
Satans grondslag voor de Eindstrijd
 
“Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er
op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en 
een halve tijd.” Daniël 7:25 
 
In de christelijke bedeling heeft de grote vijand van de mens de sabbat van het vierde gebod tot het 
onderwerp van zijn speciale aanvallen gemaakt. Satan zegt: “Ik zal God tegenwerken. Ik zal mijn volgelingen
macht geven Gods gedenkteken, de sabbat van de zevende dag, opzij te schuiven. Zo zal ik de wereld laten 
zien dat de dag die door God is gezegend en geheiligd, veranderd is. De mensen zullen die dag vergeten. Ik 
zal de herinnering eraan wegnemen. In plaats daarvan zal ik een dag aanwijzen die nooit een teken tussen 
God en Zijn volk kan zijn. Ik zal hen die deze dag aanvaarden, ertoe brengen de heiligheid van de zevende 
dag over te brengen naar de eerste dag.
“Door mijn plaatsvervanger (Paus) zal ik mijzelf verheffen. De eerste dag zal naar voren gebracht worden, en
de protestantse wereld zal deze namaaksabbat als echt aanvaarden. Doordat de sabbat die door God is 
ingesteld, niet meer gehouden wordt, zal ik maken dat zijn wet wordt geminacht. De woorden ‘een teken 
tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht’, zal ik doen dienen ten gunste van mijn sabbat.”
“Zo zal heel de wereld van mij worden. Ik zal de heerschappij over deze aarde hebben, ik zal de koning van 
deze wereld zijn. Ik zal hen die onder mij staan, dusdanig beheersen, dat Gods sabbat een voorwerp van 
minachting wordt. Een teken? Ik zal ervoor zorgen dat het vieren van de sabbat op de zevende dag een 
bewijs van ontrouw zal zijn aan de machthebbers van de wereld. Er zullen zulke strenge wetten gemaakt 
worden dat mannen en vrouwen de sabbat op de zevende dag niet langer durven vieren. Uit vrees voor 
gebrek aan eten en kleding zullen ze samengaan met de wereld in het overtreden van Gods wet. Dan zal de 
aarde volledig onder mijn heerschappij staan.” 
De sabbat zal de grote toets van trouw zijn, want dit is hét waarheidspunt waarover de strijd zal ontbranden. 
Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de scheidingslijn worden 
getrokken tussen degenen die God wèl en degenen die Hem niet dienen. 
(Maranatha blz.162 – E.G.White) 


