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Inleiding 
 

Twee doelstellings in Een Handleiding 
 
Hierdie handleiding dek die inligting wat nodig is vir die kursusse in Kerkerfenis vir die 
Hoofrigter en Senior Jeugleierskap en dien ook as ‘n verwysingsbron vir die pertinente 
vereistes in die Baanbreker klasse. 
 
Hoofrigter/Senior Jeugleierskap kandidate moet al die afdelings in die Kerkerfenis kursus 
bestudeer.  Die gedeeltes in die kursus wat onderstreep is of met ‘n sterretjie (*) gemerk is, 
is van besondere belang. 
 
Verwysingsboeke 
 
Ten spyte daarvan dat hierdie handleiding alle materiaal in die eksamens dek, sal sommige 
studente ook na verwysingsboeke wil verwys.  Baie sodanige boeke is deur die jare geskryf 
en kan beskikbaar wees.  ‘n Gedeeltelike lys van hierdie boeke volg hieronder.  
Instrukteurs vir hierdie kursus behoort ten minste een of twee van hierdie boeke te bekom en 
dit noukeurig te bestudeer ter voorbereiding vir die aanbieding van hierdie kursus. 
 
The Great Advent Movement    Emma Howell Cooper 
 
Light Bearers to the Remnant    Richard Schwarz 
 
Origin and History of Seventh-day Adventists  Arthur W. Spalding 
 
Tell It to the World      C. Mervyn Maxwell 
 
Movement of Destiny     LeRoy Edwin Froom 
 
Anticipating the Advent     George R. Knight 
 
Seventh-day Adventist Encyclopedia 
(hersiene uitgawe) 
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Vir Instrukteurs 
 
Kerkgeskiedenis Instrukteurs behoort die onderwerp deeglik te bemeester voordat hulle 
probeer om hierdie belangrike kursus aan te bied. 
 
In die inleidingslesse behoort die onderwysers ‘n algehele oorsig van Kerkerfenis te gee, 
sodat wanneer lede besonderhede bestudeer, hulle kan sien hoe dit in verband staan met 
die hele kursus van Kerkerfenis. 
 
Instrukteurs behoort grafieke voor te berei wat die verskillende fases van Kerkerfenis uitlig 
en moet ook kaarte vir die studente beskikbaar hê om plekke wat aan hulle onbekend is, te 
vind. 
 
Kerkerfenis behoort ‘n interessante klas te wees waar die studente inspirasie sowel as 
inligting ontvang.  Moenie net eenvoudig “die boek aan die klas voorlees” en net lank 
genoeg stilbly om te sê, “Leer hierdie” nie.  Laat die geskiedenis lewendig word en die 
studente sal ywerig wees om te leer. 
 
 
 
Vir Studente 
 
Almal wat die Kerkerfenis kursus studeer, behoort eers ‘n studie van die inhoudsopgawe te 
maak om sodoende die algehele prent van die boek te kry.  Studente sal oplet dat hierdie 
Kerkerfenis Handleiding ‘n kronologiese orde volg, en elke afdeling hanteer ‘n spesifieke 
aantal jare.  ‘n Omvattende jaar-tot-jaar opsomming van gebeure word onder Afdeling 15 
gevind. 
 
Spesiale opdragte vir Hoofrigter en Senior Jeugleierskap kandidate: 
 
1. Lees hierdie Kerkerfenis Handleiding afdeling vir afdeling en bemeester al die feite, 

mense en plekke wat onderstreep of met ‘n sterretjie (*) gemerk is. 
 
2. Wanneer u by ‘n datum kom wat onderstreep is, merk dit op die jaar-tot-jaar 

opsomming in Afdeling 15. 
 
3. Wanneer u onderafdelings oor die geskiedenis van die kerk in u afdeling bstudeer, 

moet u slegs die besonderhede van die begin van die werk in u land of divisie 
bestudeer.  (Kontroleer met u jeugdirekteur om te sien of daar enige bykomende 
materiaal van hulle beskikbaar is oor u gebied van die wêreld). 

 
4. U sal in staat moet wees om ‘n basiese stel feite oor alle departemente, divisies en 

verskeie Wêreldkonferensie presidente te voorsien. 
 
Let op: Alle Hoofrigters en Senior Jeugleierskap kandidate moet ‘n punt van ten minste 75% 
behaal om hierdie kursus te slaag. 
 
 
 
 
 
 
Eksamenvraestelle is deur die Wêreldkonferensie Jeugdepartement voorberei en word op 
versoek aan die plaaslike konferensie voorsien.  Alle persone wat hierdie Kerkerfenis 
Handleiding gekoop het, is geregtig op een gratis eksamenvraestel wanneer hulle die kursus 
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voltooi het.  Daar sal twee verskillende eksamens beskikbaar wees vir kandidate wat die 
toets wil skryf.  Hierdie toetse moet onder eksamentoestande voltooi word en aan die 
plaaslike konferensie of veld kantoor se jeugdepartement vir gradering gestuur word.  Die 
eksamenvraestelle moenie aan individue teruggegee word nie en moet nie vir 
studiedoeleindes gebruik word nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vraestelle is kort-antwoord en die meeste is in afdelings soos volg verdeel: 
 
Voorbeelde van Kerkerfenis Eksamen vrae: 
 
Deel 1. Waar of Vals  Geen belangrike veranderinge is sedert die opstel van die 

oorspronklike nege artikels in die 
Sewendedag-Adventiste organisasie gemaak nie. 

 
Deel 2. Veelvoudige Keuse Die apostel vir die Indiërs in Suid-Amerika was 
     (a) Pedro Kalbermatter (b) F.H.  Westphall 
     (c) Abram La Rue  (d) F.A. Stahl 
 
Deel 3. Vul die blanko  Die Persoonlike Bedieninge Departement het met ‘n 
  gedeeltes in  organisasie bekend as die ____________________ 
     ________________ Vereniging begin. 
 
Deel 4. Pas bymekaar Sendelinge en hulle veld van bediening; skrywers en hulle boeke; 

inrigtings en hulle adresse; datums en betekenisvolle 
gebeure. 
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Afdeling 1 
 

Die Christelike Kerk Deur die Eeue 
 

a. Die Kerk van die Ou Testament 
 
God se kerk strek van Eden tot Eden.  Diegene wat God gehoorsaam het, is op verskillende 
name genoem, soos “die seuns van God,” “die saad van Abraham,” “die kinders van Israel,” 
“Christene.”  Hulle het almal dieselfde fundamentele leerstellings. 
 
Die kerk van die Ou Testament het die wet van God as sy reël van lewe aanvaar.   Die 
Tien Gebooie wet is onveranderbaar omdat dit ‘n uitdrukking van God se karakter is, wat 
universeel, ewig, onveranderlik is.  Lank voordat die gebooie op die Berg Sinai aan Moses 
gegee is, het die volk van God dit gehou.  God het gesê, “Abraham het na My geluister en 
hy was gehoorsaam aan my bevel: my gebooie, my voorskrifte en my wette.”  (Genesis 
26:5). 
 
God het dwarsdeur die eeue, slegs een metode van verlossing, een standaard van 
geregtigheid gehad.  Ons lees in Psalm 105:8-11 dat Hy ‘n verbond met Abraham, Isak, 
Jakob en die kinders van Israel gesluit het “wat altyd sal bestaan.”  God verklaar dat die 
verbond vir ewig gemaak is, “die woord wat Hy aan ‘n duisend geslagte beveel het.”  Dit is 
nie korrek om te sê dat in die Ou Testamentiese tye die mense onder die wet was en in die 
Nuwe Testamentiese tye die mense onder genade was nie.  God het nog altyd ‘n harmonie 
van wet en genade gehandhaaf.  Ons word deur geloof in die Here Jesus Christus gered, 
en wanneer ons hierdie verlossing ervaar het en in ‘n reddende verhouding met Hom gekom 
het, is dit vir ons ‘n vreugde om Sy wil te doen. 
 
Die lede van die Ou Testamentiese kerk het hulle geloof in die plan van verlossing 
getoon deur ‘n offer te bring.  Deur geloof het hulle God se plan aanvaar, want die offer 
was dit simbool van die Lam van God, wat die sondes van die wêreld sou wegneem.  Hulle 
het vry manne en vroue geword, nuwe skepsels deur geloof in die komende Messias.  Die 
hoop van die eeue was nog altyd die koms van die Here. 
 
God het die kerklede in Ou Testamentiese tye deur profete opdragte gegee.  Moses 
was die eerste skrywer wat God gebruik het om permanente opdragte vir Sy kerk neer te 
skryf en om die mense se ondervindings vir toekomstige geslagte te bewaar.  Hierdie 
geïnspireerde geskrifte was op die sewendedag Sabbat en op ander spesiale geleenthede 
vir die mense voorgelees.  Hierdie geskrifte is aan ons bekend as die Ou Testament. 
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b. Die Kerk van die Nuwe Testament 
 
Die kerk van die Nuwe Testament het sy fundamentele leerstellings van die Ou 
Testamentiese kerk ontvang.  Dit het die wet van God as ‘n reël vir die lewe aanvaar.  
Die Here Jesus het geweet dat sommige mense sou dink dat Hy gekom het om die leringe 
van die Ou Testamentiese kerk en die wet te vervang, en daarom het Hy gesê, “Moenie dink 
dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle 
betekenis te laat kry.”  (Mattheus 5:17). 
 
Net soos die Ou Testamentiese kerk, het die Nuwe Testamentiese kerk die wet van God 
liefgehad en gekoester.  Paulus het verklaar, “Diep in my wese vind ek vreugde in die wet 
van God” (Romeine 7:22). 
 
Die Kerk van die Nuwe Testament was bevoorreg om die Here van heerlikheid te hê 
wat in menslike gedaante na hulle gekom het.  Ongelukkig was die lede van die kerk, 
selfs al het hulle die Skrifte bestudeer, so gebonde deur mure van tradisie dat hulle gefaal 
het om Jesus as die Verlosser van die wêreld te aanvaar.  Die apostels gaan voort om te 
preek, “Hy bring die verlossing en niemand anders nie.  Daar is geen ander naam op die 
aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”  (Handelinge 
4:12). 
 
Die apostoliese kerk was na die hemelvaart van Christus georganiseer, en Jakobus het die 
eerste algemene president geword.  Die kerk het ‘n sterk evangelistiese program gehad.  
Bykomend tot die twaalf, lees ons van Paulus, miskien die grootste evangelis van alle tye, 
en van Barnabas, Silas, Johannes Markus, Apollos, Timotheus en Titus.  Die diakens was 
ook as ampsdraers van die vroeë kerk verkies. 
 
Dit wil voorkom asof die hoofkantoor van die vroeë kerk in Jerusalem was, maar die apostels 
en onderwysers het die opdrag ontvang “gaan die hele wêreld in en preek die evangelie aan 
elke skepsel” (Markus 16:15). 
 
Ampsdraers en lede van die vroeë Christelike kerk het Evangelies en Sendbriewe geskryf, 
nie slegs vir die vroeë kerk nie, maar ook vir die Christelike kerk in latere eeue. 
 
Slegs ‘n paar weke nadat hulle Here na die hemel opgevaar het, het die lede van die Nuwe 
Testament kerk vervolging gely.  Die dissipels was in die gevangenis gegooi omdat hulle 
gepreek het, en Stefanus het die eerste martelaar geword.  Soos wat Christelikheid deur die 
Romeinse Ryk versprei het, het die kerk in kontak gekom met heidenisme, en die volgelinge 
van Jesus was in die gevangenis gegooi, gemartel en doodgemaak.  Die donkerste ure van 
vervolging was van ongeveer 100 tot 300 nC.  Toe die swaard nie ‘n einde aan die 
Christelike kerk kon maak nie, het die vyand van siele ‘n ander metode van aanval probeer.  
Hy het probeer om die kerk populêr by die staat te maak en heidense gewoontes en 
seremonies in die Christelike godsdiens ingebring. 
 
Bietjie vir bietjie het valse leerstellings die kerk ingesypel.  Die eenvoudige waarheid het 
verlore gegaan toe Christene ryk en magtig in besigheid en die regering geword het.  In 476 
nC het die barbaarse stamme van die noorde die Romeinse Ryk omver gegooi, en in die 
stryd wat gevolg het, het die hoof van die kerk in Rome as die biskop bekend geword. 
 
Die Bybel was nie in die hande van die kerklede geplaas nie, gedeeltelik omdat slegs 
handgeskrewe afskrifte daarvan in daardie tye beskikbaar was, maar hoofsaaklik omdat die 
leiers van die kerk bang was om die mense die Heilige Skrifte te laat bestudeer uit vrees dat 
hulle sou uitvind dat sommige kerkleerstellings - soos die onsterflikheid van die siel, die 
aanbidding van die heiliges, vagevuur en die onderhouding van Sondag - nie deur die Here 
Jesus Christus geleer was nie. 
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Die Kerk van Rome verklaar dat dit die dag van aanbidding van die sewende na die eerste 
dag van die week verander het.  Geskiedenis en die Bybel wys dat die onderhouding van 
Sondag as ‘n Christelike instelling van die heidene gekom het. 
 
Ten spyte van die kompromie en afvalligheid wat in die kerk ingekruip het, was daar altyd ‘n 
getroue oorblyfsel wat die geloof van Jesus gehad en die gebooie van God bewaar het. 
 
c. Die Kerk van die Donker Eeue 
 
Teen die sesde eeu, het die biskoppe van Rome gesag oor die meeste van die Christelike 
kerke uitgeoefen.  Hierdie sterk leierskap was bekend as die pousdom, met die pous as die 
hoof.  In 538 het die pouslike mag die oppermag geword en vir ‘n periode van 1260 jaar 
regeer, soos wat deur Daniël en Johannes in hulle profetiese boeke voorspel is.  Hierdie 
periode van pouslike heerskappy het in 1798 geëindig, toe die pous van Rome gevange 
geneem is. 
 
Deur middel van sekulêre gesag het die kerk die volgelinge van Jesus gedwing om te kies 
om die valse leerstellings en heidense seremonies van die Katalosisme te aanvaar, of om 
gevangenskap en selfs die dood deur die swaard of brand op die brandstapel te ly.  Hierdie 
lang periode van geskiedenis was die Donker Eeue genoem.  Soos wat een geskiedskrywer 
dit gestel het, “Die middag van die pousdom was die middernag van die wêreld.”  (J.A. 
Wylie, in GS 50 aangehaal). 
 
“In die duisternis wat oor die aarde gekom het gedurende die lang tydperk van pouslike 
opperheerskappy, kon die lig van die waarheid nie heeltemal uitgedoof word nie.  In elke 
eeu was daar getuies vir God - manne wat in Christus geglo het as die enigste Middelaar 
tussen God en mens, wat die Bybel beskou het as die enigste maatstaf van die lewe en wat 
die ware Sabbat geheilig het.  Hoeveel die wêreld aan hierdie manne verskuldig is, sal die 
nageslag nooit weet nie.  Hulle is bestempel as ketters, hulle motiewe is verdink, hulle 
karakters beklad en hulle geskrifte onderdruk, vals voorgestel en vernietig; maar nogtans het 
hulle pal gestaan en van eeu tot eeu het hulle hulle geloof in sy reinheid gehandhaaf as ‘n 
heilige erfdeel aan die nageslag.”  (GS 52). 
 
d. Die Kerk van die Hervorming 
 
“In lande buite die jurisdiksie van Rome het daar vir baie eeue groepe Christene bestaan 
wat byna geheel vry was van pouslike verdorwenheid. ... Hierdie Christene het geglo aan die 
ewigdurendheid van die wet van God ... Kerke wat hierdie geloof en praktyk gehandhaaf het, 
het bestaan in Abessinië en onder die Armeniërs in Asië. 
 
“Onder diegene wat die uitbreiding van die pouslike mag weerstaan het, het die Waldense 
vooraan gestaan.  In die einste land waar die pousdom sy setel gevestig het, is valsheid en 
korrupsie op standvastige wyse weerstaan. ... 
 
“Die Waldense was onder die eerste volke van Europa wat in besit was van ‘n vertaling van 
die Heilige Skrifte ...Agter die skanse van hoë berge - deur die eeue heen die toevlugsoord 
van die vervolgdes en verdruktes - het die Waldense ‘n skuilplek gevind.  Hier is die lig van 
die waarheid te midde van die duisternis van die Middeleeue brandende gehou.  Hier het 
getuies vir die waarheid vir ‘n duisend jaar hulle outydse geloof bewaaar. ... 
 
“In die veertiende eeu het die ‘morester van die Hervorming’ - John Wycliffe - in Engeland 
verrys.  Hy was die boodskapper van hervorming, nie alleen in Engeland nie, maar vir die 
hele Christendom.  Die sterk protes wat hy teen Rome aangeteken het, is nooit stilgemaak 
nie. ... Toe Wycliffe se aandag op die Skrifte gevestig is, het hy hulle begin ondersoek met 
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dieselfde deeglikheid as diè wat hom in staat gestel het om die ander vakke te bemagtig. ... 
 
