en
niet de Bijbel.” {RH, 25 november 1884 par. 24}
Als we onze conclusie vormen voordat we alle punten bij elkaar hebben
gebracht en vervolgens deze conclusie gebruiken om punten te negeren die
iets anders lijken te zeggen, volgen we de regels van Miller niet op en
stoppen daarom met het prediken van de Boodschap van de Derde Engel. Dit
is een serieus punt om te overwegen.
Hoe verzoenen we deze verhalen met deze uitspraken?

Mattheus 5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor
wie u vervolgen
Lukas 9:54-56 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen,
zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel
moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? (55)
Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat
voor Geest u hebt, (56) want de Zoon des mensen is niet gekomen
om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te
behouden. En zij gingen naar een ander dorp.
Mattheus 26:52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug
op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door
het zwaard omkomen.
2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen
dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en
wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering
komen.

Een natuurlijke reactie
Een natuurlijk antwoord op het gebod om onze vijanden lief te hebben is, dat
op het moment wij worden geboden onze vijanden lief te hebben, God, als
de rechtmatige rechter van het universum het recht en de
verantwoordelijkheid heeft om orde en discipline in Zijn rijk te handhaven.
Als zijn onderdanen moeten we onze vijanden liefhebben en erop
vertrouwen dat God ons zal beschermen en, indien nodig, degenen zal doden
die ons bedreigen.
Ten tweede kan worden gesteld dat terwijl Jezus hier op aarde was, het
inderdaad Zijn missie was om niet te vernietigen, maar om mensen te
redden. Misschien zou je kunnen zeggen dat toen Zijn werk hier op aarde
voltooid was, er andere aspecten van Zijn missie waren die vervuld moesten
worden. Zoals de Schrift aangeeft:
Pedriker 3:3 een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een
tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;
Deuteroronium 32:39 Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God
naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en
er is niemand die uit Mijn hand redt!

Als we dit perspectief aannemen, wordt het mogelijk om Jezus te zien als een
machtige generaal die als er om gevraagd wordt zijn loyale soldaten als
boodschappers stuurt, gewapend met dodelijke kracht. De volgende teksten
zouden ons gemakkelijk dit idee kunnen geven:
Exodus 15:3 De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.
Jozua 5:13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn
ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een
getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei
tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders? 14 Hij zei:
Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE.
Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter
aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot
Zijn dienaar spreken?
Psalm 2:4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen
bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn
brandende toorn hun schrik aanjagen. 6 Ik heb Mijn Koning toch
gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit
bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn
Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de
heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw
bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen
in stukken slaan als aardewerk.
Ezechiël 9:1,2,5,6 Daarna riep Hij ten aanhoren van mij met luide
stem: Kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn
verdelgingswapen in zijn hand. (2) 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.(5) 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. (6) 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 Mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere
mannen die zich vóór het huis bevonden.
Openbaring 16:1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel
zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn

van God uit over de aarde. 2 En de eerste ging en goot zijn schaal
uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke
zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en
die zijn beeld aanbaden. 3 En de tweede engel goot zijn schaal uit
in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend
wezen in de zee stierf.
Het beeld dat voor ons wordt gepresenteerd, is de machtige Zoon van God
met opgeheven zwaard wanneer dat nodig is om te doen wat gedaan moet
worden. Het kan in twijfel worden getrokken waarom Hij mannen stuurt met
slachtwapens om meisjes en kleine kinderen te doden, maar de
veronderstelde claim voor een duidelijke lezing van de Schrift zou suggereren
dat dit inderdaad is hoe het begrepen moet worden, zelfs als het een zeer
gewelddadige daad lijkt te zijn.

Christus als ons perfecte voorbeeld
Als we deze positie accepteren, staan we voor een belangrijke uitdaging. Als
de Zoon van God beveelt en ook Zelf dodelijke kracht gebruikt om met
zondaars om te gaan, dan beginnen we problemen te krijgen met Jezus, ons
perfecte voorbeeld om te volgen, tenzij we natuurlijk het rijk van de gedachte
binnengaan dat God mensen oproept om Zijn eer te verdedigen door het
slachten van degenen die Zijn vijanden zijn. Is Jezus dezelfde gisteren,
vandaag en voor altijd als de Schrift beweert of openbaart Hij delen van
Zichzelf als nodig om een bepaalde situatie te beantwoorden? Wat is het
voorbeeld dat Jezus ons gaf om te volgen?
1 Petrus 2:21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus
voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u
Zijn voetsporen zou navolgen; 22 Hij, Die geen zonde gedaan
heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23 Die, toen
Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet
dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;
Christus is onze patroon, het volmaakte en heilige voorbeeld dat
ons is gegeven om te volgen. Manuscript 65, 1894
God heeft niets ongedaan gelaten dat Hij voor ons kon doen. Hij
gaf het perfecte voorbeeld van Zijn karakter in het karakter van
Zijn Zoon; en het is het werk van de volgelingen van Christus,
terwijl zij de onvergelijkelijke uitnemendheid van Zijn leven en
karakter aanschouwen, om in Zijn gelijkenis te groeien. Als ze naar

Jezus kijken en reageren op Zijn liefde, zullen zij het beeld van
Christus weerspiegelen (Review and Herald, 15 februari 1898).
Als we Jezus accepteren als de machtige generaal die dodelijke kracht
gebruikt tegen zijn vijanden, begint de geest echt te worstelen als we dit
soort dingen lezen:
Mattheus 5:39-44 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet
bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem
ook de andere toe; (40) en als iemand u voor het gerecht wil dagen
en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed;
(41) en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.
(42) Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem
die van u lenen wil. (43) U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet
uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. (44) Maar Ik zeg
u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan
hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
Is het niet eerlijk om dan de vraag te stellen: “U vraagt ons om onze vijanden
lief te hebben terwijl U Uw vijanden ter dood brengt wanneer het U uitkomt,
is dat consistent?”
Op een dieper niveau worden degenen die in Jezus geloven door Zijn Geest
op geademd. Dit betekent dat alle eigenschappen die Jezus bezit, worden
gegeven aan degenen die Hem volgen.
Galaten 4:6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van
Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is
nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als
Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij
zullen Hem zien zoals Hij is.
Zal Jezus ons slechts een deel van zichzelf geven - het deel dat zijn vijanden
liefheeft en het deel dat hen doodt en levend in brand steekt, tegenhoudt? Is
het zelfs mogelijk om dit te doen? Dus hier is het punt in het conflict:
Jezus heeft het recht en de
verantwoordelijkheid om diegenen te
vernietigen
die
volharden
in
goddeloosheid tegen Hem en Zijn

Jezus is ons volmaakte voorbeeld en
we zijn geroepen om elk aspect van
Zijn leven te kopiëren dat in de
Schrift wordt geopenbaard.

Vader.

De wet een afschrift van het karakter van God
Laten we hieraan een andere dimensie toevoegen. De Tien Geboden zijn een
openbaring van het karakter van God.
Gods wet is het afschrift van Zijn karakter. Het belichaamt de
principes van Zijn koninkrijk. Hij die weigert deze principes te
accepteren, plaatst zichzelf buiten het kanaal waar Gods
zegeningen stromen. COL 305
God verlangt perfectie van zijn kinderen. Zijn wet is een afdruk van
zijn eigen karakter, en het is de standaard van zijn gehele karakter.
Deze oneindige standaard wordt aan iedereen getoont zodat er
geen onenigheid is met betrekking tot het soort mens dat God zal
hebben om Zijn koninkrijk samen te stellen. COL 315
De wet van God is een transcriptie van zijn karakter; het
portretteert de aard van God. Net als in Christus zien we de glans
van zijn glorie, het uitdrukkelijke beeld van zijn persoon, zo
worden ook in de wet de eigenschappen van de Vader onthuld. ST
30 december 1889
God wil dat alle mensen weten, waar Zijn stem ook wordt gehoord,
dat de gerechtigheid die de gehoorzaamheid van Christus aan de
gelovige verleent, de gerechtigheid is die wordt beschreven in de
wet die van Sinaï werdt gesproken. Er kan niet één letter worden
gewijzigd. Het is een exacte weergave van Gods karakter in
Christus. E.J Wagoner, Everlasting Covenant 343.1
Jezus vertelt ons dat Hij de geboden van zijn Vader in acht neemt:
Johannes 15:10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn
liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht
genomen heb en in Zijn liefde blijf.
Is dit inclusief het gebod dat zegt dat je niet zult doden? Wanneer we het
leven van Jezus op aarde onderzoeken, zien we dat Hij nooit iemand heeft
gedood.
“Herodes en de goddeloze autoriteiten hebben de rechtvaardige
gedood, maar Christus heeft nooit iemand gedood en we kunnen
de geest van vervolging toeschrijven - omdat mensen

gewetensvrijheid willen - naar zijn oorsprong – Satan.” Ms621886.64
Heeft het aardse leven van Jezus het karakter van God volledig onthuld?
Alleen Christus kon de Vader voor de mensheid
vertegenwoordigen en deze voorstelling hadden de discipelen het
voorrecht gehad om meer dan drie jaar te aanschouwen. DA 664
Het hele karakter van God werd geopenbaard in zijn Zoon, het
hele bereik van de mogelijkheden van de hemel wordt getoond
voor de acceptatie van de mens in de Zoon van de Oneindige. ST
30 december 1889
Dat is het karakter van Christus zoals geopenbaard in Zijn leven.
Dit is het karakter van God. Het is vanuit het hart van de Vader dat
de stromen van goddelijk mededogen, zichtbaar in Christus, naar
de mensenkinderen stroomt. Jezus, de tedere, medelijdende
Verlosser, was God “gemanifesteerd in het vlees”. 1 Timotheüs
3:16. SC 12

