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The Core Principels of Seventh-Day Adventists 

*

Riley Jack 

The Advent Gospel Promotions Vereniging 

*

*

*Vergelijkbaar met geschiedenis van 
Adventisme. 

 

• Bevlogen begin 

• Rampzalige gebeurtenis 

• Doortastend met het doel 

• Weg van het principe 

• Bijna ondergang van een merk 

• Back 2 Basic 

• NU Succesvolste Speelgoedmerk in de wereld 
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*

*

*Veel discussie vandaag de dag wat een Adventist is. 

 

* Liberaal Adventist 

* Progressief 

* Brede opinie/ Morele   

* Evangelische 

* Gematigde 

* Conservatief/ Traditioneel 

* Ultra Conservatief 

* Extremisten Ultra Conservatieven 

 

Alsof je wordt achtervolgt.. Waar sta jij? 

*

*Wie van jullie kan in een simpele zin uitleggen 

wat een adventist is? 
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*

*“If the foundations be destroyed, what can 

the righteous do?” Psalm 11:3 

*

*Wat is het geheim?  

 

*Wat is het lego-principe van het 

Adventisme? 

 

 

*

*Schrijf op of bespreek  kort 3 punten 

waaraan jij een adventist aan herkent? 

 

*3 minuten 
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*

William Miller 1782-1849 (baptisten predikant) 

 

I. Every word must have its proper  bearing on the subject 
presented in the Bible.  Proof; Matt. 5.18. 

 

II. All Scripture is  necessary, and may be understood by 
a diligent  application and study.  Proof; 2 Tim. 3:15-17 

 

III. Nothing  revealed in  Scripture can  or will 
be  hid  from  those who ask  in faith, not  wavering. 
Proof; Deut. 29:29 

 

IV. To understand doctrine, bring all the Scriptures 
together on the subject you wish to know; then let 
every word have its proper influence; and if you can 
form you theory  without a contradiction, you cannot 
be in error.  Proof; Isa. 28:7-29; 35:8. Prov. 19:27. Luke  24:27, 
44, 45. Rom. 16:26. Jms. 5:19. 2 Pet. 1:19, 20. 

 

 

*

v. If I depend on a teacher  to expound to me, and he should 
guess at its meaning, or desire to have it so on account  of 
his sectarian creed, or to be thought wise, then  his 
guessing, desire, creed or wisdom, is my rule, and not the 
Bible. Proof;  Ps. 19:7-11; 119:97-105.  Mat. 23:8-10. 1 Cor.  
2:12-16. Ezk. 34:18, 19. Luke 11:52. Matt. 2:7, 8. [see also 
Jer. 17:5-7. I Jn. 4:1; Jn. 7:24. I Thess. 5:19-21; II Thess. 2:1-
13. Mt. 24:4,5, 23,24. Isa. 8:20]. 

vi. God has revealed things to come, by visions, in figures and 
parables; and in this way the  same things are oftentimes 
revealed again and again, by different  visions, or in 
different  figures and parables.  If you wish to understand 
them, you must combine them all in one. Proof; Ps. 89:19. 
Hos. 12:10. Hab. 2:2. Acts 2:17. 1 Cor. 10:6. Heb. 9:9, 24. 
Ps. 68:2. Matt. 13:13, 34. Gen. 41:1-32. Dan. 2, 7 and 8. 
Acts 10:9-16. 

vii. Visions are always mentioned as such. 2 Cor. 12:1. 

viii. Figures  always have a figurative meaning, and are used 
much in prophecy to represent future things, times and  
events,-- such as  mountains, meaning  governments,  
Dan. 2:35, 44; beasts,  meaning  kingdoms, Dan. 7:8, 17;  
waters, meaning  people, Rev. 17:1, 15; day, meaning 
year, etc., Ezk. 4:6. [see also Num. 14:34]. 

 

 

*

ix. Parables are used as comparisons to illustrate subjects, and must 
be explained in the same way as figures, by the subject and 
Bible. Mark 4:13. 

 

x. Figures sometimes have two or more different significations, 
as day is used in a figurative sense to represent three 
different periods of time, namely, first, indefinite, Eccles. 
7:14; second, definite, a day for a year, Ezk. 4:6, and third a day 
for a thousand years, I Pet. 3:8. 

 

xi. The  right  construction  will  harmonize  with the  Bible, and 
make  good sense; other  constructions will not. 

 

xii. If a word  makes  good sense  as it stands, and does no  violence 
to the simple laws of  nature, it is to be understood literally; if 
not, figuratively. Rev. 12:1, 2; 17:3-7. 
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*

xii. To learn the meaning of a figure, trace the word through your Bible, and when you find it 

explained, substitute  the explanation for the word used; and, if it makes good sense, 

you need not look further; if not, look again. 