“Wycliffe se werk was deur God aangewys.  Hy het die woord van waarheid in sy mond gelê 
en Hy het hom bewaar sodat hy die woord aan die volk kon verkondig.  Sy lewe is beskerm 
en sy werktyd verleng, totdat die grondslag gelê is vir die groot werk van die Hervorming ... 
Wycliffe was een van die grootste Hervormers.”  (GS 54,-58, 69, 70, 81-83). 
 
Johannes Huss was een van die lede van die kerk van die Hervorming wat die geskrifte van 
John Wycliffe gelees en geglo het.  Toe hy ‘n priester geword het, het hy nie-skriftelike 
leerstellings van die kerk uitgelig, en sy prediking het die belangstelling van honderde 
studente van alle dele van Bohemia en Duitsland gewek ... Huss was op die brandstapel 
verbrand, net soos uiteindelik Jerome, sy metgesel en ondersteuner. 
 
Die grootste stukrag van die kerk van die Hervorming periode het van die moed en geloof 
van Martin Luther gekom.  Op die ouderdom van 21 was Luther alreeds ‘n bekwame skolier.  
Hy het die Latynse Bybel gelees, die eerste Bybel wat hy ooit gesien het, en gedeeltes van 
die Skrif gememoriseer.  Dramaties het hy tot die besef gekom dat “Die regverdige sal deur 
die geloof lewe.” 
 
Op 31 Oktober 1517 het Luther ‘n lys van vyf-en-negentig teses, of stellings, of leerstelling, 
aan die swaar houtdeur van die Wittenberg Castle Kerk vasgespyker.  Hierdie is later 
gedruk en dwarsdeur Europa uitgestuur.   Toe hy gevra was om hierdie stellings terug te 
trek, het hy geantwoord, “Ek kan nie en sal nie terugtrek nie, want dit is onwys vir ‘n Christen 
om teen sy gewete te praat.  Hier staan ek, ek kan niks anders doen nie; mag God my help.  
Amen.” 
 
Die kerk van die Hervorming het gegroei as gevolg van die vertaling van die Bybel in 
Duits deur Martin Luther. 
 

Philip Melanchthon was ‘n goeie vriend van Luther en ook ‘n onderwyser by 
Wittenberg.  Hy het gehelp om die Augsburg Geloofsbelydenis op te stel, ‘n 
hoogtepunt van die Protestantse Hervorming. 

 
Johannes Calvyn, ‘n Fransman, het die Hugenote versterk.  Uit Geneva, 
Switserland, het baie van sy studente na Spanje, Engeland en ander lande gegaan, 
waar hulle die Hervorming ondersteun het.  Een van sy mees entoesiastiese 
studente was John Knox, wie se prediking die fondamente van afvalligheid in 
Skotland geruk het. 

 
Ulrich Zwingli was ‘n hervormer in Switserland gedurende die tyd van Luther.  
Zwingli was die predikant van die Katedraal van Zurich.  Switserland het ‘n model 
van vrede en orde geword as ‘n Protestantse nasie en sentrum. 

 
In Skandinawië het die Hervorming goed gevaar.  Die Petri broers het die Bybel in Sweeds 
vertaal en Swede het ‘n Protestantse land geword.  Johannes Tausen het die Hervorming in 
Denemarke gepreek en deur sy werk en vertaling van die Bybel in Deens deur Pedersen, 
het Denemarke Protestant geword.  Die kerk van die Hervorming was verder deur die 
vertalings van die Bybel in ander tale, aangehelp. 
 
 
William Tyndale en die drukpers het die algemene mense van Engeland die Bybel in hulle 
eie taal gegee, en die Bybel het mense in baie lande vrygemaak.  Duisternis is deur die 
Woord van God uitgewis; onkunde is deur die Skrifte vervang.  Later sou hervormers soos 
Wesley die evangeliewaarhede nog sterker na die voorgrond laat kom. 
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e. Die Kerk van die Pelgrimvaders 
 
Op 16 September 1620, het ongeveer eenhonderd pelgrims, manne en vroue met ‘n ysterwil 
van godsdienstige ywer, met die Mayflower uitgevaar wat nou bekend is as die Verenigde 
State van Amerika.  Hulle reis van geloof was aangepak omdat hulle godsdienstige vryheid 
wou hê.  Hulle reis het die weg gebaan vir latere vryheidsliefhebbers soos Roger Williams.  
Williams het die stigter van die kolonie van Rhodos Eiland, die eerste nedersetting in 
Amerika met ‘n republikeinse vorm van regering en volle godsdiensvryheid, geword. 
 
f. Die Kerk van die Eerste Sendelinge 
 
Die vader van moderne sending was William Carey van Engeland (1761-1834).  As ‘n 
jongman het hy skoene heelgemaak, en bokant sy werksbank het hy ‘n groot kaart van die 
wêreld op die muur gehad.  Die skoenmaker was geïnspireer om na vreemde lande te seil 
volgens verslae van Kaptein Cook se reise. 
 
‘n Preek wat hy vir ‘n groep predikante gepreek het, het die vorming van die eerste 
sendingvereniging tot gevolg gehad, en Carey het as pioniersendeling na Indië gevaar.  Ten 
spyte van baie terugslae, het hy gedeeltes van die Skrifte vertaal en die grondslag gelê vir 
moderne sending. 
 
Namate die negentiende eeu aangebreek het, het die Protestantse kerke sendingbewus 
geword en verenigings vir die ondersteuning van sendings het in baie lande begin ontwikkel.  
Nie minder as sewe verenigings was gedurende die kwarteeu wat die stigting van die Kerk 
Sendingvereniging in 1799 gevolg het, gestig.  Die era van moderne sending het begin.  
Onder diegene wat ontbering en verlies ervaar het om die evangeliegrense uit te brei, is die 
volgende: 
 
 William Carey  Eerste sending na Indië. 
 Robert Morrison Het die Engelse/Chinese woordeboek voorberei en die Bybel 

gepubliseer. 
 Adoniram Judson Het die Bybel in Birmaans vertaal en ook in Indië gedien. 
 David Livingstone Het Afrika vir Christendom geopen. 
 Robert Moffat  Pionierwerk in Afrika. 
 John Williams* Het met die boot, The Messenger of Peace, pionierswerk in die 

Suidsee gedoen. 
 John G. Paton Lewe is drie-en-vyftig keer deur kannibale in Suidsee Eilande bedreig. 
 
g. Die Kerk van die Adventiste 
 
Die groot apostoliese leerstelling van Christus se wederkoms, die herlewing van 
belangstelling in hierdie gebeurtenis deur die hervormers en die tekens wat die nabyheid 
daarvan aangedui het, het vroeg in die negentiende eeu die agtergrond  vir die prediking 
van die wederkoms gevorm.   Die werk van William Miller was in die eerste plek baie 
belangrik in hierdie beweging.  Manne in verskeie lande het te voorskyn gekom en die 
wederkoms van die Here Jesus gepreek. 
 
Sy koms na die aarde vir die tweede keer, as Koning van Konings, was deur die profete van 
die Ou Testamentiese kerk  voorspel en dit het ‘n herhalende tema in die Nuwe 
Testamentiese Kerk geword.  Deur eeue van vervolging en marteling het die hoop van 
Christus se wederkoms die Christene in die kerk van die Donker Eeue versterk.  Die 
hervormers het die profesieë van hierdie gebeurtenis geglo en het hulle versekering 
neergepen dat dit nie lank sou wees voordat Jesus sou terugkom nie.  Nou sien ons dat Sy 
wederkoms die oorheersende tema in baie dele van die Christelike kerk word en 
verantwoordelik is vir ‘n groot godsdienstige ontwaking.  Daar sal in die volgende afdeling 
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van die Kerkerfenis kursus verder met hierdie opwindende deel van kerkerfenis gehandel 
word. 
 
h. Die Kerk van die Oorblyfsel 
 
Die uitdrukking oorblyfsel is ‘n Bybelse woord om die kerk in die laaste periode van die 
aarde se geskiedenis te beskryf.  Net soos ‘n oorblywende stuk materiaal die laaste deel 
van ‘n rol materiaal is, is die oorblyfselkerk die laaste van die kerk deur die eeue.  Die 
oorblywende stuk materiaal is identies met die materiaal in die begin van die rol en net so is 
die oorblyfselkerk dieselfde ware kerk wat God deur al die eeue in die wêreld gehad het. 
 
*In die boek van Openbaring gee Johannes baie karaktertrekke van die oorblyfselkerk.  
(Memoriseer hierdie tekse en hulle verwysings.) 
 
  onderhou die gebooie van God (12:17) 
  besit die getuienis van Jesus Christus, of die gees van profesie 

(12:17; 19:10) 
  verkondig die drie engele boodskap aan elke nasie, stam, taal en volk 

(14:6-12) 
  vestig aandag op die oordeelsuur van God (14:7) 
  kondig aan dat geestelike Babilon geval het (14:8) 
  waarsku manne en vroue daarteen om die merk van die dier te 

ontvang (14:9,10) 
  besit die lydsaamheid van die heiliges (14:12) 
  besit die geloof van Jesus (14:12) 
  
Die oorblyfselkerk moet “stry vir die geloof wat een maal oorgelewer is aan diè wat God vir 
Hom afgesonder het” (Judas 3).  Met ander woorde, die kerk moet die werk van die 
Protestantse Hervorming voortsit.  Dit moet die “protes” in protestant terugsit en manne en 
vroue lei om te protesteer teen die vervanging van tradisie vir Bybelwaarheid.  Dit moet 
hervormings soos in die Woord van God uiteengesit, aankondig, sodat mense in die lig van 
God se Woord sal wandel eerder as volgens die leringe van mense. 
 
In God se plan het Hy bepaal dat ‘n beweging die ewige evangelie en die derde engel se 
boodskappe in die hele wêreld sal verkondig voor die wederkoms van Jesus.  Net soos wat 
Johannes die Doper die boodskapper van die eerste koms van Christus was, so moet die 
oorblyfselkerk die boodskapper van Sy wederkoms wees.  Die Skrifte sê dat “daar was ‘n 
man wat deur God gestuur is.  Sy naam was Johannes.”  (Johannes 1:6).  Die Bybel dui 
ook aan dat daar ‘n oorblyfselkerk sal wees.  Dit is ook van God gestuur. 
 
Die leringe van die Sewendedag-Adventistekerk stem ooreen met die leringe van die 
Christelike kerk deur die eeue.  Terwyl u die Bybel bestudeer sal u oplet dat waarhede soos 
verlossing deur genade deur geloof, die oordeel, die sewendedag Sabbat, doop deur 
onderdompeling, tiendebetaling, die gawe van profesie, die wederkoms, die onbewuste 
toestand van die mens in die dood en afskeiding van die wêreld alles leringe van die kerk in 
ander tydvakke was.  Die Here Jesus Self, wat ons grootste voorbeeld was, was deur 
onderdompeling gedoop, het die Sabbat gehou, het die heiligheid van die huwelik geleer en 
die verantwoordelikheid om tiende te betaal en het mense gewaarsku dat daar ‘n oordeel 
sou kom.  Hierdie is leringe van die Sewendedag-Adventistekerk vandag. 
 
God se volk moet in alle godsdienstige oortuigings gevind word.  God se volk is diegene 
wat in die lig van Sy Woord wandel so goed as wat hulle dit verstaan.  Wanneer die eerlike 
van hart die drie engele se boodskappe van Openbaring 14 verstaan, sal hulle hierdie 
boodskappe gehoorsaam.  Johannes sê dat diegene wat in geestelike Babilon is, daaruit 
moet kom.  God wil hê dat Sy volk by die oorblyfselkerk moet aansluit, sodat hulle ‘n 
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getuienis vir die waarheid sal wees en gereed en wagtend vir Jesus se koms sal wees. 
 
U het die voorreg om ‘n lid van die oorblyfselkerk te wees.  U het baie lig en daarom het u ‘n 
Godgegewe verantwoordelikheid om volgens daardie lig te leef.  Gedurende die volgende 
paar weke kan u die uiteensetting van die geskiedenis van die oorblyfselkerk bestudeer.  
Terwyl u hierdie bladsye bestudeer, sal u bewus word van God se leiding in die organisasie 
en aktiwiteite van Sy oorblyfselkerk.  Besluit vandag dat deur die genade van die Here 
Jesus u ‘n ware verteenwoordiger van daardie kerk sal wees en dat u eerlik “Groot was ons 
vaders se geloof ... maak ons getrou tot in die dood” sal kan sing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 2 
 

Boodskappers van die Adventisteboodskap 
 

1755-1843 
 

a. Drie Skouspelagtige Tekens 
 
Gedurende hierdie tyd het ‘n aantal skouspelagtige tekens in die natuurlike wêreld verskyn, 
wat deur beide teoloë en sekulêre media beskou was as voorbodes van ernstige dinge wat 
sou kom - miskien selfs die wederkoms van Christus.  Die eerste hiervan (1755) is bekend 
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as die Lissabon Aardbewing, as gevolg van die massiewe vernietiging wat in daardie stad 
veroorsaak is en waarna nog steeds deur sy burgery verwys word.  Dit was in werklikheid 
sover as Skandinawië, Groenland en die Wes Indiese Eilande gevoel en het ‘n gebied van 
meer as viermiljoen vierkante myl (6.4 miljoen vierkante kilometers) gedek.  Die aardbewing 
was ‘n voor die hand liggende vervulling van die profesie wat met die opening van die sesde 
seël van Openbaring 6:12, 13 in verband staan. 
 
Toe in 1780, vyf-en-twintig jaar later, het die tweede profesie-vervullende gebeurtenis 
plaasgevind soos deur Jesus voorspel en in Markus 13:24 opgeteken.  Die 1260-jaar 
periode waarna verwys word as “daardie dae” het in 1798 geëindig, maar die vervolging sou 
kortgeknip word voor die sluiting van daardie tydprofesie.  Dit het met die dekreet van 
Keiserin Maria Theresa en die Wette van Verdraagsaamheid van 1773 tot 1776 gebeur.  
Die teken sou daarom na daardie datums en voor 1798 verskyn het.  Dit het gebeur soos 
met die Donker Dag van 19 Mei 1780 voorspel was. 
 
Die nuusblaaie van daardie dae het die ongewone omstandighede van hierdie gebeurtenis, 
wat oor die noordoostelike state van Amerika plaasgevind het, duidelik oorgedra.  Noah 
Webster, het jare later geskryf, “Geen bevredigende rede was ooit gegee om die rede vir 
hierdie duisternis te verklaar nie.”  Diegene wat die duisternis van die nag van 19 Mei 
beskryf het, het gesê dat, nieteenstaande daar ‘n volmaan was, dat “indien elke liggewende 
liggaam in die heelal vernietig sou word, die duisternis nie dieper kon wees nie.” 
 
*Die derde teken wat gegee was, het op 13 November 1833 in die Westelike Halfrond 
plaasgevind en toe weer ‘n paar dae later op 25 November dwarsdeur Europa - twee 
ongelooflike meteorietstortings, “soos daar nog nooit voorheen in die annale van die 
geskiedenis gesien was nie” (om een koerant van daardie tyd aan te haal).  Die eerste 
storting was van Hawaii tot die mid-Atlantiese Oseaan en van Hudson Baai, Kanada, na 
noordelike Suid-Amerika gesien en was beskryf as “strome van vuur wat uit die hemel 
neergedaal het” en “wat so dik soos sneeuvlokkies in ‘n sneeustorm geval het.”  Die tweede 
was beskryf as “reën soos vuur ... wat die nag so lig gemaak het dat die mense gedink het 
dat die huise naby hulle aan die brand was.”  “Perde is daardeur verskrik en het op die 
grond neergeval.  Baie mense was siek van vrees.”  So was die profesie van Openbaring 
6:13 vervul. 
 
Hierdie drie skouspelagtige tekens in die natuurlike wêreld, wat deur God daar geplaas was 
om mense se aandag op die waarheid te vestig, het groot stukrag aan die prediking van die 
Adventboodskap gegee. 
 
 
 
 
b. *Drie Spesiale Engele 
 
Om die oomblik in die groot horlosie van geskiedkundige tyd te simboliseer vir die aflewering 
van die laaste waarskuwingsboodskap aan ‘n verloregaande wêreld, het God drie magtige 
engele gekies.  God kon letterlik goddelike wesens persoonlik gestuur het om in 
verblindende heerlikheid te verskyn en hulle die boodskappe van die bergtoppe laat 
uitbulder het, maar dit was nie Sy plan nie.  Aan die lede van die kerk van God in ons tyd is 
die boodskappe toevertrou, en die Heilige Gees gee die krag om hierdie boodskappe aan 
die wêreld te verkondig. 
 
Daar is baie beginsels in die drie engele se boodskapp vervat, maar hulle kan soos volg 
opgesom word: 
 

a. Die eerste engel se boodskap versoek dat getrouheid aan God, die Skepper 
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van die hemele en die aarde, bewys moet word, en waarsku dat die 
oordeelsuur aangebreek het. 

 
b. Die tweede engel se boodskap verklaar dat geestelike Babilon geval het. 

 
c. Die derde engel se boodskap waarsku manne en vroue wat in die tyd van die 

oorblyfselkerk leef, teen die ontvangs van die merk van die dier. 
 