Rechterlijke doding in tegenstelling tot moord?
Er wordt geargumenteerd dat de gerechtelijke doodstraf geen moord is en
dat de Tien Geboden je leert niet te moorden. Hier is een verklaring die dit
punt uitdrukt:
Er zijn twee verschillende Hebreeuwse woorden (ratsakh, mut) en
twee Griekse woorden (phoneuo, apokteino) voor “doden” en
“moorden”. Eén betekent “ter dood brengen” en de andere
betekent “vermoorden”. De laatste is degene die verboden is door
de Tien Geboden, niet de eerste. Ratsakh heeft zelfs een bredere
definitie dan het Nederlandse woord 'moord'. Ratsakh dekt ook
sterfgevallen als gevolg van onvoorzichtigheid of verwaarlozing,
maar wordt nooit gebruikt bij het beschrijven van moord in
oorlogstijd. Daarom geven de meeste moderne vertalingen het
zesde gebod “U zult niet moorden” in plaats van “U zult niet
doden”. Er kan echter een zeer groot probleem ontstaan,
afhankelijk van welke vertaling u bestudeert. De immer populaire
King James Versie geeft de vers weer als “Gij zult niet doden”,
daarom opent het de deur om het vers helemaal verkeerd te
interpreteren. Als de bedoelde betekenis van “Gij zult niet doden”
precies dat was - niet doden - dan zou het van alle door God

gesteunde bloedvergieten, gedaan door de natie Israël, een
schending van Gods eigen gebod maken (Deuteronomium 20).
Maar God verbreekt Zijn eigen geboden niet, dus de vers vraagt
duidelijk niet om een volledig moratorium op het nemen van een
ander mensenleven.
https://www.gotquestions.org/you-shall-not-murder.html
Een zorgvuldig onderzoek van de Schrift laat zien dat dit argument onjuist is.
Ten eerste erkent de schrijver binnen de uitleg dat ratsakh niet alleen moord
betekent, maar ook een dodelijke ongeluk wat we doodslag noemen. Dit is
geen moord.
Numeri 35:22-25 Maar als hij hem onverwachts zonder
vijandschap een duw gegeven heeft, of zonder opzet welk voorwerp
dan ook naar hem toe gegooid heeft, (23) of zonder het te zien een
of andere steen, waardoor men zou kunnen sterven, op hem heeft
laten vallen, zodat hij stierf, terwijl hij geen vijand van hem was en
niet zijn onheil zocht, (24) dan moet de gemeenschap
overeenkomstig deze bepalingen oordelen tussen hem die een
doodslag begaan heeft, en de bloedwreker. (25) De gemeenschap
moet hem die een doodslag [H7523 Ratsakh] begaan heeft, redden
uit de hand van de bloedwreker, en de gemeenschap moet hem
laten terugkeren naar zijn vrijstad, waarheen hij gevlucht was. Dan
moet hij daar blijven tot de dood van de hogepriester, die men met
de heilige olie gezalfd heeft.
Deutoronium 4:42 zodat iemand die zijn naaste gedood [H7523
Ratsakh] heeft, daarheen zou kunnen vluchten, wanneer hij dit
zonder voorbedachten rade heeft gedaan en hem tevoren niet
haatte. Hij zal naar een van deze steden vluchten en in leven
blijven:
Ten tweede, God beval dat mensen die ratsakh plegen, hetzelfde zou moeten
overkomen.
Numeri 35:30 Wat betreft allen die iemand om het leven gebracht
hebben: op grond van de verklaring van meerdere getuigen moet
men degene die een doodslag [H7523] begaan heeft, doodslaan
[H7523 ratsakh]. Er mag echter niet slechts één getuige tegen een
persoon getuigen, zodat die zou moeten sterven.

Hoe kon het mogelijk zijn dat God dingen kon bevelen die de Tien Geboden
verbiedt? Kortom, God zou elke vorm van dood in de Schrift kunnen bevelen,
omdat God ernaar streeft het vonnis van de dood veilig te stellen om genade
te geven om mensen niet te doden. Zie het boekje genaamd Ministration of
Death voor een volledige uitleg hiervan.
Ten derde wordt het woord “muth” [H4191] in de Schrift gebruikt om moord
en aanslag te beschrijven. Saul wilde David op onwettige wijze vermoorden:
1 Samuel 19:1,2 Saul zei tegen zijn zoon Jonathan en al zijn
dienaren om David te doden [H4191]. Maar Jonathan, de zoon
van Saul, was David zeer genegen. (2) Jonathan vertelde David:
Mijn vader Saul probeert je te doden [H4191]; welnu, wees
morgenochtend toch op je hoede, houd je verborgen en verstop je.
Saul gaf opdracht tot de onwettige moord op het priesterschap:
1 Samuel 22:17,18 De koning zei tegen de lijfwachten die bij hem
stonden: Wendt u, en doodt de priesters van de HEERE, omdat
ook zij op de hand van David zijn, en omdat zij wisten, dat hij op
de vlucht was, maar het niet voor mijn oor onthuld hebben. Maar
de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de
priesters van de HEERE dood te steken. (18) En de koning zeide
tot Doëg: Wend gij u, en val op de priesters. En Doëg de Edomiet
keerde zich om, en hij viel op de priesters en doodde [H4191] op
die dag vijfentachtig mannen die de linnen lijfdoek droegen.
De moord op Isbosheth:
2 Samuel 4:7 Zij kwamen dus in huis toen hij in zijn slaapkamer op
zijn bed lag, staken hem dood [H4191] en hakten zijn hoofd af. Zij
namen zijn hoofd mee en liepen de hele nacht door over de weg
door de Vlakte.
Absalom beveelt de onwettige moord op zijn halfbroer Amnon:
2 Samuel 13:28 Absalom gaf zijn knechten de opdracht: Let er
toch op, als het hart van Amnon vrolijk is van de wijn en ik tegen u
zeg: Dood Amnon, dan moet u hem doden [H4191]. Wees niet
bevreesd, heb ík het u niet geboden? Wees sterk en wees dappere
mannen.
Athalia vermoordt alle koningszonen behalve Joas:

2 Koningen 11:2 Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de
zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg
uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht
[H4191] werden, en bracht hem en zijn voedster naar de
linnenkamer. En zij verborgen hem voor Athalia, zodat hij niet
gedood werd.
Let op de vertaling in de New King James:
2 koningen 11:2 Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de
zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en stool hem
weg uit het midden van de zonen van de koning die vermoord
[H4191] werden, en verstopte hem en zijn voedster in de
slaapkamer van Athalia, zodat hij niet gedood werd.
Een andere moord gebruikt het woord muth en de vertaling in de NIV:
2 Koningen 15:25 En Pekah, de zoon van Remalia, zijn officier,
spande tegen hem samen en sloeg [H5221] hem neer in Samaria,
in de burcht van het huis van de koning, samen met Argob en met
Arje, en met hem vijftig man van de nakomelingen van de
Gileadieten. Zo doodde [H4191] hij hem en werd koning in zijn
plaats.
NIV: 2 Koningen 15:25 Eén van zijn officieren, Pekah zoon van
Remaliah, spande tegen hem samen. Nam vijftig man van Gilead
met hem, vermoordde [H5221] hij Pekahiah, samen met Argob en
Arieh, in de citadel van de koninklijke palijs in Samaria. Zo Pekah
doodde [H4191] Pekahiah en volgde hem op als koning.
Is het mogelijk voor de goddelozen om een persoon rechtvaardig te verslaan?
Psalm 37:32 De goddeloze loert op de rechtvaardige en probeert
hem te doden [H4191],
Psalm 109:16,17 Want hij dacht er niet aan goedertierenheid te
bewijzen, maar vervolgde de man die ellendig was en arm en
verslagen van hart, om hem te doden [H4191]. (17) Hij heeft de
vloek liefgehad: laat die over hem komen!
Jeremia waarschuwt voor degenen die hem willen vermoorden:
Jeremia 26:13-15 Ga dus anders leven. Ga jullie Heer God weer
gehoorzamen. Dan zal de Heer zijn plannen veranderen en jullie
niet straffen met de ramp die Hij tegen jullie van plan was. (14) Ik

ben in jullie macht. Doe met mij wat jullie willen. (15) Maar als
jullie me doden [H4191], zijn jullie schuldig aan de dood van een
onschuldig mens. Want ik zweer dat de Heer me heeft gestuurd
om deze dingen tegen jullie te zeggen.
Dus het woord muth kan inderdaad worden gebruikt om moord en doodslag
te betekenen en het woord ratsakh kan worden gebruikt voor: per ongeluk
overlijden. Dit bewijst dat de bewering muth op de een of andere manier
alleen toepasbaar is voor een rechtvaardige doding en ratsakh voor moord
vals is.
Ten slotte, ongeacht hoe dit wordt gedefinieerd, gebruiken zowel moord als
gerechtelijke doding dodelijk geweld. Is het gebruik van geweld onderdeel
van Gods koninkrijk?
De aarde was donker door een verkeerd begrip van God. Dat de
sombere schaduwen verlicht zouden worden, dat de wereld
teruggebracht zou kunnen worden naar God, Satans bedrieglijke
kracht moest verbroken worden. Dit kon niet met geweld worden
gedaan. De uitoefening van geweld is in strijd met de beginselen
van Gods regering; Hij verlangt alleen de dienst van liefde; en
liefde kan niet worden geboden; het kan niet met geweld of
autoriteit worden gewonnen. Alleen door liefde kan liefde
ontwaakt worden. God kennen is van Hem houden; Zijn karakter
moet worden gemanifesteerd in tegenstelling tot het karakter van
satan. {DA 22.}
Begrijpen we de betekenis van de bovenstaande verklaring? God kan geen
dodelijke geweld gebruiken als onderdeel van Zijn koninkrijk. Aanvaarden we
deze verklaring als inspiratie? Het antwoord komt dat we onze lering uit de
Schrift moeten halen. Ik zou willen voorstellen dat het meest perfecte
voorbeeld van de weigering om dodelijke geweld te gebruiken het aardse
leven van Jezus is. Aanvaarden we de woorden van Jezus?
Matteus 5:39 Maar Ik zeg jullie dat je je niet moet verzetten tegen
iemand die jou slecht behandelt. Maar als hij je op je rechterwang
slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe.
Heeft Jezus dit als deel van Zijn karakter aangetoond? Ten tweede, als het
doden van een gerecht deel uitmaakt van Gods karakter, dan moet dit zijn
geopenbaard in het aardse leven van Jezus. Toch wordt nergens geopenbaard

dat Hij zorgvuldig het leven van een persoon woog en vervolgens beval om
hem te doden.
Welk antwoord kan gegeven worden aan de persoon die tegen de Heer zegt:
“Ik volgde uw voorbeeld in het Oude Testament toen ik deze boosdoener ter
dood bracht.” Zal er tegen zo'n persoon gezegd worden: “U volgde het
verkeerde voorbeeld, dat deel van de Schrift is niet voor jou om te volgen.”
Zie je dat het de dingen heel moeilijk maakt?
Ik hoop dat je een punt hebt bereikt waarop je kunt zien dat er grote
tegenstrijdigheden in de Schrift bestaan wanneer we onszelf toestaan te
geloven dat God dodelijke geweld gebruikt en mensen uitroeit. Als we dat
doen, worden we uitgenodigd om op onze knieën te gaan en onze Vader te
vragen deze schijnbare tegenstrijdigheden te verklaren. De Bijbel lijkt
duidelijk te leren dat Hij dodelijke geweld op mensen gebruikt, maar als we
dit accepteren, hebben we een vreselijk conflict om de hele Bijbel met elkaar
te harmoniseren.