 

xiii. To know whether we have the true historical event for the fulfillment of a prophecy; If 

you  find  every word of the  prophecy (after the figures are  understood) is  literally 

fulfilled, then you may know that your history is the true event; but if one word lacks a 

fulfillment then you must look for another event, or wait its future development; for God 

takes care that history and prophecy shall agree, so that the true believing children of 

God may never be ashamed.  Ps. 22:5. Isa. 45:17-19.  I Pet. 2:6.  Rev. 17:17. Acts 3:18. 

 

xiv. The most  important  rule of  all is, that you  must have faith.  It 
must be a faith that requires a sacrifice, and if tried, would give up the dearest object 

on earth, the world and  all its desires,--character, living, occupation, family, home, 

comfort, and worldly honors.  If any of them should hinder our believing any part of God's 

word, it would show our faith to be vain.  Nor can we ever believe so long as any of these 

motives lies lurking in our hearts.  We must believe that God will never forfeit His word; 

and we can have confidence that He who takes notice of the sparrow's fall, and numbers 

the hairs of our head, will guard  the translation of  His own word, and  throw a barrier 

around it, and prevent those who sincerely trust in God, and put implicit confidence in 

His word, from erring far from the truth. [Heb.11:6. Rom.14:23. Jms.2:26. Jn.7:16,17. 

Mt.7:21]. 

*

*

*Een verlangen om Gods Woord te 
bestuderen. 

 

*Zorgde voor verkondigen 

*Van de 3 engelen boodschap Opb 14 

*2300 avonden en morgen profetie Dan 8 

*70 weken profetie Dan 9 

*Een luide roep om mensen op te roepen terug te 
gaan naar de basis. 
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*

*Mensen verlieten de kern na het 
horen van de boodschap van Jezus 
Spoedige komst. 

 

*De boodschap van logisch, helder 
opgebouwd 

 

*Waarom schamen voor de 
boodschap 

*

*Millers vrienden vonden 
geloof maar niets… 
Miller raakte beinvloed, 
“Good cop, Bad cop” 

 

*Wat doe jij als je 
twijfels hebt over 
uitspraken van vrienden 

 

* Is het uitgangspunt van 
Miller om zelf te 
studeren een juiste? 

*

*Hoe wij kijken tegen de anti 

Christ? 

*Dat wij zeggen om Babylon te 

verlaten? 

*Dat wij praten over spoedige 

komst van Christus? 

*Dat wij de bijbel letterlijk 

nemen? 



18-10-2015 

7 

*

*Fragmentatie na de grote 

telleurstelling. 

 

*Conferentie discussie 

over het bijbelse 

principes 

*(liet met basisprincipe 

los) Zijn we relevant?! 

*

*Waarom kwam hij niet? 

*Is zijn komst nu letterlijk of spiritueel? 

*Is de datum verkeer 

 

*Een kleine groep.. Ging door  

*

*Door pionees als James en Ellen White werd 
stap voor stap meer en meer gedaan aan 
bijbelstudie. Onderzoek van de schriften, 
zendingswerk in al haar facetten. 

 

*Een beweging groeide in breedte en diepte. 
Organiseerde zichzelf als kerkgemeenschap. 

 

*Men had een fundament om op te bouwen. 
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*

*These pillars, landmarks, way marks,  are the  

*investigative judgment, the sanctuary that 
brings this judgment to light,  

*the three angel’s messages of Revelation, the 
law of God,  

*the faith of Jesus,  

*the Sabbath,  

*the state of the dead,  

*and the special gift of prophecy 

*

*Alle leerstelling in het 

adventisme draaien op of 

rondom het werk in de 

tabernakel/ de tempel. 

*Wat daar gebeurde was een 

voorbeeld voor het verlossend 

werk van Christus. 

*Het Heiligdomsleer is dus in 

essentie Christo Centrisch 

*

* Het unieke van het Adventisme is de Heiligdomsleer en het 
onderzoekend oordeel. In de eerste lessen heeft u een basis gelegd 
om de profetie van Daniël 8 te begrijpen. We gaan nu Daniël 9 
doornemen met als titel: Met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Hier zijn 4 redenen voor.  

1. 1: het legt de begindatum van de 2300 avonden en morgens vast 
(dit bespaart veel tijd wanneer u aan Daniël 8 begint). 