Die boeke van Daniël en Openbaring het spesiale betekenis vir die laaste periode van die 
wêreld se geskiedenis en behoort deeglik deur diegene wat in hierdie tye leef, bestudeer te 
word.  Die drie engele boodskap van Openbaring 14 som sommige van die spesiale lerings 
van die boeke van Daniël en Openbaring op.  Hulle moet deur die lede van die 
oorblyfselkerk verkondig word sodat diegene wat in die laaste dae leef, vir die waarheid kan 
besluit en nie in die misleidings van tradisie vasgevang sal word nie. 
 
b. Advent Ambassadeurs in Amerika 
 

1. William Miller, 1782-1849 
(‘n Biografie word in die boek Herald of the Midnight Cry deur Paul Gordon, 
Pacific Press, 1990, gegee.  Die hele biografie was deur Sylvester Bliss, 
1853, Memoirs of William Miller, geskryf en is nog steeds in herdrukte vorm 
beskikbaar). 

 
Gedurende die eerste helfte van die negentiende eeu, was die mees prominente 
Amerikaanse prediker van die wederkoms van Christus, William Miller.  As die oudste van 
‘n familie van sestien, was Miller in staat om wat as “‘n goeie opleiding” beskryf kan word, te 
ontvang, maar sy nuuskierigheid en begeerte na kennis het hom gelei om vir homself te 
studeer.  Later, as gevolg van sy assosiasie in politieke sirkels met ongelowiges, het hy ‘n 
deïs geword, alhoewel hy nie ten volle oortuig was nie en nog steeds ‘n mate van houvas op 
die Bybel behou het.  Op ‘n wonderbaarlike wyse het hy ‘n vervandering van deïsme tot 
volle geloof in God en die Bybel gemaak, maar hy was deur sy deïstiese vriende uitgedaag 
vir sy onwankelbare geloof in die Bybel.  Ten einde sy nuwe geloof te verdedig, het hy vir 
jare gestudeer en het gedurende hierdie tyd oortuig geraak van die nabyheid van die 
Wederkoms. 
 
Hy het vir vyftien jaar, vanaf 1816 tot 1831, gestudeer, en meer en meer oortuig geraak dat 
hy vir andere van sy merkwaardige en belangrike ontdekkings moes vertel.  Maar nou, byna 
vyftig jaar oud, en sonder enige skoolopleiding in die kuns van openbare redevoering, het hy 
die drang om te verklaar wat hy geleer het, weerstaan.  Hy het egter uiteindelik ‘n 
ooreenkoms met God aangegaan dat hy sou preek indien ‘n geleentheid hom sou voordoen.  
Daardie Saterdagoggend in Augustus van 1831, voordat hy hierdie ooreenkoms met God 
aangegaan het, het sy kleinneef sy huis sestien myl daarvandaan in Dresden verlaat op ‘n 
sending wat deur God geïnspireer was.  Miller was besig om in sy plaashuis in New York, 
naby die grens van Vermont, te studeer, ongeveer ‘n halfuur na sy ondervinding met God, 
toe sy nefie (Irving Guilford) met ‘n versoek van sy vader daar opgedaag het.  Die predikant 
van die Baptistekerk was weg, en kon William kom en môre oor die onderwerp van die 
wederkoms kom preek?  Toe hy teruggekom het by die huis, was daar ‘n versoek wat van 
Poultney, Vermont, gewag het. 
 
Van hierdie begin, het William Miller aangehou om te preek, eers in landelike gebiede naby 
sy huis, en toe in groter dorpe en groot stede totdat meer as 100 000 die boodskap van ‘n 
spoedig-komende Verlosser, aanvaar het. 
 
Sy vroeëre boodskappe het die tekens van die wederkoms ingesluit, spesifiek die een wat 
alreeds in 1780 vervul as - die Donker Dag van 19 Mei.  Kort hierna was sy werk gelei deur 
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nog ‘n skouspelagtige teken, die sterrereën op 13 November 1833.  Toe Joshua V. Himes 
by hom aangesluit het, het Boston vir sy bediening oopgegaan.  Later, in 1840, het hy New 
York Stad binnegegaan. 
 
*Miller het die 2300-dae profesie van Daniël 8 en 9 bestudeer en oortuig geraak dat die 
reiniging van die tempel die reiniging van die aarde deur vuur by die wederkoms van 
Christus, was.  Al het hy baie oor die wederkoms gepraat, was dit nie tot laat in 1844 wat hy 
‘n definitiewe datum aanvaar het nie.  Hy het egter in Januarie 1843 gesê dat Christus 
tussen Maart 1843 en Maart 1844 sou kom. 
 
Toe Miller en sy medewerkers oor die profesië begin preek het, het baie predikante dit as ‘n 
uitstekende manier gesien om ‘n herlewing te begin en hulle kerke te vul, maar soos wat die 
tyd verbygegaan het, het ‘n negatiewe reaksie gevolg, totdat daar teen laat 1843 en 
gedurende 1844 baie Adventgelowiges se lidmaatskap van die kerke wat hulle nog steeds 
liefgehad het en wou help, geskrap was.  Onder diegene wat gevra was om die kerk te 
verlaat, was Robert Harmon en sy gesin.  Teenstand het sterker geword en in 1844 was dit 
oor die algemeen duidelik dat die populêre kerke die eerste engel se boodskap, soos deur 
die Adventpredikers aangebied was, verwerp het. 
 
Toe 1843 en 1844 verbygegaan het en Jesus nie gekom het nie, het dit nie William Miller se 
geloof geskud nie.  Hy het aangehou om die wederkoms te preek.  Sy openbare bediening 
het in 1845 geëindig en hy het vier jaar later gesterf.  Dwarsdeur sy lewe was Miller ‘n leier 
in God se werk en ‘n ywerige Bybelstudent.  Hy het egter nooit die Sabbatwaarheid ontdek 
nie. 
 
In tien jaar van bediening het William Miller meer as drieduisend lesings in byna ‘n duisend 
verskillende plekke gegee.  IN 1848 het die veteraanwerker blind geword.  Hy is die 
volgende jaar oorlede, oortuig in die hoop van die Verlosser se wederkoms.  Hy het min 
geld vir sy werk ontvang, maar sy naam was onafskeidbaar van die Adventistebeweging.  
Hy was die leier van die beweging waaruit ons vandag afstam.  Miller was nie verniet die 
“Môrester” van die Adventbeweging genoem nie omdat: 
 

a. Hy die werk om die eerste engel se boodskap te preek, aanbeveel het. 
b. Hy die evangelie met soveel ywer en energie verkondig het dat die vroeë 

werk vir ‘n aantal jare as Millerisme bekend gestaan het en sy volgelinge was 
Milleriete genoem. 

 
 

2. Joshua V. Himes, (1805-1895) 
  
Sewe-en-vyftigjarige Miller het 35-jarige Himes te Exeter, New Hampshire, in November 
1839 ontmoet.  In Desember het Miller by Himes se kerk in Boston gepreek en baie, 
insluitende Himes, bekeer.  Van toe af het Himes Miller se grootste voorstander geword en 
preekafsprake in die meeste van die groot stede van die land gereël. 
 
Joshua Himes was in Rhodos Eilande gebore.  Sy vader wou hê dat hy ‘n Episkopale 
predikant moes word.  Finansiële probleme het dit egter vir Joshua nodig gemaak om ‘n 
leerling-kabinetmaker te word.  Sy belangstelling in die kerk was egter sterk en op die 
ouderdom van 22 het hy in Boston in die bediening getree.  Na sy ontmoeting met Miller het 
hy geskryf, “Ek het myself, my familie, sosiale reputasie, alles, op die altaar van God gelê, 
om hom met al my krag tot aan die einde te help.” 
 
*Joshua V. Himes het in 1840 begin om die Signs of the Times te Boston te publiseer.  ‘n 
Aantal ander Adventtydskrifte was gepubliseer, insluitende The Midnight Cry (1842) met ‘n 
daaglikse uitgawe van 10 000 afskrifte.  Dit het vir vier weke aangehou en toe ‘n weeklikse 
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tydskrif geword.  Kampvergadering wat deur duisende bygewoon is, het baie gedoen om 
die boodskap te versprei. 
 
Himes was ‘n merkwaardige karakter, sterk leier, heldhaftige voorstander en organiseerder 
van die Milleriete se beweging.  Sy bydrae om die eerste tydskrif oor die wederkoms van 
Christus te produseer, was ‘n magtige wyse om die Wederkoms in Amerika te verkondig.  
Sy loopbaan na 1850 is nie noemenswaardig nie, want hy het nie na die Groot Teleurstelling 
by die Adventistegroep aangesluit nie.  Hy het egter sy belangstelling in die 
Adventboodskap behou tot met sy dood in 1895. 
 

3. Josiah Litch 
  
Gedurende die tydperk van Miller se prediking, het meer as 200 predikante en 500 
hulppredikers by hom aangesluit om die Adventboodskap te verkondig.  Een van die 
eerstes  van hierdie was Josiah Litch.  Hy het op die ouderdom van sewentien ‘n Christen 
geword, by die Methodistekerk aangesluit en ‘n predikant geword.  In 1838 het hy ‘n klein 
boekie wat deur Miller geskryf was, gelees.  Hy was onseker oor Miller se leringe en het 
gevoel dat hy hulle in vyf minute verkeerd kon bewys.  Hy het egter bely, “Voordat ek die 
boek klaar gelees het, het ek oortuig geraak dat die argumente so duidelik was en dat hulle 
so skriftuurlik was dat dit onmoontlik was om die posisie wat mnr Miller gewaag het om te 
stel, verkeerd te bewys.” 
 

4. Charles Fitch 
  
Charles Fitch was die predikant van ‘n Kongregasionalistiese kerk in Boston, toe hy Miller se 
gedrukte lesings bestudeer het en die Adventboodskap begin preek het. 
 
Fitch het op vier maniere tot die beweging bygedra: 
a.  Prediker - Sy sentrale tema was “Maak gereed om u God te ontmoet.”  

Van al die predikers in die beweging, was daar van hom gesê, “miskien was 
niemand so bemind nie.” 

b.  Skrywer - Hy het ‘n wydgesirkuleerde tydskrif getiteld Second Advent 
of Christ gepubliseer. 

c.  Liedskrywer - Hy het ‘n aantal liedere geskryf waarvan een nog steeds 
in ons ou Kerkliedereboek as nommer 338 gelys is: One Precious Boon, O 
Lord, I Seek,  (Op die wysie van Uxbridge deur Lowel Mason, gesing). 

d.  Kunstenaar - Miskien word hy vandag die beste onthou vir sy 
kunsvaardigheid om die eerste profetiese grafieke (1842) te ontwerp wat die 
konsep van oudiovisuele hulpmiddels in openbare evangelisie begin het. 

  
Terwyl die weer in Oktober 1844 kouer geword het, het Fitch so pas ‘n groep mense in die 
koue water van die noordelike land gedoop, toe nog ‘n paar vorentoe gestap het en versoek 
het om gedoop te word.  Hierna het nog ‘n groep besluit om aan te sluit en versoek om 
gedoop te word.  Die koue wat hy opgedoen het, het in longontsteking omgesit en op 14 
Oktober, net agt dae voor die datum waaroor hy so vurig gepreek het, het hy gesterf. 
 

5. Tussen Baie Andere 
  
Sylvester Bliss het die lewensbeskrywing van William Miller in 1853 geskryf.  S.S. Snow het 
bepaal dat die datum vir die sluiting van die 2300-dae profesie in die herfs van 1844 sou 
wees en nie in die lente, soos wat daar eers gedink was, nie.  James White, op die 
ouderdom van 21, het een winter te perd gery na sy evangeliepoging en het aan die leiers 
teruggeraporteer dat meer as duisend bekeerlinge in drie maande van prediking gewen was. 
 
b. Advent Ambassadeurs in Ander Lande 
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Die Adventbeweging het op dieselfde tyd in beide Europa en Amerika begin toe manne van 
God gelei was om die profesië van die Bybel te bestudeer.  Dit was voorsien dat Christene 
in verskeie lande die Skrifte bestudeer het en tot die gevolgtrekking gekom het dat Jesus 
binnekort sou kom.  Ons maak hieronder ‘n lys van slegs ‘n paar van die meer prominentes: 
 

1. Joseph Wolff 
 
Van 1821 tot 1845 het Joseph Wolff in Afrika, Sirië, Persië, Indië, die Vereniging State - en 
selfs na die eiland van St Helena, gereis.  Hy het dieselfde vir regeringsleiers sowel as arm 
mense gepreek.  As een van die wêreld se bekendste sendelingreisigers en taalstudente, 
het Joseph Wolff bekend geword as die “sendeling vir die wêreld.”  Joseph was in Bavarië 
gebore en die seun van ‘n Joodse rabbi.  Op elfjarige ouderdom het hy die huis verlaat om 
‘n opvoeding te ontvang sodat hy ‘n sendeling kon word.  Hy was in die Rooms Katolieke 
Kerk gedoop, maar het spoedig die kerk oor sy leerstellings en dogma uitgedaag. 
 
Wolff het veertien tale gepraat, wat hom toegelaat het om met groot gemak met 
hooggeplaastes sowel as eenvoudige mense om te gaan.  Sy reise in Asië en Afrika het 
baie gevare en noue ontkomings ingesluit.  Hy was geslaan, het honger gely en as slaaf 
verkoop.  Drie keer het hy die doodstraf ontvang.  Deur dit alles het hy sy Bybel gedra en 
mense gewaarsku oor die komende heerskappy van die Messias. 
 

2. Johann A. Bengel 
 
Voor Wolff of Miller, gedurende die eerste twee dekades van die 1700's was die wederkoms 
in Duitsland deur Bengel, ‘n Lutheraanse predikant, geleer.  Hy het in godsdiensvryheid 
geglo en het jongmanne vir die bediening opgelei.  Sy grootste invloed was egter gevoel 
deur sy boeke oor die Wederkoms.  Wesley het baie uit sy geskrifte aangehaal en dit was 
selfs tot in Rusland versprei.  “Heelwaarskynlik het geen ander kontinentale teoloog soveel 
soos hy gedoen om die aandag op die belangrikheid van die profetiese gedeeltes van die 
Woord te vestig nie ... veral waar dit op die wederkoms van Christus betrekking het.” 
 
 

3. Edward Irving 
 
Naas Noord-Amerika het die verkondiging van die Wederkoms sy grootste ontwikkeling in 
Groot Brittanje gehad.  As ‘n Skotse evangelis, het Edward Irving, wat sy M.A. graad op die 
ouderdom van sewentien verwerf het, die profesieë begin studeer en veral die wat op die 
wederkoms betrekking het.  Sy liggaamsbou (1 mt. 95 cm.) En sy welsprekendheid het die 
hoëlui aangetrek, insluitende die Eerste Minister.  Die kerke was so vol dat kaartjies ses 
weke voor die tyd gekoop moes word.  ‘n Predikant van Parys het hom hoor preek en vir 
hom ‘n kopie van Lacunza se boek, The Coming of the Messiah in Glory and Majesty, 
geleen.  Irving het Spaans geleer ten einde die boek te kon lees, en het dit toe in Engels 
vertaal.  Hy was ook ‘n sleuteldeelnemer in die Albury Konferensies wat deur Henry 
Drummond georganiseer was. 
 

4. Henry Drummond 
 
Henry, ‘n Engelse bankier en lid van die Parlement, het sy lewe aan Christelike diens gewy.  
Hy het ‘n reeks van vyf jaarlikse profetiese konferensies gereël.  Ongeveer twintig 
predikante van verskeie kerke en ortodokse gemeenskappe en lande was teenwoordig en 
onder hulle Joseph Wolff.  Die profetiese boeke van Daniël en Openbaring was tydens 
hierdie konferensie bestudeer.  Irving het hieroor geskryf, “Ons was so oorheers deur die 
een Gees van waarheid en liefde, en het ons weg na harmonie en toevalligheid gevind in die 
hoofpunte van al hierdie vrae.” 
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5. Robert Winter 

 
Mnr Winter het die leerstelling van die Wederkoms gehoor terwyl hy ‘n kampvergadering 
gedurende ‘n besoek aan Amerika bygewoon het.  In 1842 het hy na Engeland 
teruggekeer, waar hy in die werk van die prediking van die Wederkoms betrokke geraak het.  
In sy gereelde briewe aan Amerika het hy van sy vordering vertel.  In een brief het hy gesê, 
“Ek preek in die strate met my perdekar aan ‘n paal vasgemaak.  Ons boeke vlieg rond en 
veroorsaak ‘n oproering in hierdie groot stad.”  God het sy nederige pogings geseën met die 
doop van ‘n paar duisend bekeerlinge. 
 