De telling van Israël
Laten we beginnen met het verhaal van waar David de mannen van Israël
telde. Hoe begrijpen we de volgende vers? Hoe beweegde God David om
Israël tellen?
2 Samuel 24:1 Op een keer was de Heer vreselijk boos op Israël.
Hij gaf David het idee om het aantal mannen in heel Israël en Juda
te gaan tellen.
Als we dit vergelijken met hetzelfde verhaal op een andere plek, lezen we als
volgt:
1 Kronieken 21:1 Op een keer bedacht de duivel iets om Israël in
moeilijkheden te brengen. Hij stookte David op om het aantal
mannen in Israël te tellen.
Als we alleen 2 Samuël 24: 1 lezen en een duidelijke lezing van deze tekst
eisen, dan moeten we zeggen dat God Zelf David ertoe heeft gebracht dit te
doen opdat 70.000 Israëlieten zouden worden gedood. Elke gezond denkend
persoon zou zich meteen moeten afvragen hoe dit idee past bij een God die
beweert liefde te zijn. De bewoording van deze passage nodigt ons uit om af
te vragen of God dit echt deed?

Degenen die moeite doen om verder te lezen, zullen 1 Kronieken 21:1
ontdekken dat onthuld dat Satan David had mogen verleiden om Israël te
tellen. We worden vervolgens uitgenodigd om de twee beweringen met
elkaar te harmoniseren. Concluderen wij dat God en Satan samenwerkten om
de vernietiging van deze Israëlieten te veroorzaken? We worden opnieuw
uitgenodigd om dieper te graven om de oplossing te vinden. Dit proces test
het hart van de mensen om te zien of ze echt geloven dat God een
liefhebbende Vader is of, een terughoudende Rechter of een meedogenloze
tiran is. Degenen die genade in de ogen van de Heer zien, zullen vasthouden
totdat zij deze stellingen kunnen harmoniseren, anderen geloven eenvoudig
in de tegenspraak en stellen dat God zelfs liefheeft terwijl Hij deze dingen
doet. Tenslotte zijn er mensen die de bevestiging zoeken dat God een tiran is
en de zoektocht zullen staken en hun oordeel vroeg in het onderzoek zullen
bekendmaken. Wanneer de zon hoog oprijst in de lucht, verdampt de
oppervlakkigheid van het zaad erin onder druk van de schijnbare
tegenstrijdigheid.
Als kinderen van de eerste Adam hebben we het geloof geërfd dat God hard
en tiranniek is. Adam ontving deze informatie van Satan. Dit is de reden
waarom Adam wegrende en zich in de tuin verborg. Hij vreesde dat God hem
zou doden vanwege zijn zonde en dit gaf Satan de macht over ons van de
angst voor de dood.
Hebreeën 2:14-15 Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is
ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus
door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet
langer de macht over de dood. (15) En zo kon Hij alle mensen
bevrijden die hun leven lang slaven [van het kwaad] waren door
hun angst voor de dood.
Het begrip van het volk van God is verblind, want Satan heeft het
karakter van God verkeerd voorgesteld. Onze goede en genadige
Heer is gepresenteerd tot het volk bekleed met de attributen van
Satan, en mannen en vrouwen die naar waarheid zochten, hebben
God zo lang in een verkeerd licht beschouwd dat het moeilijk is
om de wolk te verdrijven die Zijn glorie verduistert van hun inzicht.
1SM 355

De zonde tot overvloedigheid brengen

Hoe gaat onze Vader om met deze valse beschuldigingen tegen Hem, die
geschreven staan in ons natuurlijk hart?
Romeinen 5:20 Toen de wet [van Mozes] erbij kwam, werd de
schuld van de mensen nog groter. [Want toen wisten ze wel hoe
God wilde dat ze leefden, maar deden het niet.] Maar toen de
schuld van de mensen groter werd, liet God zien dat zijn liefdevolle
goedheid nog groter was. Die was méér dan groot genoeg om hen
te redden.
Onze Vader zorgt ervoor dat de overtreding overvloedig is. Hoe doet hij dit?
Hij zorgt ervoor dat de wet in kracht treed. Wanneer de wet aan de
natuurlijke mens gepresenteerd wordt, hoe zal hij deze wet lezen?
Jacobus 1:23-24 Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee
doet. (24) Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de
spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er
uitziet.
De natuurlijke mens leest het Woord van God en, terwijl hij leest, zijn
natuurlijke gedachten over God, worden overvloedig. Zijn natuurlijke
gedachten over God als een tiran worden zo groot dat hij een keuze moet
maken. Als hij een doener van het Woord wordt, begint hij een ander beeld
van God te zien dat in strijd is met zijn natuurlijke gedachten. Hij wordt dan
de gelegenheid geboden om genade toe te laten in overvloed of eenvoudig
zijn weg te gaan en te vergeten wat voor een man hij is.
De Bijbel is zo geschreven dat de natuurlijke gedachten van de mens kunnen
groeien. Hij zal voor zichzelf de bevestiging vinden die hij probeert te
bewijzen dat God dodelijke geweld op mensen gebruikt en hen uitroeit. Dit
geloof versterkt de gedachten van de natuurlijke mens en breidt ze uit. Dit
geloof wordt dan uitgedaagd door de openbaring van het leven van Jezus en
de zondaar wordt uitgenodigd om in het licht te staan van onze Vader door
de openbaring van de Zoon van God. Dit is de betekenis van Johannes 16:8.
De Geest overtuigt ons van zonde en dan van gerechtigheid. De overdracht
van de ene positie naar de andere vereist een strijd omdat het vlees tegen de
Geest strijd. Maar als de ziel de liefde van God in het aangezicht van Jezus
Christus ziet, zal zij het vleselijke idee van het gebruik van dodelijke geweld
als deel van het koninkrijk van God verlaten. Hierin is een wonderbaarlijk iets.
Degenen die het zwaard van het Woord van God vasthouden, zullen hun
oude kijk op God laten doden - ze sterven door dat zwaard. Terwijl zij die de

positie van de oude man behouden en Gods gebruik van het letterlijke
zwaard verdedigen, met dat zwaard zullen sterven. Want allen die het zwaard
nemen, zullen met het zwaard sterven. We zullen allemaal door één of ander
zwaard sterven. Bij welke sterf jij?
Dus hoe verleidde Satan David?
David bewaarde in zijn welvaart niet die nederigheid van karakter
en vertrouwen in God die het vroegere deel van zijn leven
kenmerkte. Hij zag met trots op zijn koningschap en stelde hun
toen voorspoedige toestand tegenover met hun geringe aantallen
en kleine kracht toen hij de troon besteeg, en daarmee de eer aan
zichzelf gaf. Hij bevredigde zijn ambitieuze gevoelens door toe te
geven aan de verleiding van de duivel om de mensen van Israël te
tellen, zodat hij hun vroegere zwakheid zou kunnen vergelijken
met hun toen bloeiende staat onder zijn heerschappij. Dit was
onaangenaam voor God en in strijd met zijn uitdrukkelijke
opdracht. Het zou Israël ertoe brengen te vertrouwen op hun
aantallen, in plaats van op de levende God. {1SP 385.1}
Hoe trad God tegen David op?
God kan niet, volgens de glorie van Zijn eigen naam, degenen
beschermen die tegen Zijn wil in werken. 8T 51
David was niet alleen in deze geest van trots met betrekking tot de groeiende
macht van Israël.
Gemeenschap met de heidense volken leidde tot een verlangen
om hun nationale gewoonten te volgen en ontbrandde de ambitie
voor wereldse grootheid. Als het volk van Jehovah zou Israël eer
ontvangen; maar naarmate de trots en het zelfvertrouwen toenam,
waren de Israëlieten niet tevreden met dit voorrecht. Ze gaven
meer om hun status onder de naties. Deze geest kon niet anders
dan de verleiding uitnodigen. PP 746, 747
Hoewel de Heer David waarschuwde via Joab, werd de bescherming van
David verwijderd door Satan meer toegang te geven om David te verleiden.
David weerstond de influisteringen van de Geest om zijn natuurlijke pad te
volgen en door dit te doen kon Satan de haag van engelen die Israël
omringden, afbreken. Hier is het proces van hoe oordelen komen:

Mij werd getoond dat de oordelen van God niet rechtstreeks van
de Heer over hen zouden komen, maar op deze manier: zij
plaatsen zichzelf buiten Zijn bescherming. Hij waarschuwt,
corrigeert, berispt en wijst op het enige pad van veiligheid; dan als
degenen, die de voorwerpen van Zijn speciale zorg zijn, hun eigen
koers volgen onafhankelijk van de Geest van God, na herhaalde
waarschuwingen, als zij hun eigen weg kiezen, dan beveelt Hij Zijn
engelen niet te voorkomen dat Satans hen aanvalt. 14MR 3
Dit is geen onvolmaakte verklaring. Er staat dat mij werd getoond dat de
oordelen van God niet rechtstreeks van de Heer over hen zouden komen. Het
gebruik van het bepaalde lidwoord (de oordelen) zonder voorbehoud
(sommige oordelen) vertelt ons dat dit een consistent principe is en perfect
overeenstemt met hoe de Bijbel ons vertelt dat oordelen naar mensen
komen. De tien geboden vertellen je precies hoe het werkt:
Exodus 20:5 Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want Ik,
jullie Heer God, ben een jaloers God [en Ik wil niet dat jullie
andere goden aanbidden]. Als mensen Mij niet willen
gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun
ongehoorzaamheid heeft gevolgen tot in de derde en vierde familie
ná hen. 6 Maar Ik ben goed voor de mensen die van Mij houden
en mijn wetten gehoorzamen. Het zal goed gaan met de duizenden
mensen die van hen afstammen.
Exodus 34:7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden,
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de
schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid
van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het
derde en vierde geslacht.