2.  2: het legt het middelpunt van de profetie bij Jezus Christus 
i.p.v. bij het katholicisme (dit is een belangrijk punt wanneer je 
bij Daniël 8 komt).  

3. 3: het plaveit de weg om de beproeving theorie te corrigeren met 
zijn toekomstige "70e" week.  

4. 4: je legt het "dag-jaar" principe vast tegen de samenhang van het 
leven en werk van Christus. De data van Zijn doop en kruisiging 
worden vastgelegd zonder twijfel,  
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*

1. Boodschap voor deze tijd 

 

2. Waarschuwing (laatste) 

 

3. Waar is je werkelijk verlangen 

op gestoeld 

 

4. Geeft urgentie aan de 

zendingsopdracht 

*

*Is 
Adventisme 

wel 

Adventisme 

als je de 

bouwsteen 

van het 

fundament 

weglaat? 

*Statenvertaling openbaring 14:12 

“Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn 

zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof 

van Jezus” 

 

*Wat is de wet? 

*Wat is het geloof van Jezus?  
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*

Gods wet serieus nemen. 

 

Alle 10 zijn nuttig. Dus ook nr 4. 

 

Ondanks tijden en wetten 

 

Verloren gewaand maar niet verloren 

 

Niet exclusief 

Adventistisch!!! 

*

*Een genadevolle God. 

*Slapen en de eeuwige dood. 

*Denk aan Lazarus  

 

*Een andere visie op sterven. 

 

*Geen eeuwigdurend brandend 

vuur tot in eeuwig heid. Ook in 

het uitvoeren van de straf 

*

*Aanbid God. Het getuigenis van Jezus 
is namelijk de geest van de profetie. 
(openbaring 19:10) 

 

*Adventisten geloven in het profetisch 
Woord. 

 

*Profetie is geen persoon! Maar heeft 
een doel. 
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*

*Zelfs op het werk van Ellen White, hebben 
Adventisten de principes van William Miller 
gebruikt. 

 

*Wie was Ellen White? 

 

*Geen klakkeloos volgen, maar grondig 
onderzoek. 

 

*Klein licht dient altijd te wijzen naar groot licht 

*

*Is onze focus op de leer over Jezus? En 
de bouw stenen 

*Of op Jezus het fundament? 

 

*Wagennor en Jones. 

 

*Christus Rechtvaardigheid… niet uit 
eigen kracht, maar Christus die in ons 
werkt 

*

*Adventisten stellen de pilaren niet boven Jezus. 

 

*Maar pilaren houden ons gefocust op het het 
fundament. 

 

*Mensen verlaten de kerk vanwege te veel of te 
weinig focus op pilaren.  

 

*Weet waarom je wat verkondigt. Jezus en Zijn leer 
staat centraal.. Want als je Jezus liefhebt?! 
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*

*

The Core Principles of Seventh-Day Adventists 

*

*Hebr 10:23 

 

*Adventisten zijn in principe gezamenlijk  

 

*Historie; Vluchten uit de eigen kerken. 

*Constant op zoek naar Gods Plan 

*Vasthouden ondanks kritiek buitenwereld 

*Press Together 
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*

*Samen bidden, 

 

*Samen Studeren 

 

*Samen leren 

 

Doen wij nog dingen samen, 

Behalve samen eten?  

 

 

*

*Voel jij je een apart Christen, waarom wel/ 

niet? 

 

*

*Questions on Doctrine 

 

*Van onze 28 

geloofspunten 

*Hebben wij er meer dan 

12 die een op een 

overeenkomen met 

andere protestantse 

kerken 
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*

*Een boodschap, een theologie die klopt aan 

alle kanten? 

 

 

*

*Gezonde levensstijl kenmerkt adventisten 

 

*Leven langer, gezonder, beter 

 

*NEWSTART / GODSPLAN 

 

*Niet alleen voeding… maar juist gemeenschaps zin 

*Voedingsprincipe gebaseerd op gehoorzaamheid en 
niet op tijdelijk gewin. 

*
Hoe gaan wij om met onze principes 
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*

Heiligdom staat centraal voor het begrijpen van onze leerstellingen 

*

Luther stond voor zijn geloof 

*

*Adventisten blijven studeren met 

hun focus gericht op Christus. 
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*

*Maak de boodschap 

begrijpelijk. 

 

*Veggie Tales. Voorbeeld 

 

*Maar raakt NOOIT los van 

je principes  

*

*

*Een opdracht… een simpele taak. Hij heeft 

overwonnen, met Zijn bloed. Mat 28:18-19 
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*

*Door een blik op het 

kruis… is er leven, leven 

voor jou en voor mij  

*

*