6. Manuel de Lacunza 
 
Onder die skuilnaam van Juan Ben-Ezra, het Lacunza, ‘n Jesuïtiese priester, die aandag op 
die profesieë van Daniël en Openbaring gevestig.  Hy is in Chile gebore en het later in 
ballingskap in Spanje en Italië geleef.  Hy was ontevrede met die Katolieke se interpretasie 
van profesie en het na die Bybel gegaan om vir homself uit te vind.  Sy studie het die gevolg 
gehad dat hy die boek The Coming of the Messiah in Glory and Majesty geskryf het.  Ten 
spyte van tydrowende handgeskrewe afskrifte, was dit wyd gesirkuleer en van Spaans in 
Latyn, Italiaans, en Engles (hierdie een deur Irving) vertaal. 
 

7. H. Heintzpeter 
 
Die toesighouer van die Koninklike Museum in Holland, Heintzpeter, het ‘n visioen ontvang 
van Christus se spoedige wederkoms.  Hy het daarvan gepraat deur Bybeltekse te gebruik 
om sy punt te bewys, en het toe ‘n aantal pamflette van ongeveer 1830-1842 geskryf, waarin 
hy die lig wat hy ontvang het, verduidelik het.  Hy het eers twaalf jaar nadat hy begin 
publiseer het van William Miller gehoor. 
 
 
 

8. Louis Gaussen 
 
Die boek Die Groot Stryd som die werk van Gaussen pragtig in bladsye 363-366 op.  Ellen 
White vertel van sy unieke styl van prediking van die goeie nuus deur ‘n metode wat eers 
deur die hervormer William Farel gebruik was toe hy kinders geleer het.  Niemand kon die 
verskoning gebruik dat hierdie dinge te moeilik en te ingewikkeld was om te verstaan as 
kinders die belangrikheid daarvan begryp en geniet het nie.  Die plan het gewerk.  
Volwassenes het begin om te kom luister.  Hooggeplaastes was bereik en buitelanders wat 
Geneva besoek het, het gehoor en is oortuig en het die nuus na ander lande geneem.  
Uiteindelik het hy die lesse laat publiseer, wat die sukses net groter gemaak het.  Uiteindelik 
het ‘n reaksie plaasgevind.  Al was hy een van die mees uitstaande en geliefde predikers in 
die Franse taal  was hy geskors vir die hoofoortreding dat hy die Bybel gebruik het om die 
jeug te leer in plaas van die kerk se kategisme.  Dit het natuurlik net beteken dat hy sy 
bediening sonder die kerk voortgesit het. 
 

9. Francisco Ramos Mejia 
 
Dit is die moeite werd om kennis te neem van die impak wat die wederkoms konsep in 
ander, miskien minder bekende omgewings, gehad het.  Een so ‘n voorbeeld is Argentinië.   
Onder die leiers van hierdie land se stryd vir onafhanklikheid was ‘n paar nasionale helde 
wat ook studente en gelowiges in die Wederkoms was.  Ramos Mejia (wat dood is voordat 
Miller met sy prediking begin het) het vasgestel dat Christus se koms uitmuntend was; dat 
die Bybel en nie tradisie die reël van geloof was;  dat onderwys baie belangrik was (het 
skole vir Indiërs begin); die Tien Gebooie die norm vir Christene was (hy het die Sabbat 
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gehou); en hy het die korrekte begrip van die verhouding tussen geloof en werke ontwikkel.  
Andere het Manuel Belgrano, die ontwerper van die nasionale vlag, Domingo Sarmiento, 
eerste president van Argentinië, en baie andere, ingesluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adeling 3 
 

Die Geboorte van die Oorblyfselkerk 
1844-1852 

 
a. *Die Tweede Engel se Boodskap 
 
“‘n Tweede engel het agter die eerste aan gevlieg en uitgeroep: ‘Geval, geval het die grote 
Babilon wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het.”  
(Open. 14:8). 
 
Die boodskap van die tweede engel, wat by die van die eerste engel aansluit, kan met die 
eerste oogopslag lyk asof dit nie daarby pas nie.  Ons sal egter in hierdie afdeling sien hoe 
die twee boodskappe bymekaar aangesluit het.  Die eerste en tweede engele se 
boodskappe was op die regte tyd gegee, toe die harte van die mense dit sou aanvaar.  Die 
werk wat God beplan het om deur hierdie twee boodskappe te doen, was goed gedoen.  
Die tweede engel se booskap was hoofsaaklik gedurende die “wagtyd” verkondig, tussen 
Maart en Oktober 1844. 
 
William Miller het sy openbare bediening in 1831 begin, en baie stemme was in ander dele 
van die wêreld gehoor wat die koms van Christus aangekondig het.  Die fokuspunt van die 
Adventprediking was egter in New England, die noordoostelike hoekie van die Verenigde 
State.  William Miller het vir ‘n aantal jare bykans alleen gewerk.  In 1839 en 1840 het 
manne van invloed en vaardigheid as skrywers en predikers begin om die lering te aanvaar 
en by Miller in sy toegewyde evangelisasie aangesluit. 
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b. Die Advent Bybelkonferensies 
 
Van 1840 tot 1842 was ‘n reeks algemene konferensies van Adventgelowiges in verskeie 
stede van New England gehou.  William Miller kon nie die vorige vergaderings bywoon nie, 
maar een wat in sy tuisdorp gehou is, het hom in staat gestel om die opregte, geleerde en 
talentvolle manne te ontmoet wat by die beweging aangesluit het, sommige deur sy lerings 
en sommige deur onafhanklike studie. 
 
Ongeveer 200 lede was by hierdie konferensies bymekaar, wat hulle denke verenig het en 
hulle prediking gestimuleer het.  Baie van hulle was predikante van Protestantse kerke, en 
hulle het die meeste van die populêre genootskappe verteenwoordig.  Hulle het die eerste 
engel se boodskap van hulle eie preekstoele af gepreek, in ander kerke, in verskeie 
openbare vergaderings en by kampvergaderings.  Daar was baie Adventiste tydskrifte 
gepubliseer, maar die naaste aan ‘n amptelike blad van die groep was die Signs of the 
Times.  Hulle het die Adventistevereniging gevorm sonder om hulle lojaliteit van hulle eie 
gemeentes of genootskappe te verskuif. 
 
Die algemene leerstellings wat by die konferensies bespreek was en dan aan die mense 
geleer was, is soos volg: 
 
  die manier van Christus se koms in die wolke van die hemel 
  
  die tekens van Sy koms, soos gesien in die Donker Eeue, die 

sterrereën en toestande van onrus 
 
 
 
  die profesieë in Openbaring, wat eindig met die drie rampe en hulle 

bevestiging, soos waargeneem in die verlies van onafhanklikheid van die 
Ottoman Keiserskap in 1840 

 
  die 1260 jaar  van pouslike heerskappy, wat met die gevangenskap 

van die pous in 1798 geëindig het 
 
  ander tydprofesieë wat hierop betrekking het 
 
  die 2300 jaar van Daniël 8:14 
 
  die interpretasie dat die koms van Christus voor die einde van die eeu 

sou wees  in “ongeveer 1843" 
  
Ten spyte van toevallige teenstand, veral teen die prediking van die wederkoms van 
Christus voor die einde van die eeu, het die Milleriete gepreek en vooruitgegaan en 
vriendskapsverhoudings met die verskeie genootskappe behou.  Baie ongelowiges het tot 
bekering gekom en die verkoop van Bybels het die hoogte ingeskiet. 
 
Charles Fitch, het in die somer van 1843 ‘n preek gedruk wat hy onlangs gepreek het, en 
wat Openbaring 14:8 en 18:2-4 op die Protestantse kerke sowel as die Rooms Katolisisme 
toegepas het.  Hy het gesê dat beide takke van Christendom Babilon geword het en geval 
het deur die verwerping van die boodskap van Christus se wederkoms.  Daar was goeie 
rede vir hierdie interpretasie, want teen hierdie tyd het baie kerke Adventiste prediking en 
predikers verhinder. 
 
In hierdie selfde somer was predikante  deur die Milleritiese groep georden om die 
Wederkoms te preek, en in die Signs of the Times was gelowiges aangeraai om van hulle 
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gemeentes te skei.  Lede was deur hulle kerkampsdraers gevra om hulle geloof in die koms 
van Christus voor die einde van die eeu te verander of om hulle lidmaatskap te onttrek.  ‘n 
Voorbeeld hiervan is die verhaal van die Harmon gesin.  Ellen White pen die ondervindings 
van haar gesin in die boek Life Sketches, bladsye 50-53 neer.  Die slotparagraaf van 
daardie verhaal lees, “Die volgende Sondag, met die aanvang van die liefdesfees, het die 
voorgaande ouderling ons name afgelees, sewe in getal, as geskrap van die kerk.” 
 
Toe sommige van die Adventpredikers die uitdrukking “Babilon” direk op die kerke wat die 
leerstelling van die oordeel en die wederkoms van Jesus verwerp het, van toepassing 
gemaak het, is die boodskap van die tweede engel met die van die eerste engel gekoppel.  
‘n Tydskrif getiteld “Babylon the Great Is Fallen” was in Oswego, New York, gepubliseer.  
Teen die somer van 1844, het ten minste 50 000 gelowiges hulle van die kerke afgeskei om 
groepe van hulle eie te vorm. 
 
c. *Die Middernagtelike Geroep 
 
William Miller en andere het probeer om ‘n definitiewe tyd vir die einde van die 2300-dae 
profesie te vind.  Hulle het eers verklaar dat dit “ongeveer 1843" was.  Later was die 
tydgrens as 21 Maart gestel en toe 18 Apri, 1844, die einde van die Joodse jaar 1843.  Die 
tyd het verbygegaan met niks ongewoon wat gebeur het nie. 
 
 
 
 
Hierdie eerste teleurstelling was ‘n harde slag vir die gelowiges en was gevolg deur ‘n 
periode van stilte, die “wagtyd” van die gelykenis van die tien maagde, soos wat die 
ondervinding later geïnterpreteer is.  Na hierdie teleurstelling het die skoliere na hulle boeke 
teruggekeer en hulle fout gevind - 2300 jaar sou die hele jare van 457 v.C. en 1843 n.C. 
insluit.  Dus sou ‘n gebeurtenis binne die jaar 457 v.C. in die profesie vergelyk word met 
dieselfde datum in 1844.  Dit is ‘n jaar tevore uitgewys, maar daar was nie oor die algemeen 
daarop ag gegee nie.  In die somer van 1844 het ‘n nuwe straal van lig verskyn en die 
Adventbeweging verlig tot sy dramatiese klimaks in Oktober. 
 
By ‘n kampvergadeirng in New Hampshire in Augustus, het Joseph Bates gevoel dat hy 
nuwe lig sou ontvang.  Hy het Samuel S. Snow genooi om sy studie oor “The Midnight Cry” 
aan te bied.  Die man het nie slegs daardie dag gepraat nie, maar elke dag daarna tot aan 
die einde van die vergaderings.  Die mense was opgewonde, want dit het gelyk asof die 
gelykenis van die tien maagde op hulle van toepassing was.  Broer Snow het verduidelik 
dat die Adventmense verwag het dat die Here in die lente van daardie jaar sou kom, maar 
dat hulle gedwing was om te wag.  Die 2300-dae profesie kon nie voor die herfs van 1844 
tot ‘n einde kom nie.  ‘n Dieper studie van die heiligdom en sy dienste het openbaar dat die 
reiniging van die tempel op die tiende dag van die sewende maand plaasgevind het.  Dit het 
saamgeval met die idee dat die  2 300 dae in die herfs sou eindig, want die tiende dag van 
die sewende maand (van die Joodse jaar) in 1844 was op 22 Oktober. 
 
In die gelykenis van die tien maagde was die oproep om middernag gedoen.  Dit het gelyk 
asof Samuel Snow se middelsomer boodskap met die “middernagtelike geroep” 
ooreengestem het.  Die werklikheid van die waarheid het die harte van die mense 
aangegryp en hulle het van die kampvergadering teruggegaan om die goeie nuus ver en 
wyd te versprei, “Kyk, die Bruidegom kom; gaan uit hom tegemoet.”  Die “Middernagtelike 
oproep” was gedurende die “wagtyd” gegee.  Die 50 000 Adventgelowiges was so beïndruk 
dat die Here sou kom dat baie van hulle nie hulle lande bewerk het nie, omdat hulle gedink 
het dat Hy voor ‘n volgende oestyd sou kom.  Hulle het hulle tyd bestee deur die koms van 
Jesus te verkondig. 
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d. Die Groot Teleurstelling 
 
Soos wat 22 Oktober 1844 nader gekom het, het die spanning onder die Adventiste 
toegeneem.  Daar was duisende wat geheel en al onbetrokke of wat slegs as toeskouers 
dopgehou het.  Koerante het sensasionele verhale oor die Milleriete gepubliseer.  Die 
somber feitelike verslae het egter die Adventistegroepe as opregte, toegewyde mense 
beskryf wat kalm en opreg was.  Daar was ‘n paar klasse mense onder die 
Adventistegelowiges.  Sommige het  uit vrees by die groep aangesluit; sommige het die 
presiese datum verwerp, soos William Miller self tot ‘n paar weke voor 22 Oktober.  Dan 
was daar die eerlike gelowiges, die meerderheid wat die dag aanvaar het; hulle het 
voortdurende voorbereiding getref om Jesus te ontmoet. 
 
Die dag het aangebreek.  Die Adventiste het in huise of privaat wonings ontmoet.  Die 
gelowiges het liedere gesing en bewyse dat die Here sou kom, hersien.  Die dag het verby 
gegaan en die son het onder gegaan.  Daar was egter nog steeds hoop: “Want julle weet 
nie wanneer die meeste van die huis gaan kom nie, in die middag, of met middernag, of teen 
dagbreek, of in die môre” (Markus 13:35).  Uiteindelik was middernag verby.  Gebede is 
opgestuur en trane het die oë van sommige van die gelowiges gevul.  Die gelowiges was 
met hartseer vervul en het vir mekaar gevra, “Het die Skrifte gefaal?”   Verdere ywerige 
studie sou openbaar dat die tydprofesie korrek was, maar die gebeurtenis wat sou 
plaasvind, was verkeerd geïnterpreteer. 
 
 
Hiram Edson het gesê, “Daar is ‘n God in die hemel.  Hy het Homself aan ons bekend 
gemaak in seëninge, in vergifnis, in verlossing, en Hy sal ons nie nou faal nie.  Binnekort sal 
hierdie verborgenheid opgelos word.” 
 
Baie Milleriete het gou na die teleurstelling weggedryf, alhoewel ‘n groot groep vir ‘n aantal 
jare bymekaar gehou is.  Miller is in Desember 1849 oorlede.  Sommige van sy 
medewerkers het voortgegaan om vir ‘n paar jaar nuwe datums te bepaal.  Hulle het die 
Evangelistiese Adventiste geword, wat geglo het dat daar bewustheid in die dood was en ‘n 
ewigbrandende hel.  Hulle het geleidelik uitgesterf.  ‘n Ander groep, wat in die onbewuste 
staat van die dood geglo het, maar voortgegaan het om die Sondag te onderhou, het die 
naam Adventiste Christene aangeneem.  Hulle kerk bestaan nog steeds.  Daar was 
verskeie ander groepe met verskillende idees, en sommige het tot fanatisme oorgegaan.  
Ons is hoofsaaklik geïnteresseerd in die groep wat Hiram Edson, Joseph Bates, James 
White en Ellen Harmon ingesluit het, wat die kern van die oorblyfselkerk gevorm het.  
(James en Ellen is op 30 Augustus 1846 getroud). 
 
Diegene wat hierdie kern gevorm het, het die bitterheid en hartseer van die teleurstelling met 
die ander gelowiges gedeel.  Die meeste van diegene wat by Edson se plaashuis bymekaar 
gekom het, het op die oggend van 23 Oktober hartseer huis toe gegaan.  Edson en ‘n paar 
vriende het na die skuur gegaan om te gaan bid.  Dit het vir hulle die vertroue gegee dat die 
Here vir hulle die weg sou aandui. 
 
Na ontbyt het Edson vir een van die gelowiges wat agter gebly het, gesê, “Kom ons gaan 
troos die broeders met hierdie versekering.”  Die twee manne het deur die land gestap waar 
Edson se koring nog steeds in gerwe gestaan het.  Hulle het met peinsende harte gegaan 
terwyl hulle aan die teleurstelling gedink het.  Ongeveer in die middel van die land het 
Edson gaan satan.  *Dit het gelyk asof hy die heiligdom in die hemel gesien het en Christus 
as Hoëpriester wat uit die Heilige Plek van die heiligdom na die Allerheiligste gegaan het.  
“Ek het presies en duidelik gesien,” skryf Edson, “dat in plaas daarvan dat ons Hoëpriester 
uit die Allerheiligste van die hemelse heiligdom na hierdie aarde gekom het op die tiende 
dag van die sewende maand, aan die einde van die 2300 dae, Hy vir die eerste keer op 
daardie dag die tweede afskorting van die heiligdom ingegaan het en dat Hy ‘n werk gehad 
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het om in die Allerheiligste te doen voordat Hy na hierdie aarde sou kom.”  Hierdie reiniging 
van die heiligdom het die begin van die ondersoekende oordeel aangedui. 
 