Pestilentie is de handtekening van de vijand
2 Samuel 24:15 Dus liet [H5414] de Heer de pest op het land los.
De ziekte begon de volgende morgen en duurde drie dagen. Vanaf
Dan [in het noorden] tot Berseba [in het zuiden] stierven 70.000
mensen.
In de engelse vertaling staat het als volgt:

2 Sam. 24:15 So the LORD sent [H5414] a pestilence upon Israel
from the morning even to the time appointed: and there died of
the people from Dan even to Beersheba seventy thousand men.
Het woord voor gezonden (sent) is eigenlijk nathan wat betekent geven en
soms opgeven. Let goed op het volgende vers in verband met pestilentie als
gerelateerd aan het verbond van God.
Leviticus 26:25 Omdat jullie je verbond met Mij verbroken
hebben, zal er oorlog komen in het land. Als jullie dan naar de
steden zijn gevlucht, zal Ik daar de pest laten komen. Jullie zullen
door de vijand verslagen[H5414] worden.
In de engelse vertaling staat het als volgt:
Lev. 26:25 And I will bring a sword upon you, that shall avenge the
quarrel of my covenant: and when ye are gathered together within
your cities, I will send the pestilence among you; and ye shall be
delivered [H5414] into the hand of the enemy.
Hier wordt nathan vertaald als overgeleverd. Let goed op het laatste deel van
de vers. Het woord en is eraan toegevoegd en kan dan gemakkelijk gelezen
worden als:
Ik zal de pest onder jullie zenden; u zult in de handen van de
vijand overgeleverd [H5414] worden.
Dit betekent dat wanneer de pest komt, zijn ze overgeleverd aan de vijand.
Psalm 91:1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (2) Ik zeg tegen
de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik
vertrouw! (3) Want Híj zal u redden van de strik van de
vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
In de engelse vertaling staat het als volgt:
Psa 91:1-3 He that dwelleth in the secret place of the most High
shall abide under the shadow of the Almighty. (2) I will say of the
LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I
trust. (3) Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler,
and from the noisome pestilence.

... Satan oefent zijn kracht uit. Hij veegt de rijpende oogst weg en
hongersnood en ellende volgen. Hij plaatst in de lucht een
dodelijke smet en duizenden gaan ten onder aan de pest. GC 590.
Het is Satan die deze mensen mocht vernietigen. Het alternatief is dat God
Satan toestond om David en Israël te verleiden en hen tot zonde te brengen
en dan keert God zich om en verslaat 70.000 mensen. Deze positie is niet
consistent. Satan stond op en mocht David verleiden omdat David niet
volgens Gods wil werkte. Toen David bezweek aan deze verleiding, gaf het
Satan meer toegang tot Israël en mocht hij pestilentie onder hen brengen.
Maar dit verklaart niet het deel over de engel die de Israëlieten sloeg.
2 Samuel 24:16 Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem
uitstrekte [H7971 wegsturen, loslaten] om er verderf aan te richten,
kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel
die verderf [H7483 afwerpen, verliezen] onder het volk aanrichtte:
Het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de
HEERE op dat moment bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet.
17 David zei tegen de HEERE – toen hij de engel zag die het volk
met de plaag trof, zei hij: Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij
misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat Uw
hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn.
Satan is de agent die de pestilentie heeft gebracht, maar wat is dit zwaard dat
de engel van de Heer uitstrekt over Jeruzalem? Wat is het zwaard dat de
Zoon van God gebruikt?

Het zwaard van de Zoon van God
Openbaring 1: 16,17 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand
en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn
gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. (17) En toen ik
Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn
rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben
de Eerste en de Laatste,
We zien de reactie van de apostel Johannes toen hij het aangezicht zag van
de Zoon van God en het zwaard dat uit zijn mond kwam. Wat was dat
zwaard?
Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op

de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het
oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Hebben we een voorbeeld van hoe dit zwaard door Christus werd
gehanteerd?
Terwijl Hij het tafereel aanschouwt, worden verontwaardiging,
autoriteit en kracht uitgedrukt in Zijn gelaat. De aandacht van het
volk wordt aangetrokken door Hem. De ogen van hen die bezig
zijn met hun onheilige handel [158] zijn gefixeerd op Zijn gezicht.
Ze kunnen hun blik niet afwenden. Ze voelen dat deze Man hun
diepste gedachten leest en hun verborgen motieven blootlegt.
Sommigen proberen hun gezicht te verbergen, alsof hun slechte
daden op hun gezicht geschreven waren, om gescand te worden
door die doorzoekende ogen.
De verwarring is verstild. Het geluid van handel en
onderhandelingen is opgehouden. De stilte wordt pijnlijk. Een
gevoel van ontzag overweldigt de vergadering. Het is alsof ze voor
het tribunaal van God werden aangesproken om hun daden te
beantwoorden. Als ze naar Christus kijken, zien ze goddelijkheid
flitsen door het kleed van de mensheid. De Majesteit van de hemel
staat als de Rechter zal staan op de laatste dag, - niet nu omringd
door de glorie die dan Hem zal bijwonen, maar met dezelfde
kracht om de ziel te lezen. Zijn oog zweeft over de menigte en
neemt elk individu in zich op. Zijn vorm lijkt boven hen uit te
stijgen in bevelende waardigheid, en een goddelijk licht verlicht
Zijn gelaat. Hij spreekt, en Zijn heldere, weergalmende stem dezelfde die op de berg Sinaï de wet verkondigde dat priesters en
heersers overtreden - wordt door de gewelven van de tempel
weergalmd: “Neem deze dingen van hier, maak niet Mijn Vaders
huis een huis van koopwaar.”
Langzaam de treden afdalend, en de gesel van koorden omhoog
brengend bij het binnengaan van de omheining, beveelt Hij de
handelsbedrijvigheid te staken op de tempelgebieden. Met een
ijver en strengheid die Hij nog nooit eerder heeft gemanifesteerd,
werpt Hij de tafels van de geldwisselaars omver [de kracht die
wordt gebruikt voor levensloze voorwerpen]. De munten vallen en
klinken scherp op de marmeren bestrating. Niemand die het durft
Zijn gezag ter discussie te stellen. Niemand durft te stoppen om
hun oneerlijke winst te verzamelen. Jezus slaat hen niet met de

zweep van koorden, maar in Zijn hand lijkt dit eenvoudige koord
verschrikkelijk, als een vlammend zwaard. [Geen geweld gebruikt
op mensen] Ambtenaren van de tempel, speculerende priesters,
makelaars en veehandelaren, met hun schapen en ossen, rennen
weg van de plaats, met degenen die dachten te ontsnappen aan de
veroordeling van Zijn aanwezigheid.
Paniek zweeft over de menigte, die het overschaduwen van Zijn
goddelijkheid voelt. Een schreeuw van ontzetting ontsnapt van
honderden verbleekte lippen. Zelfs de discipelen huiveren. Ze zijn
vol ontzag voor de woorden en het gedrag van Jezus, zo in
tegenstelling tot zijn gewoonlijke gedrag. DA 157, 158
Voor die 70.000 mensen die geconfronteerd werden met de toorn van de
vernietiger, kwam de Geest van God tot hen met een diepe veroordeling van
zonde, zodat zij zich konden bekeren. Het werk van deze diepe overtuiging is
dringend, want als ze weigeren gehoor te geven aan het werk van de Geest,
zullen ze volledig onbeschermd zijn en moeten Satan de vernietiger tegemoet
treden. Net als de mensen bij de reiniging van de tempel rennen ze weg van
zijn aanwezigheid. In het geval van de 70.000 haasten ze zich van de
aanwezigheid van Jezus rechtstreeks naar de wachtende armen van Satan die
hen velt met de pestilentie. Ze hadden zich van hun zonden kunnen bekeren
en God hebben gevraagd om hen te vergeven maar ze renden weg van Zijn
aanwezigheid en de dood was het gevolg. Dit proces is precies hetzelfde als
wat God zei dat hij met de Kanaänieten zou doen.
Exodus 23:27 De schrik voor Mij zal Ik vóór u uit zenden, en al de
volken waaronder u komt, zal Ik in verwarring brengen. En Ik zal
al uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan. 28 Ik zal ook
horzels vóór u uit zenden; die zullen de Hevieten, de Kanaänieten
en de Hethieten vóór u uit verdrijven.
Het uitzenden van de angst is de overtuiging van de zonde die de goddelozen
angst inboezemt. De horzels zijn de prikkels van het schuldige geweten
gekweld door schuld. Deze prikkels verdrijven ze uit de aanwezigheid van
God en belanden in de handen van de vijand. Maar als zij zich hadden
bekeerd en als kleine kinderen waren geworden, zouden zij misschien gered
zijn. Niet iedereen verliet de tempel en toch voelde iedereen het zwaard.
Toen ze vluchtten, bleven de armen achter; en deze keken nu naar
Jezus, wiens gelaat Zijn liefde en medeleven uitdrukte. Met tranen
in Zijn ogen zei Hij tegen de bevende mensen rondom Hem:

