A Die stryd begin in die hemel. Esegiël 28:2, 12-19; Jesaja 14:12-14.
 Die eerste vraag wanneer die stryd tussen goed en kwaad bestudeer word, is: As God
alles geskape het, het Hy die bose ook gemaak?
 Die Bybel vertel dat 'n gérub met die naam Lucifer die oorsprong van die bose was.
Daardie gérub is perfek geskep met geen kwaad nie.
 Hy is volmaak en vry geskape, en hy het besluit om aan trots toe te gee en te streef
om soos God te wees.
B Die Aarde word aangetas. Genesis 3:1-7.
 Sy het egter besluit om die slang te glo in plaas van haar Skepper. En Adam het haar
sonde gedeel!
 Mense het op daardie oomblik deel van die krisis geword en ons het die verkeerde
kant gekies.
 Ons kom elke dag voor dieselfde besluit te staan, om God te gehoorsaam of
ongehoorsaam te wees. Ons moet kies tussen lewe en dood.
C Oorloë in die Hemel en op Aarde. Openbaring 12.
 Oorlog in die Hemel (I). Satan rebelleer en neem 'n derde van die engele saam met
hom. Hulle word uit die hemel geskors (v. 4)
 Die Kerk word deur Satan geteister (v. 4)
 Jesus oorwin en vaar op na die Hemel (v. 5)
 Oorlog in die Hemel (II). Satan word op die Aarde gewerp (v. 7-9)
 Die Kerk word vir 1,260 jaar vervolg en vlug na die "woestyn” (v. 6, 14)
 Satan vervolg die oorblyfsel (v. 17)
D Die krisis binne die kerk. Openbaring 12:13-16.
 Daardie profesie dek 'n tydperk tussen die jaar 538 en 1798.
 Gedurende daardie tydperk is diegene wat bereid was om die Bybel te bestudeer en
volgens God se wil te leef, wreed vervolg.
 God het hulle nooit verlaat nie. Hulle is ondersteun deur Jesus se woorde: "Ek is met
julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld" (Mattheus 28:20)
 Ons word ook elke dag deur die belofte ondersteun. Ons is "meer as oorwinnaars"
deur Jesus (Romeine 8:31-39)
E Die laaste gevegte. Openbaring 12:17.
 God het 'n getroue oorblyfsel van die universele kerk voorberei. Hulle hou God se
gebooie en hulle sal die mikpunt van Satan se laaste aanval wees.
 Watter gebooie hou hulle?
 Jesus het hulle opgesom in om God en ons naaste lief te hê (Mattheus 22:37-39). Dit
behels die behoud van al die gebooie van die wet: "die HERE jou God liefhê...en Sy
gebooie onderhou" (Deuteronomium 11:1)
 Die Adventiste Kerk het begin as 'n profetiese beweging in die eindtyd (Openbaring
10). Die naam bevat die eienskappe van die oorblyfselkerk.