Sy metgesel het al deur die land gevorder, maar by die heining het hy omgedraai.  Hy het 
gesien dat Edson baie ver agter hom was en het uitgeroep, “Broeder Edson, waarom staan 
jy stil?”  Edson het geroep, “Die Here het ons oggendgebed beantwoord.”  Toe hy by sy 
vriend gekom het, het hy vir hom van sy nuwe insig vertel. 
 
Die koringland ondervinding het hierdie manne en andere gelei om die heiligdomdiens wat 
aan Israel gegee was  en die betekenis van die leerstelling van die 2300 dae, intensief te 
bestudeer.  Hulle het hulle bevindinge in Adventiste tydskrifte gepubliseer en Hiram Edson 
het laat in 1845 ‘n konferensie gereël. 
 
Nou was die raaisel opgeklaar en die datums bevestig.  Die boodskap van die eerste engel 
het voortgegaan as die huidige waarheid.  Dit was en is ‘n magtige leerstelling om sondaars 
in hierdie tyd van oordeel na Christus te bring.  Die tweede engelse se boodskap het 
betekenis gehad vir die periode wat die teleurstelling voorafgegaan het en het ook 
bykomende betekenis vir die toekoms. 
 
 
e.     Die Derde Engel Begin 
 
Die studie van die heiligdom was die sleutel wat die raaisel van die teleurstelling oopgesluit 
het.  Dit was ook ‘n sleutel tot die sentrale leerstelling van die *Derde Engel se Boodskap, 
wat veral na die wet van God en in besonder die gevolge van die oortredings verwys het.  
Daar is ‘n definitiewe skakel tussen hierdie boodskap en die Sabbat, wat die middelpunt van 
die wet is.  Dit was in die lig wat aan die vroeë gelowiges oor die Sabbatwaarheid gegee is, 
dat God besig was om vir die finale boodskap voor te berei. 
 
Gedurende die tyd van die Middernagtelike Geroep in 1844, het Mev Rachel Oakes (later 
Preston), ‘n Sewendedag Baptis, na Washington, New Hampshire, gekom om haar dogter, 
wat een van die Adventiste gelowiges was, te besoek.  Mev Oakes was ‘n vurige gelowige 
in die Bybelse Sabbat en het ‘n voorraad traktate saam met haar gebring.  Spoedig het sy 
die Adventiste leerstellings aanvaar en het ook voortgegaan om die Sabbat te hou.  Die 
traktate wat sy vinnig uitgedeel het, het vrugte begin oplewer.  By ‘n Sondagoggend diens 
het een van die Adventiste gelowiges opgestaan en gesê dat hy oortuig was dat die 
sewende dag die ware Bybelse Sabbat was, en dat hy besluit het om dit te onderhou.  Nog 
‘n paar van die ander het ook hierdie selfde gedagte uitgespreek en binne ‘n paar dae het 
bykans die hele groep van veertig Sabbathouers geword. 
 
So het, op ‘n manier, die eerste Sewendedag-Adventistekerk in Washington, New 
Hampshire, begin, al was dit jare voordat die Sewendedag-Adventistekerk organisasie 
gestig was. 
 
Die eerste Adventiste predikant wat die Sabbat aanvaar het, was Frederick Wheeler, van die 
Washington groep.  Hy was voorheen ‘n Methodiste predikant en ‘n metgesel van William 
Miller. 
 
Adventiste as ‘n liggaam was tot die Sabbatvraagstuk geroep deur ‘n skrywe oor die 
onderwerp deur T. M. Preble, en wat in ‘n koerant n Portland, Maine vroeg in 1845 
gepubliseer was.  J.B. Cooks het ook ‘n artikel geskryf wat kort na Mnr Preble se geskrif, in 
die koerant verskyn het, waarin hy onweerlegbaar gewys het dat daar geen Skriftuurlike 
bewys was vir die onderhouding van Sondag as die sewendedag Sabbat nie.  ‘n 
Sabbatbeweging het begin wat nie maklik gestop kon word nie. 
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Toe Joseph Bates van die Washington, New Hampshire, groep wat die Sabbat gehou het, 
gehoor het, het hy besluit om hulle te gaan besoek om te sien wat dit alles beteken het.  Hy 
het na New Hampshire gegaan, die onderwerp bestudeer, gesien dat hulle insigte korrek 
was en die lig aanvaar.  Toe hy teruggekeer het huis toe, het hy op die brug tussen New 
Bedford en Fairhaven ‘n mnr Hall ontmoet, wat hom gegroet het, “Kaptein Bates, wat is die 
nuus?”  “Die nuus,” het die kaptein geantwoord, “is dat die sewendedag die Sabbat van die 
Here onse God is.”  “Wel,” het mnr Hall gesê, “Ek sal huis toe gaan en my Bybel lees en kyk 
of dit so is.”  Hy het dit gedoen en toe hulle weer ontmoet het, het mnr Hall die 
Sabbatwaarheid aanvaar en dit gehoorsaam (The Great Advent Movement, bl. 39, 40). 
 
Alhoewel die sewendedag Sabbatwaarheid weer in 1844 beklemtoon was, was daar 
Sabbathouers sedert die begin van tyd.  Selfs gedurende die Donker Eeue het groepe die 
sewendedag Sabbat onderhou.  Die Sewendedag Baptiste het die waarheid van die vierde 
gebod vir eeue lojaal bewaar, en ons het gesien dat dit van hulle is wat die Adventiste eerste 
van die Sabbatwaarheid geleer het. 
 
 
 
 
f. Die Sabbatkonferensies 
 
Die leerstelling van die Sewendedag Sabbat het spoedig ‘n toets vir diegene geword wat by 
die Sabbathoudende Adventiste wou aansluit.  Die lees van ‘n enkele artikel was genoeg 
om Joseph Bates te oortuig.  Hiram Edson het die Sabbatwaarheid ook maklik aanvaar.  
Frederick Wheeler en William Farnsworth het slegs die inleiding tot die onderwerp en ‘n 
bietjie tyd om dit te bestudeer nodig gehad.  Spoedig was hulle Sabbathouers.  James en 
Ellen White was eers nie beïndruk deur die belangrikheid van die Sabbatleerstelling nie.  Na 
hulle huwelik het die Whites die pamflet wat Bates gepubliseer het, bestudeer, en spoedig 
het hulle die Sabbat aanvaar. 
 
Hierdie was egter moeilike dae vir hierdie leiers, want daar was nog nie ‘n eenheid van lering 
nie.  In die voorsienigheid van God was ‘n hele paar konferensies hieroor ongeveer hierdie 
tyd gehou.  Die gelowiges het diep in die Skrifte ingegrawe en teksvers met teksvers 
vergelyk totdat hulle die leerstellings van die Bybel geken het.  Altesaam was daar ses 
Bybelkonferensies gedurende 1848.  Ellen White het ‘n baie belangrike rol in hierdie 
konferensies gespeel. 
 
g. God se Gawe aan die Oorblyfselkerk 
 
“Terwyl hy in ‘n visoen op Patmos was, het die apostel Johannes simbole van groot 
tydvakke van die wêreld se geskiedenis gesien.  Terwyl Johannes in die toekoms ingeloer 
het, het hy ‘n blik van God se lojale volk na aan die einde van tyd, gekry, en hy het die 
intensiteit van die stryd gesien.  Terwyl die profeet nader gekyk het, het hy waargeneem dat 
hierdie kerk God se gebooie onderhou het.  Hy het ook gesien dat dit spesiale goddelike 
leiding gehad het deur die Gees van Profesie, ‘want die getuienis van Jesus is die Gees van 
Profesie’” (Openbaring 19:10), The Story of Our Church, bl. 186. 
 
Van heel aan die begin het God op verskeie maniere in kontak met Sy kerk gebly.  Sy 
leiding is nie altyd so opmerklik soos die wolkkolom in die dag of die vuurkolom in die nag 
nie, maar Sy volk word van Sy teenwoordigheid bewus gemaak.  Die hoofkanaal van 
kommunikasie tussen God en Sy volk was altyd deur “Sy diensknegte die profete.”  Soos 
wat in Openbaring 12:17 en 19:10 voorspel is, moes die oorblyfselkerk die gawe van 
profesie hê. 
 
William Ellis Foy was in Augustus 1818 vir Joseph en Elizabeth Foy, in Augusta, Maine, ‘n 
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vrye staat gebore, en gevolglik was William “vry” gebore en het gedurende hierdie tyd van 
rassekonflik en verdeeldheid groot geword.  Sy geboorteplek was egter ver verwyder van 
die onderdrukkende omstandighede van die state wat slawe gehad het, aangesien Maine 
baie min Swartes en byna geen slawe gehad het nie, maar dit was ook nie sonder rasse 
vooroordeel nie. 
 
Nadat hy vir ‘n groot gedeelte van sy lewe in ‘n landelike opset groot geword het, is hy in die 
middel of laat 1830's getroud en het na Boston verhuis waar sy vaardighede in landbou en 
skrynwerk vir hom die nodige middele voorsien het om van te lewe. 
 
In 1835 was Foy, onder die prediking van Leraar Silas Curtis by die Freewill Baptiste Kerk in 
Augusta, Maine, bekeer.  Hier het Foy hom tot die Christendom bekeer en begin vrae vra 
oor wat hy behoort te doen om gered te word.  Kort hierna het Foy visioene oor die 
Wederkoms begin ontvang.  Nadat hy na Boston verhuis het, het baie hom gedurende tye 
van hierdie visioene gesien. 
 
Sy eerste visioen was oor die uiteindelike oorwinning van die heiliges.  Toe het hy laat een 
Vrydagaand in sy tweede visioen ingegaan, wat 12½ ure aangehou het, tot vroeg 
Saterdagoggend.  Dit was gebaseer op die oordeel en die vlak van gereedheid van diegene 
in die kerk.  As gevolg van die rassespanning gedurende daardie tye, was Foy huiwerig om 
die visioene te deel.  Hy het egter op God vertrou en gedeel wat hy ontvang het. 
 
Nadat Foy baie wyd met sy boodskap gereis het, het hy nog twee visioene voor die 
teleurstelling ontvang.  Nuwe materiaal is aan hom gebied wat drie platforms getoon het, 
wat ‘n derde fase in die boodskap van God vir daardie tyd aangedui het.  In verslaenheid 
het hy sy openbare werk gestaak, maar ‘n belang in die Adventbeweging behou.  Hy het op 
9 November 1893 op die ouderdom van 75 gesterf.  (Uittreksels geneem uit The Unknown 
Prophet by Delbert W. Baker) 
 
Hazen Foss, ‘n talentvolle jong Adventist van Poland, Maine, het ‘n paar weke voor die groot 
teleurstelling ‘n visioen ontvang.  Die visioen het die drie platforms wat aan Foy gewys was, 
ingesluit.  Foss was gewaarsku teen sommige van die probleme wat hy as ‘n boodskapper 
van die Here in die gesig sou staar en wanneer hy van die visioen sou vertel.  As gevolg 
van die bespotting van die mense, het hy geweier om dit te doen.  Die visoen was herhaal, 
met ‘n waarskuwing dat indien hy nog steeds sou weier, die gawe weggeneem sou word.  
Aangesien hy nog steeds geweier het, was ‘n derde visioen gegee wat aan hom gesê het 
dat die gawe aan een van die swakstes van die swakkes gegee sou word.  Alhoewel hy tot 
1893 geleef het, het hy nooit weer ‘n belang in persoonlike godsdiens herwin nie. 
 
Ellen Harmon was die derde persoon wat deur die Here gekies was om die boodskapper 
aan die oorblyfsel te wees.  In Desember 1844, twee maande na die teleurstelling, toe ‘n 
stem van versekering uit die hemel nodig was vir die Adventiste gelowiges, het God vir 
Ellen, ‘n jong vrou van sewentien, ‘n visioen gegee.  Kortliks is ‘n simboliese voorstelling 
van die toekoms van die kerk aan haar oorgedra.  Die tyd wat gedek was, was van 22 
Oktober totdat die heiliges die Nuwe Jerusalem sou ingaan.  Sy het gesien dat die 
wederkoms van Jesus nie so naby as wasw wat hulle gehoop het nie.  Die heerlikheid van 
die visoen was vir Ellen so werklik dat nadat sy uit die visioen gekom het, alles rondom haar 
vir haar donker gelyk het.  Sy het gehuil toe sy besef het dat haar ondervinding slegs ‘n 
visioen was.  Sy het na die hemel verlang. 
 
Ongeveer ‘n week na Ellen se eerste visioen is ‘n tweede openbaring aan haar gegee.  Aan 
haar was gesê om van plek tot plek te gaan en die goddelike boodskap wat aan haar 
openbaar was, te verkondig.  Terselfdertyd is aan haar die beproewinge wat sy in die gesig 
sou moes staar, getoon 
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In haar eerste visioen het Ellen Harmon dieselfde voorstelling gesien as wat aan Foss en 
Foy geopenbaar was.  Die visioen het die reise van die volk van God en hulle weg na die 
koninkryk, uitgebeeld. 
 
In die vroeë Adventkerk moes elke lid besluit of hulle sou glo dat Ellen Harmon se 
boodskappe van God was.  Op dieselfde manier moet ‘n persoon wat vandag by die 
Sewendedag-Adventistekerk aansluit, in hulle eie gedagtes besluit of sy die waarheid 
gepraat het of nie toe sy verklaar het dat God haar geroep het om Sy boodskapper te wees.  
Ons word egter nie in twyfel gelaat nie, omdat die Bybel belangrike toetse gee waaraan ons 
die aansprake van Ellen White se geskrifte as een van Sy profete, kan toets. *Daar is vier 
duidelike toetse en ons sal sien dat in elke geval haar lewe en werk met hierdie Bybelse 
toetse ooreenstem. 
 

1. “Terug na die wet en die getuienis van die Here!  Wie nie volgens hierdie 
woord praat nie, is sonder toekoms!”  (Jesaja 8:20). 

 
 

Daar is geen konflik tussen die stellings in die Testimonies for the Church en die 
leringe van die Bybel nie.  Ellen White handhaaf en verhoog deurgaans die Bybel. 

 
2. “So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.”  (Mattheus 7:20). 

 
Die Sabbatskool, Christelike opvoeding, gesonde lewenswyse, die uitgewerswerk is 
slegs ‘n paar van die vrugte wat na die kerk gekom het as gevolg daarvan dat raad 
van die boodskapper van die Here gevolg was.   Oor ‘n periode van sewentig jaar 
het Ellen White bewys dat sy ‘n opregte Christen, en ‘n wyse en veilige leier was.  
Sy het haar lewe aan die werk van God gewy en nooit ‘n posisie of rykdom nagejaag 
nie. 

 
3. “Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar as profeet wat 

werklik deur die Here gestuur is, wanneer so ‘n profeet se woord uitkom.”  
(Jeremia 28:9). 

 
Daar is baie Bybelse profete, en daar is baie mense in die Skrifte wat as profete 
genoem was, maar wat nie voorspellings gemaak het nie.  Wanneer ‘n profeet egter 
voorspellings maak, moet die voorspellings waar word.  In 1848 het Ellen White 
voorspel dat die uitgewerswerk, wat met ‘n paar papiere in ‘n seilsak sou begin, sou 
groei totdat dit sou lyk  “soos strome van lig wat helder rondom die wêreld gegaan 
het.”  Vandag bedryf die Sewendedag-Adventistekerk ongeveer vyftig uitgewerye.  
Daar is baie ander voorspellings, soos om te sê dat kanker ‘n virus was en dat die 
wêreld in internasionale oorlog betrokke sou raak, met die verlies van skepe en 
matrose en miljoene lewens, wat bevestig het dat haar woorde waar was.  Van een 
van die mees uitstaande onlangse vervullings, kan in die eerste bladsye van 
Testimonies volume 9, aangaande New York Stad, gelees word. 

 
4. “Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het 

die Gees wat van God afkomstig is.”  (1 Johannes 4:2). 
 

Boeke soos Die Koning van die Eeue, Thoughts from the Mount of Blessing, en 
Christ’s Object Lessons is duidelike getuienis van die feit dat Ellen White bely het dat 
Jesus God was. 

 
Deur die jare is Mev White en haar aansprake op goddelike openbarings, bitterlik 
deur vyande aangeval.  Hulle werk was hoofsaaklik op vooroordeel, verdraaiing van 
feite en regstreekse valsheid, gebou.  Meer as sestig volumes en duisende 
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tydskrifartikels dra egter nog steeds die getuienis van die goddelike opdrag van 
hierdie merkwaardige dame.  Die geskiedenis van die kerk is saamgeweef met die 
verhaal van leiding deur die gawe van profesie.  Waar die kerk ookal die raad van 
die Here gevolg het, het dit, soos belowe was, gefloreer.   