Vrees niet; Ik zal u verlossen en u zult Mij verheerlijken. Om deze
reden kwam ik de wereld in. Het volk drong zich in Christus'
aanwezigheid met dringende, medelijdenwekkende verzoeken:
Meester, zegen mij. Zijn oor hoorde elke kreet. Met medelijden
groter dan die van een tedere moeder boog Hij zich over de
lijdende kleintjes. Allen kregen aandacht. Iedereen was genezen
van welke ziekte hij ook had. De stommen opende hun lippen in
lof; de blinden keken naar het gezicht van hun Genezer. De harten
van de lijdenden werden blij gemaakt. DA 163
Dus we zien in het verhaal van de telling van Israël dat in een laatste poging
om degenen te bereiken die in de handen van Satan vielen, de Geest van God
tot hen kwam en verlangde om hun harten van zonde te reinigen zodat ze
gered konden worden. Toen ze weigerden, sprak Jezus de treurige woorden
uit: “Je huis wordt als een woestenij voor jou achtergelaten.” Het woord voor
zwaard in het Hebreeuws betekent feitelijk droogte en toen de ziel zich
volledig tegen Christus verzette, werd Hij gedwongen om ze in de hand van
Satan te laten omdat ze Zijn toegang weigerden.
Overweeg ook dat Satan de harten van deze mensen beheerste. Christus
zocht naar hen voor een laatste keer om hen te bereiken. Satan was
vastbesloten zijn prooi niet te verliezen en toen het menselijk hart de
toegang van Christus weigerde, probeerde Satan deze zielen veilig te stellen
door hun leven te nemen in plaats van het risico te lopen dat zij zich van hun
zonden bekeerden. We weten de precieze details van de zaak niet, maar de
principes zijn niet moeilijk te volgen.
De beschuldiging is geuit: “je vergeestelijkt de teksten van de Schrift.” De
Bijbel gebruikt het woord zwaard en we zouden het letterlijk moeten nemen.
Ten eerste was het de pest dat de mensen heeft gedood. Ze zijn niet
gestorven door een fysiek zwaard van de engel. Ten tweede dienen we eerst
alles wat over het vraagstuk gaat erbij zoeken om vervolgens onze conclusie
te vormen. Let op regel 11 van William Miller op dit punt:
Hoe weten we wanneer een woord figuurlijk wordt gebruikt? Als
het zinvol is en de eenvoudige natuurwetten niet verbreekt, dan
moet het letterlijk begrepen worden, en indien niet, dan moet het
figuurlijk begrepen worden.
Toen het volk omkwam door de pest, moest het zwaard dat genoemd werd in
de hand van de engel een ander betekenis hebben gehad. De Bijbel vertelt

ons over het zwaard dat Christus op verschillende plaatsen gebruikt en dat
zwaard het Woord van God is. We hebben ook beschreven hoe de engel de
mensen met het zwaard sloeg en toch aan de pest stierf. Het zwaard was het
Woord van God dat de mensen veroordeelde. Dit is hoe de engel van de Heer
hen sloeg. Ze weigerden door dit zwaard zich te bekeren en hun eigen ik af te
sterven en dus verliet de Geest van God hen en de vernietiger bracht de dood
over hen. Dit komt volledig overeen met wat de geest der profetie ons
vertelt:
In dit tijdperk wordt een meer dan gewone minachting aan God
getoond. De mensheid heeft een punt bereikt van
onbeschaamdheid en ongehoorzaamheid, waaruit blijkt dat hun
beker van ongerechtigheid bijna vol is. Velen zijn bijna de grens
van genade gepasseerd. Binnenkort zal God laten zien dat Hij
inderdaad de levende God is. Hij zal tot de engelen zeggen:
“Bestrijd Satan niet meer in zijn pogingen om te vernietigen, laat
hem zijn kwaadaardigheid op de kinderen van ongehoorzaamheid
uitwerken, want de beker van hun ongerechtigheid is vol.” Zij zijn
van de ene graad van goddeloosheid naar de andere over gegaan,
dagelijks voegen ze iets toe aan hun wetteloosheid, ik zal niet langer
ingrijpen om te voorkomen dat de vernietiger zijn werk doet. RH,
17 september 1901
Laten we niet vergeten dat het een weigering was van degenen die naar Jezus
luisterden om de symbolische betekenis aan te nemen van de woorden die
Hij sprak toen de letterlijke betekenis als extreem gewelddadig en
onnatuurlijk werd opgevat.
Johannes 6:53-55 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn
bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. (54) Wie Mijn vlees
eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag. (55) Want Mijn vlees is het ware voedsel
en Mijn bloed is de ware drank.
De reactie van velen was het volgende:
Johannes 6:66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich
terug en gingen niet meer met Hem mee.
Zullen we een 666 reactie geven op deze verhalen in het Oude Testament en
de regels van Miller niet correct toepassen en ons niet houden aan de

natuurwetten? Laten we met deze principes in onze gedachte naar het
volgende verhaal gaan waar een engel 185.000 Assyrische soldaten sloeg.

De vernietiging van het Assyrische leger
2 koningen 19:35 Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van
de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië
honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de
volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode
lichamen.
Let goed op dat er staat dat de engel des Heren hen sloeg en 's morgens
werden ze als dode lichamen gevonden. Er staat niet dat de Engel des Heren
hen sloeg en hen onmiddellijk liet sterven. Het boek “De Grote Strijd” vertelt
ons wat er gebeurde toen deze soldaten werden geslagen:
Toen het geluid van de naderende strijdmacht werd gehoord, zelfs
voordat de Hussieten in zicht waren brak er paniek uit onder de
kruisvaarders. Prinsen, generaals en gewone soldaten wierpen hun
wapenrusting weg, en vluchtten alle kanten op. Tevergeefs poogde
de pauselijke legaat, die de leider van de invasie was, zijn
doodsbange en ongeorganiseerde strijdkrachten te verzamelen.
Ondanks zijn uiterste inspanningen werd hij zelf meegesleept door
het tij van voortvluchtigen. De wilde vlucht was voltooid en
opnieuw viel een immense buit in de handen van de overwinnaars.
Dus de tweede keer dat een groot leger, uitgezonden door de
machtigste naties van Europa, een groot aantal dappere,
oorlogszuchtige mannen, getraind en uitgerust voor de strijd,
vluchtte zonder slag, voor de verdedigers van een kleine en tot dan
toe zwakke natie. Hier was een manifestatie van goddelijke kracht.
De indringers werden verslagen [geslagen] door een
bovennatuurlijke verschrikking. Hij die de legers van Farao in de
Rode Zee ten val bracht, die de legers van Midian op de vlucht
sloegen voordat Gideon en zijn driehonderd, die in één nacht de
strijdkrachten van de trotse Assyriër neersloeg, zijn hand opnieuw
had uitgestrekt om de macht te vernietigen van de onderdrukker.
“Daar zijn zij door angst bevangen, maar er was niets
angstwekkends; want God heeft de beenderen van uw belagers
vertrooid. U hebt hen te schande gemaakt, omdat God hen heeft
verworpen.” Psalm 53: 6. GC 117

De verhalen van de Egyptenaren, de Midianieten en de Assyriërs zijn
samengebracht omdat ze allemaal tegenover een manifestatie van goddelijke
kracht stonden die een bovennatuurlijke paniek veroorzaakte. Deze paniek is
de overtuiging van zonde in de ziel terwijl de Geest hen tot bekering tracht te
brengen en zich van hun slechte daden afkeert. Wanneer dit zwaard valt,
zorgt het ervoor dat de soldaten als dode mannen vallen.
Matteus 28:2-4 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want
een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen,
rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. (3) Zijn
gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. (4) De
bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
“Naar wie zoekt u”? Ze antwoordden: “Jezus van Nazareth”. Jezus
antwoordde: “Ik ben wie U zoekt”. Toen deze woorden werden
gesproken, bewoog de engel die de laatste keer Jezus diende zich
tussen hem en de menigte. Een goddelijk licht verlichtte de
Heiland gezicht, en een duif achtige vorm overschaduwde hem. In
de aanwezigheid van deze goddelijke glorie, kon de moordzuchtige
menigte zich geen ogenblik staande houden. Ze strompelden terug
Priesters, oudsten, soldaten en zelfs Judas, vielen als dode mannen
op de grond. {DA 694.5}
We weten dat de soldaten die het graf van Jezus bewaakten niet van hun
angst stierven omdat ze in staat waren om verslag uit te brengen aan de
Joodse leiders.
Mattheus 28:12-15 En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij
kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te
geven, (13) en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts
gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen. (14) En als
de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken
dat u zonder zorgen bent. (15) Toen zij het geld in ontvangst
genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit
woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.
Toen de rechtvaardige Daniël de engel Gabriël zag, viel hij als dood neer aan
zijn voeten en Gabriël versterkte hem om in zijn aanwezigheid te staan.
Daniël 10: 8-11 Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote
visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde
uitstraling [excellentie, heerlijkheid] werd aan mij veranderd in
verval en ik had geen kracht meer over. (9) Toen hoorde ik het

geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van Zijn woorden
hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn
gezicht op de grond. (10) En zie, een hand raakte mij aan en
maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. (11) Hij
zei tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik
tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nú ben ik tot u
gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan.
In de aanwezigheid van de heilige engel werd de ware realiteit van Daniëls
menselijke zondige natuur blootgelegd en zijn voortreffelijkheid van zijn
karakter werd geopenbaard als nog steeds corrupt in vergelijking met de
engel. Als dit het geval is voor een rechtvaardige, wat zullen we dan zeggen
voor de goddelozen?
Wanneer het lichaam een vreselijke schrik krijgt, staat het immuunsysteem
onder grote druk en als dit een tijdlang aanhoudt begint het lichaam af te
zwakken. Nadat de 185.000 soldaten de engel des Heren zagen, werden hun
afweerkrachten verzwakt en werden ze vatbaar voor ziekte. De historicus
Josephus legt uit wat er daarna gebeurde.
5. Toen Sanherib terugkeerde van zijn Egyptische oorlog naar
Jeruzalem, vond hij zijn leger onder Rabshake zijn generaal in
gevaar [door een plaag], want God had een pestilentiale ziekte
veroorzaakt aan zijn leger, en op de allereerste nacht van de
belegering, werden honderdvijfentachtigduizend, met hun
aanvoerders en generaals vernietigd. Dus de koning was in grote
angst en in een verschrikkelijke doodsstrijd in deze rampspoed en
hij vreesde voor zijn hele leger, vluchtte met de rest van zijn
strijdkrachten naar zijn eigen koninkrijk, en naar zijn stad Nineve,
en toen hij daar een tijdje verbleef, werd hij verraderlijk overvallen
en stierf door de handen van zijn oudere zonen, (4) Adrammelech
en Seraser, en werd gedood in zijn eigen tempel, die Araske heette.
Josephus, Antiquities of the Jews Book 10 Chapter 1, Section 5.
Dit wordt bevestigd bij de geest der profetie:
“Toen ging de engel des Heren uit en sloeg in het kamp van de
Assyriërs honderd vijfentachtigduizend; en toen zij zich des
morgens vroeg opmaakten, zie, zij waren allen dode lichamen”
[Jes. 37:36]. Leeftijd, positie of invloed kan één van ons niet
redden van plotselinge ziekte en rampspoed als de Heer zegt: “Het
is genoeg” 16MR blz. 16, 17.

De bovennatuurlijke vrees die de soldaten ervoeren, was eenvoudigweg
vanwege het besef van hun verdorvenheid toen ze in de aanwezigheid van
een heilige engel kwamen. De engel hoefde hen niet te slaan, hij hoefde
alleen maar voor hen te verschijnen. Het waren hun eigen zonden en het
besef van schuld dat onmiddellijk op hen kwam die hen zo'n verschrikkelijke
schrik veroorzaakten. Dit verzwakte hun lichaamsafweer en een pest
verspreidde zich door het hele kamp en ze stierven.
We weten dat de goddelozen bij de wederkomst worden vernietigd door de
glans van de komst van Christus. Dit betekent een openbaring van het
karakter van Christus die vreselijke pijniging in de zondaar veroorzaakt. De
kwelling komt omdat de zondaar weigert zich te bekeren. Hun hart faalt in
hen vanwege angst. Een beschrijving van dit proces is vastgelegd in het boek
4e Ezra uit de apocriefen. Dit boek werd geciteerd door een aantal
Adventistische pioniers en Ellen White zei dat de wijzen dit in de laatste
dagen zouden moeten begrijpen. Zie 15 MR 66.
2 Ezra 13:10-11 Dat hij uit zijn mond liet gaan als een vurige wind,
en uit zijn lippen een vlammende adem, en van zijn tong liet hij
uitgaan vonken en onweder, en deze allen zijn te zamen vermengd
geworden, namelijk de vurige wind, en de vlammende adem, en
het groot onweder. (11) En het viel met geweld over de menigte,
die bereid was om te strijden, en verbrandde hen allen, zodat van
de ontelbare menigte weldra niets werd gezien, dan alleen stof, en
sterk riekende rook; en ik zag het, en werd verschrikt.
2 Ezra 13:15 Zo toon mij dan nu nog de verklaring van deze
droom.
2 Ezra 13:34-38 En een ontelbare menigte zal bijeen vergaderen,
alsof zij wilden komen en hem bestrijden. (35) Doch hij zal staan
op de spits van de berg Sion. (36) Sion nu zal komen, en het zal
bereid en opgebouwd aan allen vertoond worden, gelijk gij gezien
hebt, dat de berg zonder handen werd uitgehouwen. (37) Doch
deze mijn Zoon zal de dingen bestraffen, die de volken
uitgevonden hebben, namelijk deze hun goddeloosheden, welke
het onweder nabij komen vanwege hun kwade gedachten, en
pijnigingen, waarmee zij zullen beginnen gepijnigd te worden, (38)
Die met de vlam worden vergeleken; en hij zal hen verderven
zonder arbeid, door de wet, die met vuur wordt vergeleken.

Het slaan van de Assyriërs door de Engel des Heren geeft aan dat dit het
Woord van God is dat deze mannen veroordeelt van hun zonden. Het viel als
een grote storm op hen en hun weigering om zich te bekeren veroorzaakte
pijn.
Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door grote hitte.
Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze
plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 10 En de
vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn
koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. 11
En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en
vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.
Ze werden vernietigd “zonder arbeid door de wet die” de afdruk is van het
karakter van God. Is dit niet hetzelfde vuur dat Nadab en Abihu verteerde die
uit het heiligdom kwamen? Hoewel vuur ze verteerde, vondt het plaats in
hun kleding.
Leviticus 10:2-5 Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de
HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht
van de HEERE. (3) En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat de
HEERE gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik
geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd
worden. Maar Aäron zweeg. (4) Toen riep Mozes Misaël en
Elzafan, de zonen van Uzziël, een oom van Aäron, en zei tegen
hen: Kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom, tot
buiten het kamp. (5) Toen kwamen zij naar voren en droegen hen,
in hun onderkleren, tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken
had.
Nogmaals, een andere manier om te weten dat dit slaan de overtuiging van
de zonde is, is door de manier waarop dit woord gebruikt wordt.
1 Samuel 24:6 En het gebeurde daarna dat het hart van David in
hem bonsde [H5221], omdat hij die punt van de mantel van Saul
afgesneden had.
2 Samuel 24:10 Het hart van David bonsde [H5221] in hem, nadat
hij het volk geteld had. En David zei tegen de HEERE: Ik heb
zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, HEERE, neem de
ongerechtigheid van Uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas
gehandeld.

Dit is hetzelfde woord als in 2 Koningen 19:35:
2 Koningen 19:35 Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel
van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië
honderdvijfentachtigduizend man neersloeg [H5221]. Toen men
de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode
lichamen.
Dus het woord slaan kan zeker een bewustwording van de zonde in het
geweten betekenen.

De dood van Herodes
Ons laatste verhaal in de lijst is de dood van Herodes.
Handelingen 12:23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere
hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen
gegeten en gaf de geest.
Dezelfde engel die van de koninklijke hoven was gekomen om
Petrus te redden, was de boodschapper van toorn en oordeel aan
Herodes. De engel sloeg Petrus om hem wakker te maken; het was
met een andere slag dat hij de slechte koning sloeg, met zijn lage
trots bracht hij de straf van de Almachtige op hem. Herodes stierf
in grote kwelling van geest en lichaam, onder het vergeldende
oordeel van God. {AA 152.1}
Uit onze vorige voorbeelden is dit verhaal eenvoudig uit te leggen. Herodes
overtrad de wet en verbrak het eeuwige verbond. Het Woord van God
overtuigde hem diep van zijn zondige gedrag om hem tot bekering te
brengen. De veroordeling veroorzaakte hem een kwelling van geest, maar hij
weigerde berouw. Satan werd in staat gesteld om hem met ziekte te doden.
Satan oefent zijn kracht uit. Hij veegt de rijpende oogst weg en
hongersnood en ellende volgen. Hij verleent in de lucht een
dodelijke smet en duizenden gaan ten onder aan de pest. Deze
bezoekingen zullen steeds frequenter en desastreuzer worden.
Vernieling zal zowel op mens als dier zijn. “De aarde treurt en
kwijnt weg,” “het hooghartige volk ... versmachten. De aarde is ook
verontreinigd onder de inwoners ervan, omdat zij de wetten
overtreden hebben, de verordening hebben veranderd, het eeuwig
verbond hebben verbroken.” Jesaja 24: 4, 5. {GC 589.3}
Herodes werd aan de vijand overgegeven omdat Hij het verbond verbrak.

Leviticus 26:25 Dan breng Ik het zwaard over u, dat de wraak van
het verbond voltrekt. Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt,
zal Ik de pest in uw midden sturen. U zult in de hand van de vijand
overgegeven worden.
Christus bracht Herodes het zwaard van Zijn Woord. Herodes weigerde zich
te bekeren en dus werd hij overgeleverd aan de vijand die pestilentie op hem
bracht. Wat was het verschil in de slag die Herodes ervoer ten opzichte van
Petrus? Petrus had een zuiver geweten, Herodes niet. Toen Petrus wakker
werd, was hij niet vervuld van angst voor de aanwezigheid van de engel.
Herodes ervoer iets heel anders. Voor hem donderde het.
Johannes 12:28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een
stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem
opnieuw verheerlijken. 29 De menigte dan die daar stond en dit
hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden:
Een engel heeft tot Hem gesproken.
Het slaan dat als een stille zachte stem had kunnen zijn, was als onweer voor
Herodes en het maakte hem doodsbang. Degenen die blijven geloven dat de
engel van de Heer dodelijke kracht op Herodes gebruikte, moeten alle andere
passages van inspiratie harmoniseren en het karakter van Jezus behouden als
ons perfecte voorbeeld dat we kunnen kopiëren en bewijzen dat het gebruik
van dodelijke geweld verenigbaar is met de volgende verklaring:
De uitoefening van geweld is in strijd met de beginselen van Gods
regering; Hij verlangt alleen de dienst van liefde; en liefde kan niet
worden bevolen; het kan niet met geweld of autoriteit worden
gewonnen. Alleen door liefde is liefde ontwaakt. DA 22
De aanklacht luidt dat dit de Bijbel spiritualiseert. Het antwoord is dat wij
ernaar streven alles te nemen wat de Inspiratie ons zegt en een conclusie te
vormen die consistent is met de openbaring van Gods karakter geopenbaard
in Christus. Om consequent te zijn, moeten degenen die een oppervlakkige
lezing van de Schrift willen afdwingen geloven dat God boze geesten zendt
om mensen te martelen zoals in het geval van Saul of Hij zet kwaadaardige
engelen aan het werk om voor Hem te werken zoals in het geval van Psalm
78:49 of het verzenden van liegende geesten om de dood van Achab te
veroorzaken zoals in 1 Koningen 22:22. We kunnen hieraan toevoegen dat
een dergelijke lezing onthult dat God het hart van mensen verhardt en hen
sterke waanideeën stuurt. Is dit de beste manier om de Schrift te lezen?