 
*Hieronder word sommige interessante feite genoem oor die lewe en diens van Ellen 
White. 
 
1. Ellen Gould Harmon is op 26 November 1827 op ‘n plaas by Gorham, Maine, 

ongeveer twee myl wes van Portland, gebore.  Saam met haar tweelingsuster was 
sy die jongste van ‘n familie van agt.  Sy was ‘n normale, gelukkige kind met ‘n 
aangename geaardheid en ‘n diep sin vir die belangrikheid van godsdiens, wat sy 
van haar vrome ouers ontvang het. 

 
 
2. Daar het ‘n draaipunt in haar lewe gekom toe sy eendag terwyl sy deur ‘n park 

gestap het, ‘n hou in haar gesig gekry het van ‘n klip wat deur ‘n ander dogter gegooi 
was.  Haar neus was gebreek en haar gesig tydelik misvorm.  Sy was vir drie weke 
bewusteloos en die skok het haar vir ‘n lang tyd as invalide gelaat.  Om te gaan 
studeer, was buite die kwessie, en alhoewel sy probeer het om weer skool by te 
woon, moes sy uiteindelik haar planne vir ‘n akademiese opleiding prysgee, as 
gevolg van haar gesondheid. 

 
3. In 1840 en weer in 1842 het Ellen Harmon, saam met haar familie, na William Miller 

se leerstelling oor die naderende wederkoms van Christus, geluister.  Hulle het sy 
leringe aanvaar, terwyl hulle nog steeds Methodiste gebly het.  Dit was egter nie 
maklik nie.  Gedurende hierdie periode het Ellen deur ‘n geestelike krisis gegaan om 
haar besluit te maak.  By kampvergadering in die laaste deel van 1840 het sy haar 
hart aan God gegee en onmiddellik was haar verwarde gemoed gekalmeer.  Van 
daardie tyd vorentoe het sy ‘n nuwe verhouding met die Here begin. 

 
4. Haar familie was onder diegene wat die “middernagtelike geroep” aanvaar het om die 

afvallige kerke vaarwel toe te roep en te verlaat.  Hulle was onder die groep wat die 
“Groot Teleurstelling” ervaar het, maar het standvastig in die Adventboodskap gebly. 

 
5. Haar eerste visioen het kort na die groot teleurstelling plaasgevind, en aan haar was 

die vordering van God se volk na die hemelse tuiste, getoon.  Terwyl sy aan haar 
jeug gedink het (sy was slegs sewentien), haar beskroomdheid, haar swak 
gesondheid en die moeilikhede wat vir haar voorgelê het, het sy ernstig gebid dat 
God haar van die verantwoordelikheid om sy boodskapper te wees, moes vrystel.  
Die roeping vir diens het egter nie verander nie, en sy het haar gewilligheid om te 
gaan en te doen wat God wou hê wat sy moes doen, getoon. 

 
6. In April 1847 is aan haar ‘n visioen oor die Sabbat gegee.  Sy het die tempel in die 

hemel gesien met Jesus wat die bedekking van die deksel afgehaal het.  Daar het 
sy die Tien Gebooie gesien met ‘n sagte stralekrans van lig rondom die vierde en het 
gehoor hoe ‘n engel die belangrikheid daarvan, bevestig het.  Aan haar was getoon 
dat indien die Sabbat altyd gehou was, daar nie ‘n ongelowige of ateïs sou wees nie, 
en dat  afgodery in die wêreld voorkom sou word.  Hierdie visioen het vir haar die 
verhouding van die Sabbat tot die derde engel se boodskap, duidelik gemaak.  Die 
gelowiges wat die ware belangrikheid van die heiligdom, die Sabbat en Wederkoms 
leerstellings ingesien het, was die voorlopers van die Sewendedag-Adventistekerk 
(Life Sketches, bl. 95, 96). 

 
7. Vir die volgende sewentig jaar sou haar werk wees om voorskrifte van God te 
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ontvang en dit aan sy volk te gee.  Sy het met baie gehore gepraat, ongeveer 
veertig volumes boeke geskryf (wat as die “Gees van Profesie” bekend geword het) 
en het baie artikels in Sewendedag-Adventiste publikasies, bygedra.  Haar mees 
bekende en mees geliefde boek is heelwaarskynlik die verhaal van Christus se lewe, 
Die Koning van die Eeue.  Sy het wyd gereis, nie slegs in Noord-Amerika nie, maar 
na baie dele van Europa en ook na Australië en Nieu Seeland, waar haar raad 
gebruik was om die grondslag van die werk daar te lê.  Sy was instrumenteel in die 
vestiging van Avondale Kollege in Australië. 

 
 
 
 
8. Die boodskappe wat Ellen White van God ontvang het, was gewoonlik in 

visoen-vorm aan haar gegee.  Gedurende hierdie visioene was dit duidelik dat sy 
onder goddelike beheer was.  Sy het intens na een of ander ver voorwerp gekyk; 
haar asemhaling het opgehou, maar haar gesig het nie sy natuurlike kleur verloor 
nie, en haar pols het ook nie opgehou klop nie.  Verskeie getuienisse van 
ooggetuies, insluitende dokters, het almal getuig dat die hele prosedure nie van 
hierdie wêreld was nie.  F.C. Castle, wat ‘n getuie by ‘n mediese ondersoek was, sê, 
“‘n Brandende kers was naby haar oë gehou, wat wawyd oop was, en nie ‘n spier 
van die oog het beweeg nie.  Sy was toe ondersoek wat haar pols en asemhaling 
betref, en daar was geen asemhaling nie.  Die gevolg was dat almal tevrede was dat 
hulle nie verantwoordelik sou wees vir onnatuurlike wetenskaplike beginsels nie.”  
Hierdie tingerige vrou het bewys van groot krag gelewer terwyl sy in visioen was; 
eenkeer het sy ‘n groot agtien-pond Bybel in haar uitgestrekte linkerhand vir ‘n 
halfuur vasgehou. 

 
9. Sewe jaar nadat sy haar eerste visioen ontvang het, het sy haar eerste boek 

gepubliseer, ‘n pamflet van 64 bladsye, nou die eerste druk van Eerste Geskrifte.  
Die geskrifte van Ellen White word genoem “Gees van Profesie Geskrifte.”  
Sommige van die mees uitstaande boeke van haar pen waarvan u behoort te weet 
en te studeer is soos volg: 

  1855-1909 Testimonies for the Church (9 volumes) 
  1882  Eerste Geskrifte 
  1888  Die Groot Stryd 
  1890  Patriarge en Profete 
  1892  Gospel Workers 
  1892  Skrede na Christus 
  1896  Thoughts from the Mount of Blessing 
  1898  Die Koning van die Eeue 
  1900  Christ’s Object Lessons 
  1903  Opvoeding 
  1905  Ministry of Healing 
  1911  Die Handelinge van die Apostels 
  1913  Counsels to Parents, Teachers and Students 

1916  Prophets and Kings 
 
10. Ellen White het op 16 Julie 1915 stil en vreedsaam by haar Elmshaven huis in Jesus 

ontslaap soos ‘n moeë kind wat gaan rus het.  Sy is langs haar man en kinders in 
Battle Creek begrawe. 

 
c. Ander Vroeë Pioniers 
 
James White (1821-1881) was ‘n pionier predikant in die Adventbeweging.  Ten spyte van 
fisiese tekortkominge, het hy gevoel dat God wou hê dat hy die wêreld van sy naderende 
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einde moes waarsku en het op ‘n preektoer gegaan om die eerste engel se boodskap na 
baie dorpe te neem.  Hy was ‘n oortuigende spreker en ‘n goeie sanger, maar bo alles was 
hy ‘n leier van mense.  “James White, onverskrokke, vindingryk, versiende, ywerige leier 
van die baba Sewendedag-Adventistekerk, wat ‘n hoofrol in die vroeë eeue gespeel het: 
eers in die opstel van die leerstellings en om ‘n volk daar te stel wat op hierdie beginsels 
gestaan het; tweedens om die kerklike politiek te promoveer en te organiseer; en derdens 
om die inrigtings te stig en te bestuur - korporatiewe kerk, uitgewery, gesondheid en 
opvoedkundig - wat die pilare van die saak opmaak.  Hy was ‘n gebore leier ... Al sy 
medewerkers het die dinamiese krag van sy gees ervaar” (Spalding). *James White het vir drie 

termyne, in totaal tien jaar, as president van die Wêreldkonferensie, gedien. 
Joseph Bates (1792-1872) het van kajuitklong na kaptein gevorder en het voordat die 
eerste engel se boodskap na hom gekom het, van die see afgetree.  God het hom gelei; 
altyd ‘n man van goeie beginsels en ‘n liefhebber van reg en waarheid, het hy die gebruik 
van alkohol en tabak opgegee terwyl hy op die see gevaar het.  Hy was ‘n lid van die 
Christelike Kerk en ongeveer vyftig jaar oud toe hy geroep is om te preek; hy het een van 
die eerste matigheidsverenigings in Amerika georganiseer.  Hy het al sy geld in die werk 
ingestort, totdat, ten tye van die groot teleurstelling, hy baie min oorgehad het; hierna het hy 
baie op geloof gelewe. 
 
Hy was die eerste van leiers wat later Sewendedag-Adventiste predikante geword het om 
die Sabbatwaarheid te aanvaar en dit aan ander leidende werkers en gelowiges voor te stel.  
Hy het ook die eerste volledige Sabbattraktaat wat gedruk was, geskryf.  Hy het baie van sy 
tyd bestee om van toe af die “onbewerkte Weste” deur te reis, selfs in die wintersneeu van 
Kanada en in alle dele van oostelike Amerika.  “Hy het van geen moeilikhede weggeskram 
in sy onblusbare ywer nie.”  Hy was ouer in jare as sy meer jeugdige medewerkers, die 
Whites, en hulle het in die pioniersdae van die beweging op sy vaderlike advies gesteun.   
Hy was aktief tot aan die einde van sy lewe; hy het in 1872 gesterf en is naby sy huis in 
Michigan begrawe. 
 
John Nevins Andrews (1829-1883) was slegs vyftien jaar oud toe hy deel gehad het in die 
groot teleurstelling.  Hy het op 21-jarige ouderdom begin preek.  Hy was onder die eerste 
leiers om die Sabbatwaarheid te aanvaar, was ‘n ywerige student, ‘n bekwame skrywer 
(History of the Sabbath) en ‘n goeie organiseerder.  Hy het uitgelei in die bestudering van 
God se plan vir evangeliefinansies, waaruit die tiendestelsel, soos ons dit vandag ken, 
ontwikkel het.  In Augustus 1860, het hy in die openbaar voorgestel dat die broeders 
behoort te ontmoet om die kerkorganisasie te bespreek; as gevolg daarvan was die Advent 
Review Uitgewersmaatskappy gevorm, en die naam “Sewendedag-Adventiste” was vir die 
kerk gekies.  Gedeeltelik omdat hy ‘n goeie taalkundige was, was hy in 1874 na Europa 
gestuur as ons eerste amptelike oorsese sendeling, en hy het ‘n stewige grondslag vir die 
werk daar, gelê. *J.N. Andrews was die derde president van die Wêreldkonferensie. 
 
John Norton Loughborough (1832-1924) het van die ouderdom van sestien vir die 
Adventiste gepreek, al het hy die Sabbatwaarheid nie voor 1852 gehoor, toe J.N. Andrews 
dit so duidelik verduidelik het dat hy dit onmiddellik aanvaar het.  Hy het saam met M.E. 
Cornell in die 1850's gewerk voordat predikante salarisse ontvang het, en het enige soort 
werk wat hy kon vind, vir vier halfdae per week gedoen, en die res van die tyd gepreek. 
 
John Byington (1798-1887) word die beste onthou as die eerste president van die 
Wêreldkonferensie.  Hy was ‘n Methodiste predikant voordat die drie engele boodskap na 
hom gekom het.  Een van die eerste Sabbatskole en die eerste Adventiste laerskool (wat in 
1853 begin het) is in Byington se huis by Buck’s Bridge, New York, begin.    Die 
onderwyseres was sy dogter, Martha.  Vroeë Sabbathouers het by sy eiendom bymekaar 
gekom, waarop hy ‘n Adventistekerk gebou het. 
 
J.H. Waggoner (1820-1889) het die Adventiste boodskap in 1852 aanvaar en word genoem 
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onder diegene wat aangedring het op ‘n bespreking van kerkorganisasie in 1860; teen 
daardie tyd was hy een van die leiers tussen Sabbathoudende Adventiste.  Hy het in die 
Weste gewerk, hoofsaaklik as die redakteur van die Signs of the Times.  Later het hy in 
Europa gedien en is in Switserland oorlede. 
 
 
 
 
Uriah (1832-1903) en Annie (1828-1855) Smith was twee belowende jongmense, broer en 
suster, wat onderwys gegee het toe die Here hulle geroep het om vir Hom te kom werk.  
Annie Smith het gereageer as gevolg van ‘n droom oor Leraar Joseph Bates, vir wie sy kort 
daarna hoor praat het.  Sy was ‘n pligsgetroue werker wat die beste onthou word vir haar 
gedigte, baie waarvan as liedere gebruik was.  Haar lewe is vroegtydig in 1855 beëindig as 
gevolg van tuberkulose.  Uriah Smith het die boodskap ongeveer teen die einde van 1852 
aanvaar, meer as ‘n jaar na sy suster, en het by die uitgewerswerk aangesluit.  Hy was ‘n 
geordende predikant van die evangelie en het die meeste van sy lewe as ‘n redakteur 
deurgebring, van 1853 tot 1903, die jaar van sy dood.  Hy was ‘n redakteur van die Review 
and Herald en skrywer.  Thoughts on Daniel and the Revelation is die werk waardeur hy die 
beste onthou word.  In 1888 was hy ‘n leier in die besprekings oor regverdigheid deur 
geloof, en hy was een van die prominente Bybelstudente van die genootskap. 
 
Frederick Wheeler (1811-1910) was ‘n Methodis-Adventiste prediker wat in New Hampshire  
gewoon het en was die leraar van die kerk te Washington.  Hy was inderwaarheid die 
eerste Sewendedag-Adventiste predikant, want hy het die Sabbatwaarheid wat deur Mev 
Rachel Oakes in 1844 aan hom gebring is, aanvaar.  Onder diegene in sy gemeente wat 
die derde engel se boodskap aanvaar het, was die Farnsworth broers, William en Cyrus. 
 
Lees vir verdere studie oor vroeë pioniers: 
 Life Sketches of Ellen G. White, bl 105-111. 
 Footprints of the Pioneers, deur Arthur W. Spalding 
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Afdeling 4 
 

Die Oorblyfselkerk Word Georganiseer 
1853-1863 

 
Die Sewendedag-Adventistekerk het nie uit die 1844 beweging met ‘n struktuur en 
korporatiewe identiteit ontstaan nie.  Die verstrooide gelowiges het byna twintig jaar 
geneem om die komponente te ontwikkel wat uiteindelik die behoefte aan ‘n gestruktureerde 
benadering tot die vervulling van sy sending teweeg sou bring.  Ons sal ‘n lys maak van ‘n 
paar van hierdie komponente, of stappe, terwyl wat ons die beweging na organisasie volg. 
 
a. Identiteitskaarte Word Uitgereik 
 
*’n Eerste stap na kerkorganisasie was die behoefte om diegene te identifiseer wat as 
leerlingpredikers in die land sou rondreis om vir klein, verstrooide groepe gelowiges wat 
dikwels afgesny was van huidige gebeure.    Daar was besluit dat identifikasiekaarte wat 
deur die “leidende broeders” onderteken is, uitgereik sou word om sodoende, die 
leerstellings wat deur die draer van die kaart aangebied word, te verifieer.  Hierdie 
prosedure is in 1853 ingestel (die voorloper van geloofsbriewe).   Ten spyte daarvan dat 
predikers nie ‘n salaris ontvang het nie en dus selfonderhoudend was, het hulle met ywer 
gereis en gepreek. 
 
b. Evangelistiese Tente en Sabbatskole 
 
Gedurende die somer van 1853, was Leraars J.N. Loughborough en M.E. Cornell op koste 
van die Battle Creek kerk uitgestuur om in drie aangrensende state te reis.  Hulle het die 
eerste persone geword wat ‘n “reisbegroting” gehad het.  Die volgende somer het hulle die 
nodige $200 bymekaar gemaak om ‘n 600-voet ronde tent te koop en op 10 Junie 1854 het 
hulle die eerste tentvergadering ooit onder Sewendedag-Adventiste gehou.  Terwyl dit dalk 
vir ons mag lyk of hierdie gebeurtenisse nie belangrik is nie, was dit vir ‘n deurmekaar groep 
van ‘n paar honderd verstrooide gelowiges beide gewigtige en gewaagde besluite met min 
ondersteuning behalwe geloof. 
 
Die jaar 1853 het ook die ontwikkeling van strukture in wording gesien met die vorming van 
gereelde Sabbatskole in Rochester en Buck’s Bridge, New York.  Die idee was die jaar 
vantevore voorgestel met ‘n nuwe reeks Sabbatskoollesse wat in die nuwe tydskrif The 
Youth’s Instructor gedruk was. 
 
c. Verskuif na Battle Creek 
 
Die Blankes het hulleself in Rochester, New York, gevestig, waar hulle genoeg plek gehad 
het om ‘n klein drukkerswinkel te open om die tydskrifte en pamflette te produseer wat die 
werk van die evangelie vinnig uitgebrei het.  Die grootste groei van die beweging het egter 
die westelike uitbreiding van die nasie gevolg, en in Rochester het agter gebly en was uit die 
pad.  Die drukkerswinkel was geïnkorporeer in plaas daarvan dat dit onder private 
eienaarskap was.  Toe het vier leke vir James White $1,200 as ‘n rentevrye lening 
aangebied om die drukpers in Battle Creek te begin.     Die aanbod was aanvaar en in 
1885 het die drukpers na ‘n tweeverdieping 6m x 9m huis in Michigan verskuif.  Hier het die 
jong kerk sy hoofkwartiere gestig tot 1903, toe dit na Washington, D.C. verskuif het.  
(Vergelyk Life Sketches van Ellen White, bl. 388-393, vir verdere interessante besonderhede 
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oor hierdie laaste verskuiwing.) 
 
In die nuwe gebou was die drukpers besig gehou met die druk van die Review and Herald, 
die Youth Instructor, matigheid en evangelistiese traktate, en ‘n toenemende lading van alle 
soorte.  Uriah Smith, wat twee jaar vroeër by die beweging aangesluit het, was as redakteur 
aangestel, en skrywers het Andrews, White, Waggoner, Cottrell, en Pierce, ingesluit.  Die 
eerste uitgawe (volume 7, nommer 10) van die Review in sy nuwe tuiste was 4 Desember 
1855 gedateer. 
 
d. Vroeë Publikasies 
 
In 1849 het ‘n groep Sabbathoudende Adventiste begin om ‘n tydskrif naamlik The Present 
Truth uit te gee.  In 1850 het hulle ook ses uitgawes van The Advent Review gepubliseer.  
In November van daardie jaar, het hierdie twee tydskrifte saamgesmelt onder die naam 
Second Advent Review and Sabbath Herald, wat vandag eenvoudig die Adventist Review is.  
Hierdie is die algemene kerktydskrif en bevat nuus van aktiwiteite van die kerk rondom die 
wêreld sowel as godsdienstige en leerstellige artikels.  Daar is ‘n weeklikse uitgawe sowel 
as ‘n maandelikse uitgawe.  Dit word by die Review and Herald Publishing Association in 
Hagerstown, Maryland, gedruk. 
 
*Die Youth’s Instructor wat in 1852 deur James White begin is, het in verskeie 
ouderdomsverwante tydskrifte verdeel wat beter voorsien in die behoeftes van die jeug.  
Vandag publiseer die kerk Insight, Guide, Primary Treasure, Our Little Friend, en 
Sabbatskoolles Kwartaalblaaie vir alle ouderdomsgroepe. 
 
e. Teenstand teen Organisasie 
 
*Eers sou slegs die noem van die woord “organisasie” baie sterk gevoelens en vokale 
negatiewe opinies veroorsaak het.  Die feit dat baie van hulle van vorige kerke vervreemd 
was, het die mense sterk teen enige vorm van formele kerkstruktuur laat draai.  Soos wat 
die beweging egter in getalle gegroei en geografies uitgesprei het, het dit duidelik geword 
dat kerkorganisasie belangrik geword het vir die volgende redes: om te waak teen 
verwarring en fanatisme, weerhouding daarvan dat dit ‘n een-leier dwepery word,  om 
kontinuïteit te verseker en op die sending te fokus en probleme wat van wettige 
eiendomseienaarskap ontstaan het, op te los. 
 
f. Vroeë Kerkfinansies 
 
In die 1850's het diegene wat die Adventboodskap gepreek het, op die vrygewigheid van 
hulle luisteraars staat gemaak en wanneer en waar hulle kon, gewerk om hulleself te 
onderhou.  ‘n Groep, onder die leierskap van J.N. Andrews, het die Skrifte ondersoek om 
God se metode te vind vir die onderhouding van die bediening.  Die gevolglike aanbeveling 
was sistematiese liefdadigheid genoem.  Die oorspronklike plan wat aanvaar was, het 
vereis dat elke lidmaat jaarliks ten minste 1% van alle persoonlike eiendom wat vry van 
skuld was, moes gee, bykomend tot vrywillige weeklikse offergawes. 
 
Tot 1853 was alle leesstof gratis weggegee en was gedruk soos wat spesifieke donasies 
gegee was.  In 1853, het James White voorgestel dat die traktate verkoop moes word (die 
prys vir ‘n volle stel was deur Loughborough op 35 sent gestel), en in 1854 was die Review 
op inskrywing aangebied teen die prys van $1.00 per jaar, wat vooruitbetaalbaar was. 
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g. Stem om te Organiseer 
 
Om die opset te verstaan, volg hier ‘n kwotasie wat baie van die gedagtes van die huidige 
tye, illustreer.  George Storrs, ‘n prominente leier in die beweging het geskryf, “Wees 
versigtig dat julle nie daarna streef om ‘n ander kerk te organiseer nie.  Geen kerk kan deur 
die mens se uitvinding georganiseer word nie, want dit sal Babilon word die oomblik wat dit 
georganiseer is ...” 
 
Toe tentbediening ‘n effektiewe manier geword het om die evangelie te versprei, het dit 
voltydse toewyding van ‘n groot getal predikante vereis.  Dit was nie moontlik sonder ‘n 
gereelde vorm van ondersteuning nie.  Finansies is daarom baie versigtig bestudeer en 
planne was gestem.  Toe het iemand ‘n soort van organisasie voorgestel wat nodig was om 
kerkeiendom te kon besit.  Teenstand het verskyn en beskuldigings van “terug na Babilon,” 
“vereniging van kerk en staat,” “kraghandelaars,” hebsug en posisie was almal gebruik soos 
wat die debat eerder emosioneel geword het, as ‘n feit en noodsaaklike realiteit.  Realiteit 
het stadig maar seker gewen en by ‘n algemene vergadering wat aan die einde van 
September 1860 gehou was, was die naam “Sewendedag-Adventiste” gekies om die 
beweging voor te stel en ‘n eenparige stem was geneem vir die vorming van ‘n 
uitgewersvereniging.  Die Sewendedag-Adventiste Uitgewersvereniging was amtpelik op 3 
Mei 1861 gevorm. 
 
Tydens hierdie lentevergadering was daar ook besluit om ordeningsertifikate uit te reik en 
die kerke in die staat van Michigan was in ‘n konferensie georganiseer, met ‘n voorsitter, 
sekretaris en raadgewers. *Die Michigan Konferensie het toe die volgende jaar gevolg en 
alle ander “staat konferensies” uitgenooi om in ‘n wêreldkonferensie in die lente van 1863 te 
ontmoet.  Ses state het georganiseer en afgevaardigdes na die 20-23 Mei vergadering 
gestuur.  By hierdie vergadering was ‘n Wêreldkonferensie grondwetkomitee aangestel, en 
‘n staatkonferensie grondwetkomitee was genoem.  En, uiteindelik, was John Byington as 
die eerste president verkies.  ‘n Grondwet van nege artikels was aanvaar, en terwyl andere 
in die tussentyd bygevoeg is, het geen groot veranderinge in hierdie dokument plaasgevind 
nie.  Teen hierdie tyd was daar 3 555 lidmate in 126 kerke.  Die geordende 
predikantepersoneel was twee-en-twintig, met agt addisionele gelisensieerde werkers. 
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Afdeling 5 
 

Uitbreiding en Hervorming 
1864-1873 

 
a. Hindernisse om te Oorkom 
 
Asof die interne spanning nie genoeg was nie, moes die beginnerkerk ook met ‘n groot 
eksterne hindernis worstel.  Die Amerikaanse Burgeroorlog was op presies dieselfde tyd  in 
volle swang (1861-1865).  Militêre diens en normale ontwrigtings wat deur oorlog 
veroorsaak word, was belangrike sake waarmee gehandel moes word, terwyl daar probeer 
moes word om ‘n duidelike fokus op die sending van die oorblyfselkerk te hou.  Toe die kerk 
eindelik formeel georganiseer was, het een van die eerste onmiddelike voordele verskyn toe 
die Verenigde State se regering nie-vegters-status aan lidmate toegeken het (1864). 
 
b. ‘n Oproep om na die Weste te Gaan 
 
So gou as wat die oorlog verby was, kon die kerk weer daaraan dink om uit te brei.  Terwyl 
Michigan en die ander state van die middelland as die “Weste” beskou was, het die “verre 
Weste” nou nuwe moontlikhede oopgemaak.  ‘n Macedoniese roep het van veertien lede 
wat “daar ver” gebly het, gekom.  By die Wêreldkonferensie sakesitting van 1868, was 
Leraars J.N. Loughborough en D.T. Bourdeau aangestel om na die Weskus te gaan.  Die 
werk het baie vinnig gegroei en ook tot in Westelike Kanada versprei. 
 
Die Whites het die Stille Oseaan kus in 1872 besoek.  As gevolg van hierdie reis en nadat 
hulle die behoeftes van die werk in daardie area gesien het, het hulle hulle huis in Battle 
Creek verkoop en die geld vir die werk daar gegee.  Teen 1874 het die eerste uitgawe van 
Signs of the Times van die drukperse van die weste gekom.  Vandag woon ongeveer een 
derde van die Noord-Amerikaanse Divisie se lidmaatskap in die twee Westerse unies. 
 
c. Uitgebreide Publikasies 
 
In 1865, is Ellen White se ses pamflette oor gesondheid, gebaseer op ‘n 1863 visioen, 
vrygestel.  Die behoefte vir hierdie instruksie was baie nodig aangesien baie van die 
pionierleiers as gevolg van onkunde in slegte gesondheid verkeer het.  Terwyl die 
gelowiges aktief was in matigheidswerk was hulle nie ten volle bewus van die positiewe 
aspekte van ‘n gesonde leefwyse nie.  In 1866 het die tydskrif Health Reformer as die kerk 
se eerste gesondheidstydskrif verskyn wat op dieselfde tema voortgebou het. 
 
d. *Gesondheidsinrigtings Word Gestig 
 
As ‘n direkte gevolg van ‘n tweede visioen oor gesondheid wat deur Ellen White ontvang 
was, was ‘n gesondheidsinrigting in 1866 geopen.  Dit was eers die Western Health Reform 
Institute genoem en later het dit wêreldbekend geword as Battle Creek Sanitarium.  
Daarvoor was betaal deur persoonlike geloftes (James White en J.P. Kellogg het elkeen 
$500 gegee) en het die eerste geword van wat een van die grootste kettings van mediese 
inrigtings in die wêreld sou word.  Dr Kate Lindsay het gehelp om in 1883 ‘n mediese skool 
te Battle Creek te begin. 
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e. Skole Word Gestig 
 
Sporadiese pogings was aangewend om kerkskole so vroeg as 1853 te stig.  Die eerste 
hiervan is moontlik deur John Byington gesponsor, met sy dogter, Martha, as onderwyseres 
by Buck’s Bridge, New York. 
 
Die eerste amptelike Sewendedag-Adventisteskool in die wêreld was in 1872 by Battle 
Creek begin deur Goodloe H. Bell, ‘n voormalige pasiënt van die Battle Creek Sanitarium.  
Die skool was die gebou wat oorspronklik vir die drukpers gebou was.  Vandag bedryf die 
kerk meer skole rondom die wêreld as enige ander Protestantse genootskap. 
 
f. Kampvergaderings Word Begin 
 
Die vroeë Adventiste het voor 1844 kampvergaderings gehou, maar die idee het langs die 
pad verlore geraak as gevolg van openbare bespotting.  Nou, vyf jaar nadat die 
Wêreldkonferensie georganiseer was, het die idee weer herleef, en in 1868 was die eerste 
Sewendedag-Adventiste kampvergadering op ‘n plaas in Michigan gehou met tweeduisend 
persone wat bygewoon het.  In 1878 sou daar 20 000 wees wat ‘n kampvergadering naby 
Boston bygewoon het.  Vandag word hierdie vergaderings in baie dele van die wêreld 
gehou, met sommige van die grootstes wat in Oos Afrika gehou word. 
 
g. Sabbatskole Word Begin 
 
Die eerste Sabbatskoollesse het in die Youth’s Instructor in 1852 verskyn en was deur 
James White geskryf.  G.H. Bell, “die gebore onderwyser” het ondervinding in 
Sondagskoolwerk gehad.  Hy het dus in 1869 twee reekse lesse vir Sabbatskole voorberei.  
Die volgende jaar was ‘n eenvoudige programformaat bygevoeg en Sabbatskool was aan 
die kom. 
 
Die eerste Sabbatskool geskenke vir die sending was na Australië (1885) en Afrika (1887) 
gestuur.   Later is ‘n skip na die Suidsee gestuur.  Die “Pitcairn” het die suidsee vir ‘n hele 
aantal jare deurploeg en sendelinge na baie eilande geneem.  Die bevolking van Pitcairn 
Eiland is vandag geheel-en-al Sewendedag-Adventiste. 
 
Teen die einde van die jaar 2000 het die kerkstatistieke gewys dat daar 14 548 500 
Sabbatskoollidmate rondom die wêreld is. 
 
h. Traktaatvereniging Word Gevorm 
 
Die Vigilant Mission Society wat in 1869 gevorm was, het een van sy top projekte die wyer 
verspreiding van leesstof gemaak.  Stephan N. Haskell het moontlikhede in hierdie soort 
werk raakgesien en het dit op ‘n breër basis georganiseer.  Dit het spoedig bekend geword 
as “traktaat en sendelingverenigings.”  Vandag se nakomeling staan bekend as die 
Uitgewersdepartement (Kolporteurbediening) en die Adventiste Boekwinkels. 
 
By die Wêreldkonferensie van 1873 was ‘n Sendingvereniging gevorm.  As gevolg hiervan 
het sendingwerk (getuienis en uitreikdeelname) tussen lidmate toegeneem.  Hierdie 
vereniging het die Ledewerkdepartement geword en daarna Persoonlike Bedieninge. 
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Afdeling 6 
 

Wêreldwye Visie 
 

1874 - 1878 
 

a. Eerste Oorsese Sendelinge 
 
Vir verskeie jare het “Macedoniese” oproepe van Switserland na die Wêreldkonferensie 
gekom.  M.B. Czechowski, ‘n bekeerde Katolieke priester, het op sy eie en onder ‘n ander 
borgskap uitgegaan en die boodskap van die wederkoms saam met ander leringe wat deur 
ons kerk aanvaar was, insluitende die sewende-dag Sabbat, verkondig.  Uiteindelik is ‘n 
belangrike amptelike voorwaartse besluit tydens die Wêreldkonferensie sakesitting van 1874 
geneem.  John Nevins Andrews was aangestel as die eerste amptelike oorsese sendeling 
en was na Switserland gestuur.  Sy seun Charles, 17, en dogter Mary, 13, het saam met 
hom geseil.  Sy vrou is in 1872 oorlede.  Kort na sy aankoms was die Europese Sending 
georganiseer.  Andrews het ook Pruise bereik (1875) en gerapporteer dat hy ‘n groep van 
46 Sabbathouers daar gevind het. 
 
b. Uitgewerswerk in Switserland 
 
In 1876 het uitgewerswerk by Basel begin en die eerste SDA tydskrif, die Franse taal Signs 
of the Times, het verskyn. 
 
c. Die Werk Versprei Oor Europa 
 
Skandinawië is in 1877 deur John Matteson binnegegaan, en twee jaar later is ‘n uitgewery 
daar geopen.  D.T. Bourdeau was aangewys om die werk in Frankryk te konsolideer.  Sy 
broer, A.C. Bourdeau het in Italië, Duitsland, Frankryk, Switserland en Romenië gewerk.  
Philipp Reiswig, ‘n man wat ongeskool was en ‘n spraakgebrek gehad het, was op ‘n 
spesiale manier deur God gebruik om die boodskap na Rusland te neem. 
 
d. Die Werk Word In Groot Brittanje Gevestig 
 
William Ings het in 1878 na Engeland gegaan en in slegs 16 weke het hy tien mense gehad 
wat die Sabbat gehou het.  Later daardie selfde jaar het Leraar Loughborough gearriveer 
om uit te lei, en in ‘n kwessie van tyd was die Stanborough Press en Newbold College 
gestig. 
 