We zien dat de engel die mensen slaan met de dood als gevolg, voorkomt
wanneer het Woord van God mensen overtuigt van zonde. De kwelling van
de eigen zondigheid veroorzaakt kwelling van de geest. De aanwezigheid van
pestilentie duidt erop dat de Geest van God is verwijderd en dat de
vernietiger zijn werk heeft gedaan terwijl God ophoudt degenen te
beschermen die weigeren zich te bekeren. Het is zonde die zonde straft. De
engelen van God zijn vervuld met de Geest van Jezus. Ze onderhouden de
geboden van de Vader en ze hanteren geen fysiek zwaard. Ze zijn machtig in
het Woord van God en in het vervullen van de gerechtigheid van Jezus. Hun
puurheid, liefde en heiligheid zijn een schrik voor de goddeloosheid van
zondaars en hun heiligheid veroorzaakt schrik in de harten van de
onrechtvaardigen. Hun heiligheid is hun voornaamste kracht, maar ze hebben
ook de macht om de krachten van de goddeloze in bedwang te houden.
Ik vroeg mijn begeleidende engel de betekenis van wat ik hoorde
en wat de vier engelen op het punt stonden te 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 kracht van God hadden om de vier winden vast te houden,
en dat ze op het punt stonden hen te laten gaan; EW 38.
Daarom hebben de rechtvaardige engelen een enorme kracht. Wanneer ze
het bevel krijgen om hun wapens de vrije hand te geven, kunnen ze de
volledige kracht van Satans woede loslaten. Hoewel ze dit niet willen doen,
zullen ze het doen wanneer het hun wordt bevolen. Dit kan alleen gebeuren
als iemand weigert gehoor te geven aan de waarschuwing van God en
volhard in het overtreden van zijn geboden. Na jarenlang veel geduld heeft
de Geest van God uiteindelijk toegegeven en laat de zondaar de meester
kiezen die ze hebben gekozen.

De destructieve kracht van goede en kwaadaardige
engelen
Er is nog een citaat waar we rekening mee moeten houden.
Een enkele engel vernietigde alle eerstgeborenen van de
Egyptenaren en vulde het land met rouw. Toen David God
beledigde door het volk te tellen, veroorzaakte één engel die
vreselijke vernietiging waardoor zijn zonde werd gestraft. Dezelfde

destructieve kracht die door heilige engelen wordt uitgeoefend als
God gebiedt, zal door boze engelen worden uitgeoefend als Hij dat
toestaat. Er zijn nu krachten klaar en wachten alleen op de
goddelijke toestemming om overal verwoesting te verspreiden. GC
614.2
Een oppervlakkige lezing van deze passage suggereert dat het een heilige
engel was die de eerstgeborene van Egypte doodde en een verschrikkelijke
vernietiging veroorzaakte van Israël toen David het volk telde. Als we meer in
context lezen, zullen we iets heel anders zien.
We noteren eerst de structuur van deze paragraaf. Twee voorbeelden waarin
de vernietiging word beschreven.
1. De vernietiging van de eerstgeborene in Egypte
2. De vernietiging in Israël van de zonde van David.
Vervolgens wordt er verwezen naar destructieve kracht. Dezelfde
destructieve kracht die door heilige engelen wordt gebruikt wanneer God
gebiedt, wordt gebruikt door kwade engelen als God dit toestaat. Om de
twee voorbeelden van vernietiging te verbinden met goede engelen, zou de
volgorde van frasering moeten worden omgekeerd. Het zou als volgt luiden:
Een enkele engel vernietigde alle eerstgeborenen van de
Egyptenaren en vulde het land met rouw. Toen David God heeft
beledigd door het volk te tellen, veroorzaakte één engel die
vreselijke vernietiging waardoor zijn zonde werd gestraft. Dezelfde

destructieve kracht die wordt uitgeoefend door kwade engelen als
God het toelaat, zal worden uitgeoefend door heilige engelen
wanneer Hij gebiedt. Er zijn nu krachten gereed en wachten alleen
op het goddelijk gebod om overal verwoesting te verspreiden. GC
614.2 aangepast.

Het feit dat de macht van heilige engelen door Ellen White wordt genoemd
om eerst het destructieve werk van kwade engelen te verklaren, is belangrijk.

Lezen in context
Wanneer we dit gedeelte in de context van de vorige alinea lezen, is het
volkomen logisch.
Wanneer Hij het heiligdom verlaat, bedekt de duisternis de
bewoners van de aarde. In die angstige tijd moet de rechtvaardige

leven zonder een bemiddelaar voor de ogen van een heilige God.
De terughoudendheid die over de goddelozen is geweest, is
verwijderd en Satan heeft volledige controle over het uiteindelijk
onboetvaardige. Gods lankmoedigheid is geëindigd. De wereld
heeft Zijn genade afgewezen, Zijn liefde veracht en Zijn wet
vertrapt. De goddelozen hebben de grens van hun proeftijd
bereikt; de Geest van God, waartegen volhardend verzet is, wordt
eindelijk teruggetrokken. Niet beschut door goddelijke genade,
hebben ze geen bescherming tegen de goddeloze. Satan zal dan de
bewoners van de aarde in één grote laatste ellende storten. Als de
engelen van God niet langer de wrede winden van de menselijke
hartstocht in bedwang houden, zullen alle elementen van de strijd
losgelaten worden. De hele wereld zal betrokken zijn bij een nog
verschrikkelijker verderf dan bij het oude Jeruzalem. {GC 614.1}
Een enkele engel vernietigde alle eerstgeborenen van de Egyptenaren
en vulde het land met rouw. Toen David God heeft beledigd door het
volk te tellen, veroorzaakte één engel die vreselijke vernietiging
waardoor zijn zonde werd gestraft. Dezelfde destructieve kracht die
door heilige engelen wordt uitgeoefend als God gebiedt, zal door boze
engelen worden uitgeoefend als Hij dat toestaat. Er zijn nu krachten
klaar en wachten alleen op de goddelijke toestemming om overal
verwoesting te verspreiden. {GC 614.2}
De vorige paragraaf geeft je de context weer waar Ellen White het over heeft:
1. Wanneer Hij [Christus] het heiligdom verlaat
2. De beperking die op de goddelozen is geweest, wordt verwijderd en
Satan heeft volledige controle
3. De Geest van God, bij volhardend verzet, is eindelijk teruggetrokken.
4. Onbeschut door goddelijke genade, hebben ze geen bescherming
tegen de goddeloze
5. Als de engelen van God niet langer de wrede winden van de
menselijke hartstocht in bedwang houden, zullen alle elementen van
de strijd losgelaten worden.
De hele alinea spreekt over God die Zijn bescherming intrekt en Satan
toestaat zijn vernietigingswerk te doen. Dus het vernietigingswerk dat wordt
genoemd in GC 614.1 gaat helemaal over God Die Satan toestaat degenen te
vernietigen die weigeren te luisteren en God blijven uitdagen. Dus als we de
volgende twee voorbeelden in GC 614.2 lezen, is het duidelijk dat het werk
van vernietiging door Satan en zijn engelen wordt gedaan.

Een enkele engel vernietigde alle eerstgeborenen van de
Egyptenaren en vulde het land met rouw. Toen David God
beledigde door het volk te tellen, veroorzaakte één engel die
vreselijke vernietiging waardoor zijn zonde werd gestraft. GC 614.2
Als we geloven dat het goede engelen zijn die de eerstgeborenen doodden en
sommige van de Israëlieten doodden omdat David Israël telde, dan is de
laatste zin niet op zijn plaats
Er zijn nu krachten klaar en wachten alleen op de goddelijke
toestemming om overal verwoesting te verspreiden. GC 614.2
Het gebruik van de woorden goddelijke toestemming corres pondeert met de
uitdrukking dat wordt gebruikt door kwade engelen wanneer Hij dit toestaat
en dat komt overeen met de gedachte van de eerste en tweede paragraaf
over het werk van kwade engelen en de vernietiging van mensen die
weigeren te luisteren naar de oproepen van God.

Satan de Vernietiger van de Eerstgeborene in Egypte
Met betrekking tot de eerstgeborene van Egypte wordt ons verteld wie dit
werk heeft gedaan:
Vlak voordat de eerstgeborene in Egypte werd gedood, droeg de
Heer de Israëlieten op om hun kinderen in hun huizen met hen te
verzamelen en de bovendorpel en de twee zijposten van hun
deuren met bloed te besmeren, zodat wanneer de vernietigende
engel door het land trok de huizen die aldus zijn gemarkeerd als de
verblijfplaatsen van de volgelingen van Christus herkennen en zou
overslaan.
Vandaag moeten we onze kinderen rond ons verzamelen, als we
ernaar verlangen hen te redden van de vernietigende kracht van de
boze. Het conflict tussen Christus en Satan zal in intensiteit
toenemen tot het einde van de geschiedenis van deze aarde. We
moeten vertrouwen hebben in het bloed van Christus, zodat we
veilig door de gevaarlijke tijden heen kunnen gaan die vlak voor
ons zijn 2SAT 199
Jezus klopt; wil je de deur voor Hem openen? Zal Hij gedwongen
worden om op de bovendorpel van de deuropening te schrijven,
inplaats van Zijn bloed dat reinigt van alle zonden, de zin die u
overlaat aan de macht van de vernietigende engelen? Hosea 4:17:

“Hij is verknocht aan zijn afgoden; laat hem met rust!” Matteus
23:37: “Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de
wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar
vleugels; maar u hebt niet gewild!” Genesis 24:31: “Kom binnen, u
die door de HEERE gezegend bent. Waarom zou u buiten blijven
staan?” {Lt30a-1892.29}
Dus welke destructieve kracht gebruiken heilige engelen? Zoals we eerder
opmerkten in de reiniging van de tempel, heeft Jezus geweld gebruikt op
levenloze objecten.
Mannen zullen dure gebouwen blijven bouwen, die miljoenen
kosten aan geld; speciale aandacht zal worden geschonken aan hun
architectonische schoonheid en de stevigheid en degelijkheid
waarmee ze zijn geconstrueerd; maar de Heer heeft mij
geïnstrueerd dat ondanks de ongewone standvastigheid en de dure
vertoning, deze gebouwen het lot van de tempel in Jeruzalem
zullen delen. Die prachtige structuur viel. Engelen van God werden
gestuurd om het werk van vernietiging te doen, zodat de ene steen
niet op de andere werd achtergelaten die niet werd neergeworpen.
(MS 35, 1906). 5BC 1098.
Toen Jericho viel, raakte geen menselijke hand de muren van de
stad, want de engelen van de Heer verwoestten de vestingwerken
en gingen de vesting van de vijand binnen. RH 19 juli 1892
Merk op hoe engelen Jonathan en zijn wapendrager hielpen:
Hemelse engelen beschermden Jonathan en zijn begeleider,
engelen vochten aan hun kant, en de Filistijnen vielen voor hen.
De aarde trilde alsof door een grote menigte met ruiters en
strijdwagens naderde. Jonathan herkende de tekens van goddelijke
hulp en zelfs de Filistijnen wisten dat God werkte voor de
bevrijding van Israël. {PP 625}
Hoe vochten de heilige engelen voor Jonathan? Zij beschermden Jonathan en
zijn begeleider. Hoe gebruikte heilige engelen destructieve kracht bij de
Egyptenaren?
Exodus 14:25 Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en
liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren:
Laten wij voor Israël vluchten, want de HEERE strijdt voor hen
tegen de Egyptenaren.

Als heilige engelen destructieve kracht gebruikten om mensen te doden,
waarom namen ze de strijdwielen van de Egyptische wagens? Waarom
hebben zij hun niet gewoon in stukken geslagen? Het bewijs is er voor hen
die oren hebben om deze passages getrouw te horen en te lezen. Laat
niemand verleid worden bij het gebruik van dit citaat uit: Great Controversy
pagina 614.2. Het wordt uit de context gehaald dat heilige engelen, die Gods
geboden in acht nemen, ongevormt worden tot moordenaars, volgens de
menselijke perceptie en denken. Als de engelen wagenwielen aflegden om ze
te vertragen, probeerden ze mogelijk de soldaten aan te moedigen om terug
te keren om de vernietiging te voorkomen?

De muren van Jericho
We zagen hierboven het citaat over de engelen die de muren van Jericho
omver gooien. Het is verleidelijk om aan te nemen dat omdat de engelen
deze muren hebben omver gehaald en mensen op deze muren waren en
werden gedood toen ze werden neergehaald. De volgende citaten worden
soms gebruikt om dit idee te ondersteunen.
De stad Jericho was gewijd aan de meest extravagante afgoderij. De
inwoners waren erg rijk, maar alle rijkdom die God hen had
gegeven, telden zij als de gave van hun goden. Ze hadden goud en
zilver in overvloed; maar net als de mensen vóór de zondvloed
waren zij verdorven en godslasterlijk en beledigden en
provoceerden zij de God van de hemel door hun slechte werken.
Gods oordelen werden gewekt tegen Jericho. Het was een bolwerk.
Maar de Bevelhebber van het leger van de Heere zelf kwam uit de
hemel om de legers van de hemel te leiden in een aanval op de
stad. Engelen van God grepen de massieve muren en brachten ze
op de grond. 3T 264.1.
Maar deze veronderstelling is onjuist omdat we ook het volgende lezen:
Engelen worden uit de hemelse hoven gezonden, niet om te
vernietigen, maar om in gevaar zijnde zielen te beschermen en te
bewaken, om de verlorenene te redden, om de dwalenden terug te
brengen naar de schaapskooi. RH 10 mei 1906.
De Bijbel vertelt ons duidelijk wie alle mensen van Jericho heeft gedood.
Jozua 6:20-21 Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En
het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het

volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk
klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.
(21) En zij sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de
scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind
tot de oude, en tot het rund, het schaap en de ezel toe.
De Schrift zegt dat Jozua en zijn leger allen in de stad hebben gedood. Er staat
niet dat ze de overblijfselen hebben gedood nadat de engelen veel mensen
hadden gedood door de muren op hen te duwen. Deze verhalen zijn
geschreven om onze aannames te testen en om te zien of we de details
nauwlettend in de gaten houden. Het was zeker een aanval op de stad om de
muren van de stad af te breken, maar we kunnen niet aannemen dat Christus
en de engelen geweld hebben gebruikt om mensen te doden als de Bijbel dit
niet expliciet zegt.
Het is mijn oprechte gebed dat je dit onderwerp aandacht zult schenken. Je
beschermengel is niet iemand die zichzelf transformeert als je persoonlijke
beul wanneer je tijd om is. Net als Jezus houden ze van ons en zullen alles
doen wat ze kunnen om ons te redden. Wat me uitermate verbaast over de
engelen is dit:
De engelen van glorie vinden hun vreugde in het geven, het geven
van liefde en onvermoeibare waakzorg aan zielen die gevallen en
onheilig zijn. Hemelse wezens streven naar de harten van mensen;
ze brengen naar deze duistere wereld licht vanuit de hoven
daarboven; door zachtaardige en geduldige bediening gaan ze
verder met de menselijke geest, om de verlorenen in een
gemeenschap met Christus te brengen die zelfs nog dichterbij is
dan zij zelf kunnen weten. {DA 21.1}
De bediening van heilige engelen is geduldig en zachtaardig, niet gewelddadig
en niet-destructief. Op bevel zullen ze geweld gebruiken om niet-levende
voorwerpen te verplaatsen, maar ze gebruiken geen dodelijke kracht op
mensen voor wie Christus stierf, omdat het Koninkrijk van God geen geweld
gebruikt. Alleen door liefde is liefde ontwaakt. Het is waar dat ze het bevel
zullen opvolgen om op te houden iemand te beschermen. Hoe moeilijk dat
voor een engel ook moet zijn. Stel je een persoon voor die ze al tientallen
jaren bewaken. Ze hebben zacht geprobeerd hen te beïnvloeden in de
richting van het licht en uiteindelijk horen ze de woorden, ik heb alles gedaan
wat ik kan en ze zullen niets van mij hebben. Laat ze hun eigen wil volgen en
stop met het bewaken van hen. Trouw aan hun meester, na vele jaren van

waakzame zorg gehoorzamen ze hun meester zonder terug te deinzen. Hoe
treurig moet hun bediening zijn en toch hoe getrouw zijn ze.
“De Heer opende de ogen van de jonge man en hij zag: en zie, de
berg was vol paarden en vurigewagens rondom Elisa.” Tussen de
dienaar van God en de legerscharen van gewapende vechters was
een omringende groep met hemelse engelen. Ze waren neer
gekomen in machtige kracht, niet om te vernietigen, niet om hulde
te ontvangen, maar om rond ons te legeren en de zwakke en
hulpeloze van de Heer te dienen . {PK 256.4}
Engelen komen niet naar de aarde om te oordelen en te
vernietigen, om te regeren en om eer te ontvangen, maar zijn
boodschappers van genade om samen te werken met de
aanvoerder van het leger van de Heer, om samen te werken met de
menselijke representanten die uitgaan om te zoeken en te redden
het verloren schaap. Engelen hebben de opdracht om te legeren
rondom hen die God vrezen en liefhebben. {ST 20 november
1893, par. 3}
Ik kijk er zo naar uit om met mijn beschermengel in de hemel te spreken en
van hen te leren welke ervaringen we samen hebben beleefd en hoe ze me
hebben geholpen en mij hebben gewezen op Jezus en het Woord van God.
Dank U, Heer Jezus, voor mijn engel die over mij waakt en voor de engelen
die voor mijn gezin zorgen. We zijn U zoveel verschuldigd voor Uw
voortdurende voorbeden bij de Vader voor onze bescherming en het
tegenhouden van de vier winden. Mogen we altijd dankbaar zijn.

SLAANDE Engelen
Wat doen we met citaten zoals deze?
Onder God zijn de engelen almachtig. Bij één gelegenheid, in
gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, sloegen zij van de
Assyrische leger in één nacht honderdvijfentachtigduizend
mannen. {DA 702}
Dezelfde engel die van het koninklijke gerechthof kwam om Petrus
te redden, was de boodschapper van wraak en oordeel bij
Herodes. De engel sloeg (porde) Petrus om hem uit zijn slaap te
wekken; het was met een andere slag waarmee hij de slechte
koning sloeg, om zijn trots neer te slaan en op hem de straf van de
Almachtige te brengen. Herodes stierf in een ondraaglijke smart in
zijn verstand en lichaam, onder het vergeldende oordeel van God.
{AA 152}
Doden de heilige engelen van God werkelijk mensen? Spreekt Christus
werkelijk de woorden “Deze mensen moeten nu sterven, ga en executeer
hen!” Verborg Jezus dit deel van Gods karakter toen Hij leefde op deze
aarde? Jezus executeerde nooit iemand toen Hij hier was. Indien executeren
van mensen een deel is van Zijn karakter, waarom openbaarde Hij dat niet
toen Hij op deze aarde was?
Lukas 9:56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen
van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. ...
Johannes 14:9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en
kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