Hierdie lande het elkeen op hulle beurt ‘n tuisbasis geword wat sendelinge na ander lande 
gestuur het. 
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Afdeling 7 
 

Betekenisvolle Vooruitgang en Verliese 
 

1879-1904 
 

Betekenisvolle Vooruitgang 
 
a. Jeugbediening 
 
*Die eerste jongmense vereniging was in Hazelton Township, Michigan, gestig in 1879, deur 
twee jong manne - Harry Fenner, 17, en Luther Warren, 14.  Twintig jaar later (1899) het die 
Ohio Konferensie die eerste geword om ‘n konferensiewye jeugorganisasie te vorm.  Dit het 
bekend gestaan as *Christian Volunteers.  In 1890 het die eerste jeugverwante handleiding 
onder die titel “Manual of Suggestions for Those Conducting Youth Meetings” verskyn.  
Hierdie idees het vinnig versprei: teen 1891 was Jeugverenigings in Wisconsin gevorm; teen 
1892 het hulle na Australië versprei; teen 1901, was “Missionary Volunteer” kaarte uitgereik, 
en teen 1904 het die eerste Manual of Young People’s Work verskyn.  Om mee te begin het 
jeugbediening onder die aanvoering van die Sabbatskooldepartement gekom, maar in 1907 
was die Wêreldkonferensie Jeugdepartement amptelik georganiseer en Leraar M.E. Kern 
was as direkteur aangestel. 
 
b. Kolporteurbediening 
 
In 1879 was aan Ellen White die behoefte getoon om boeke so wyd as moontlik onder die 
publiek te versprei.  Twee jaar later het George King ‘n las gevoel om Uriah Smith se boek 
Daniel and the Revelation te verkoop.  Die plan was baie suksesvol en het die 
kolporteurbediening van die kerk ingelui.  Vandag maak duisende rondom die wêreld hulle 
lewe deur hierdie bediening of verdien studiebeurse gedurende die somermaande. 
 
c. Tiendebetaling Word Aanvaar 
 
*Die tiendestelsel het die sistematiese liefdadigheidsplan in 1878 vervang.  Die nuwe 
kombinasie van tiendes en boekverkope het alle fases van die bediening grootliks versterk.  
Die plan van tiendes en sistematiese offergawes het die kerk in staat gestel om ‘n 
wêreldwye sendingprogram en die ontwikkeling van inrigtings, te finansier. 
 
d. Kerkstatistieke 
 
Teen 1883, twintig jaar na die organisering, het die aantal kerke meer as vyf keer 
vermeerder van die oorspronklike 125 tot 680, lidmaatskap het vyf keer gespring van 3 500 
tot ongeveer 17 500 en tiende was nou gereed om die $100 000 merk verby te steek. 
 
e. Wêreld Uitkyk Raak Werklik Wêreldwyd 
 
Wêreldkonferensiepresident George I. Butler het Europa in 1884 besoek en het die leiding 
geneem in die vorming van die Europese Konferensie.  Ellen White het ook die volgende 
jaar ‘n uitgebreide besoek aan Europa gebring. 
 
*Australië het ‘n groep ontvang wat deur S.N. Haskell, M.C. Israel en J.O. Corliss, gelei was, 
wat in staat was om ‘n baie sterk werk daar te begin ten spyte van ‘n groot mate van 
teenstand.  ‘n Vroeë orde van besigheid was om ‘n uitgewery in Melbourne te open. 
Nieu Seeland was die volgende om die Adventboodskap te ontvang toe Leraar Haskell in 
1885 daarheen gegaan het en toe het A.G. Daniells in 1886 daarheen gereis. 
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*Pitcairn Eiland het vir die waarheid oopgegaan met ‘n besoek deur John I. Tay in 1886, en 
die Fiji Eilande was deur J.E. Fulton geopen, waar daar nou ‘n kollege op die eilande is wat 
sy naam dra. 
 
Afrika het die boodskap gedurende dieselfde jaar (1886) ontvang.  ‘n Uitstekende boek 
(lankal reeds uit druk, maar nog beskikbaar) oor die vroeë jare in Afrika is Desert Track and 
Jungle Trail deur Virgil Robinson.  Dit was in 1894 dat Pieter Wessels en ‘n klein 
afvaardiging vir Cecil Rhodes, Eerste Minister van die Kaapkolonie, besoek het en ‘n stuk 
grond vir sendingwerk in Rhodesië gevra het.  Rhodes het die administrateur in Bulawayo 
opdrag gegee om die SDA verteenwoordigers toe te laat om watter grond hulle ookal nodig 
gehad het, uit te soek - en Solusi Kollege was gebore. 
 
In 1888 het ‘n nederige man met die naam Abram La Rue na Hong Kong gegaan as ‘n 
selfonderhoudende kolporteur.  Hy het China besoek en die pad vir sendelinge Edwin H. 
Wilbur en J.N. Anderson oopgemaak om veertien jaar later China binne te gaan. 
 
f. ‘n Tyd Om Weer Daarna Te Kyk 
 
Gedurende die 1860's en 1870's, was Adventiste evangeliste so besig om te bewys dat God 
se wet nie by die kruis tot niet gemaak was nie, dat hulle min aandag aan die “geloof van 
Jesus” gegee het en “die gebooie van God” beklemtoon het.  Daar was ook nog steeds 
sommiges wat Ariaanse sienswyses van Christus gehandhaaf het en wat nie in die 
Drie-eenheid geglo het nie en ook nie in die persoonlikheid van die Heilige Gees nie. 
 
Met hierdie agtergrond het die Wêreldkonferensie sakesitting van 1888, wat in Minneapolis, 
Minnesota, gehou was ‘n baie belangrike en deurslaggewende vergadering in ons 
kerkgeskiedenis.  ‘n Krisis was bereik en nou was daarmee gehandel.  Die dekade wat 
gevolg het, was gekenmerk deur herlewings en regverdigheid deur geloof was baie sterk 
bespreek, en deur baie, met dankbaarheid aanvaar.  ‘n Volle en goedgedokumenteerde 
studie van hierdie vergadering was onder die titel Movement of Destiny, deur Leroy Edwin 
Froom gepubliseer (Review, 1971). 
 
‘n Aantal nuwe boeke wat deur Ellen White geskryf was, het hierdie periode ingelui, 
insluitende Die Koning van die Eeue en Skrede na Christus wat opgestel was om verkeerde 
leringe oor die natuur van Christus te help regstel en om die waarheid van regverdigheid 
deur geloof te onderskryf. 
 
g. Uitbreiding van Inrigtings 
 
Die eerste SDA Kollege buite Noord-Amerika was naby Kaapstad, Suid-Afrika, in 1893 
geopen en was die voorloper van vandag se Helderberg Kollege.  Ander vroeë inrigitngs 
oorsee was: 
 
 Signs Publishing Company  Australië 1886 
 Stanborough Press   Engeland 1889 
 Hamburg Publishing House  Duitsland 1889 
 Avondale College   Australië 1897 
 
 
 
h. Ellen White gaan na Australië 
 
In 1891 het Ellen White na Australië geseil en vir nege jaar daar gebly (insluitende ‘n aantal 
maande in Nieu Seeland).  Terwyl sy daar was, het sy Avondale College gestig en die 
stigting van gesondheidsvoedselfabrieke aangemoedig.  Die Sanitarium Health Food 
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Company (1898) was gevolglik gestig en is vandag ‘n baie suksesvolle groot verskaffer van 
gesondheidskos in die Suidsee, sowel as ‘n groot finansiële steun van die Suidsee Divisie. 
 
i. Eerste Uniekonferensie 
 
Die eerste streeksgroepering van konferensie om as ‘n Uniekonferensie gevorm te word, het 
in 1894 in Australië plaasgevind.  Vandag is daar 95 Unies in die wêreldkerk, volgens die 
1997 statistiese verslag. 
 
j. Herorganisasie 
 
Die Wêreldkonferensie van 1901 was een van die belangrikste sakesittings vir die kerk en sy 
struktuur.  Groot veranderinge het in die bestuur van die struktuur plaasgevind, wat veel 
groter vryheid van besluitmaking aan die kerk op plaaslike vlak gegee het en voorsiening 
gemaak het vir maksimum uitbreiding “in die hele wêreld.”  Sommige van die veranderinge 
wat ingestel was, sluit in: 
 
 1.  Wêreldkonferensiekomitee was vergroot en meer verteenwoordigend gemaak. 

2.  Uniekonferensies/velde en plaaslike konferensies/velde het die patroon van 
                 organisasie geword. 

3.  Konferensies moet hulle tiendes en offergawes met die velde deel. 
4.  Verskeie onafhanklike organisasies wat verskeie belange van die genootskap 

                 verteenwoordig het, het departemente van die Wêreldkonferensie geword. 
 
Hierdie 1901 sakesitting het bekend geword as die “keerpunt na eenheid, hervorming, 
kredietwaardigheid en vurige evangelisasie”. 
 
Betekenisvolle Verliese 
 
k. Pioniers Wat Ter Ruste Gelê Is 
 
 1.  James White het in 1881 gesterf.  Sy dood het die einde van die tydperk van 

pioniers in Amerika ingelui. 
 

2.  John Byington - 1887.  Die eerste president van die Wêreldkonferensie is langs 
die eerste Adventist in Battle Creek begrawe (David Hewitt).  Vir sy begrafnis het hy 
voor die tyd die teks Openbaring 3:21 gekies: “Aan hom wat oorwin ... “ 

 
3.  John N. Andrews - 1883; J.H. Waggoner - 1889.  Beide is in Basel, Switserland 
begrawe. 

 
4.  Uriah Smith - 1903, jarelange redakteur van die Review; sy boek Thoughts on 
Daniel and the Revelation word vandag nog steeds baie gebruik.  Sy dood het ook 
saamgeval met die einde van die Battle Creek tydperk. 

 
 
 
l. Blink Sterre Verdwyn 
 
 1.  D.M. Canright, ‘n leidende predikant, het die kerk verlaat en ‘n vurige teenstander 

van die beweging geword.  Hy het ‘n gebroke en vergete man gesterf. 
 

2.  Dr. J.H. Kellogg, administrateur van die Battle Creek Sanitarium, het heidense 
panteïsme met die Bybel gemeng, die beweging verlaat en daarin geslaag om die 
hospitaal saam met hom te neem. 
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m. Vuur Vernietig Inrigtings 
 
Vir ‘n tyd het Battle Creek in ‘n Adventiste “klooster” ontwikkel.  Die lede daar was verskeie 
kere deur God gewaarsku om nie op een plek te konsentreer nie, maar om uit te beweeg en 
die “Goeie Nuus” saam met hulle te neem.  In 1893 was hulle gewaarsku dat die inrigtings 
vernietig sou word indien hulle nie sou desentraliseer nie.  In Februarie 1902 het die 
hoofgebou van die sanatorium afgebrand.  In Desember van dieselfde jaar, was die Review 
fabriek deur vuur vernietig.  Uiteindelik in 1903 was daar gehoor gegee aan Ellen White se 
raad om die hoofkwartiere ooswaarts te verskuif en eiendom is naby die nasie se hoofstad, 
Washington, D.C. gekoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 8 
 

Voortgesette Uitbreiding in Elke Rigting 
 

1905-1923 
 

a. Aan die hele Wêreld 
 
Teen 1905 het die oorsese sendingprogram so vinnig uitgebrei soos wat persone gevind 
was wat gewillig was om op te offer.  Op elke vasteland en dwarsdeur die oseaanstreke het 
die Gees van God manne na die lig gelei. 
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1.  Filippyne was in 1905 deur R.A. Caldwell binnegegaan en in 1906 deur 

                J.L. McElhany. 
2.  Griekeland was in 1907 deur W.E. Howell binnegegaan. 
3.  Die Nuwe Hebride was in 1912 deur C.H. Parker binnegegaan. 
4.  Solomoneilande was in 1914 deur G.F. Jones binnegegaan. 
5.  Die Suid-Amerikaanse Indiane  het in 1909 vir F.A. Stahl ontvang. 

 
Afrika was die getuie van ‘n snelle noordwaartse uitbreiding van die evangelie soos wat 
sendelinge van Suid-Afrika en Amerika noordwaarts gebeur het deur die destydse Britse 
kolonies van Oos-Afrika.  Name soos Tarr, Campbell, Stockil, Anderson, Sparrow is almal 
onder die pioniers.  Vandag gaan hulle nasate nog steeds in die meeste van hierdie lande 
voort.  Die Solusi begraafplaas is vol merkers van hierdie vroeë pioniers, met die universiteit 
self as ‘n gedenkteken. 
 
Elke nuwe poging, elke nuwe sendeling kan inderwaarheid nie slegs as nog ‘n statistiek 
genoem word nie.  Die lewens wat geraak was, die golwe wat in beweging gebring was, 
word nog steeds vandag gesien en gevoel wat beklemtoon word deur baie fasinerende 
verhale van God se voorsienigheid en leiding.  Die student van kerkgeskiedenis sal verdere 
navorsing oor hiedie onderwerp wil doen. 
 
b. Oesinsamelingplan Word Begin 
 
In 1903 het ‘n lidmaat met die naam Jasper Wayne met ‘n idee geëksperimenteer deur 
Signs of the Times weg te gee en donasies vir sendingvelde te kollekteer.  Die idee het 
momentum gekry en is nou ‘n jaarlikse gebruik rondom die wêreld, terwyl fondse 
gekollekteer word ter ondersteuning van die kerk se menslikheids en opvoedkundige werk. 
 
c. Jeugbediening 
 
*In 1907 het jeugbedieninge sy eie identiteit gekry toe die nuwe Young People’s Department 
tot die Wêreldkonferensie bygevoeg is en Leraar M.E. Kern as eerste direkteur benoem is. 
 
In die Sentrale Unie van die Verenigde State was ‘n klein boekie in dieselfde jaar 
geproduseer met Bybeltekse vir daaglikse godsdiensoefeninge.  Dit was die Môrewag 
genoem.  Dit het spoedig momentum gekry en het ‘n vername deel van die toekomstige 
Baanbrekerklub geword.  Die jeug het ook in 1907 ‘n nuwe studieplan ontvang, bekend as 
die Standaard van Bereiking, wat ‘n voorloper van die Progressiewe AJ Baanbrekerklasse 
was.  Leeskursusplanne vir senior jeug en junior jeug was teen 1908 ontwikkel en 
aangebied.  Die Junior Vereniging Lesse (1914) en die Junior Bybeljaar (1917) het by die 
hulpbronne vir jeugbediening bygekom. 
 
Teen 1911 het sommige lede gedink dat hulle kinders iets meer as die vrag wat hulle gehad 
het, nodig het.  Hulle het verstaan dat kinders tyd in die buitelug moes deurbring, 
kampeervaardighede moes aanleer, tesame met die bykomende voordele van 
onafhanklikheid, spanwerk en verhouding met hulle skepper wat saam met die nuwe 
vaardighede gekom het.  Een reaksie om in hierdie behoeftes te voorsien, was die Takoma 
Indians Club in Maryland;  ‘n ande was die Mission Scouts in Tennessee (1919). 
 
In 1920 het die Wêreldkonferensie die behoefte gesien om ‘n Junior Jeugspesialis by die 
Jeugdepartement te voeg, en Harriet Holt was benoem om die posisie te vul.  Sy het 
onmiddellik begin werk deur met verskeie idees te eksperimenteer wat die kinders in 
buitemuurse aktiwiteite betrek het, en in 1922 het sy die Progressiewe Klasse ingestel, wat 
in twee groepe verdeel was: twee klasse vir Juniors, in wat die Junior Strewersvereniging 
genoem was (Vriend en Makker), en twee klasse vir daardie jeug wat Junior Jeugleiers in ‘n 
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organisasie wat sy die Kameradevereniging genoem het (Kameraad en Hoofkameraad).  
Die laaste twee was uiteindelik verander en staan vandag bekend as Rigter en Hoofrigter. 
 
d. Opleidingskool vir Mediese Evangeliste 
 
‘n Mediese Skool was in Battle Creek gestig, maar dit het saam met Dr. Kollege gegaan en 
later moes dit sluit.  In 1910 het die kerk die Kollege van Mediese Evangeliste in Loma 
Linda, Kalifornië, geopen.  Die inrigting het vooruitgegaan en in 1913 was ‘n kliniek in Los 
Angeles geopen, wat White Memorial Hospital, geword het.  CME, soos wat die kollege 
bekend geraak het, en herdoop Loma Linda Universiteit het wêreldbekend geword en word 
vandag vir groot prestasies genoem, insluitende hierdie wat deur die Amerikaanse Mediese 
Vereniging genoem word: “een van die top drie mediese skole in die nasie vir opleiding van 
dokters om pasiënte te help om op te hou rook.” 
 
e. Wêreldveld Word Verdeel 
 
Die laaste grootste organisatoriese stap wat na die Unie en plaaslike Konferensievlakke wat 
in 1901 gedoen is, wat sou plaasvind, het in 1913 gekom toe die wêreldveld in Divisies 
verdeel is.  Elke Divisiepresident is ‘n vise-president van die Wêreldkonferensie.  Die 
administrateurs en departementele personeel van beide hierdie vlakke word deur die 
Wêreldkonferensie in sakesittings verkies.  Met die uitbreiding van die werk en die 
verhoogde uitgawes om afgevaardigdes te vervoer, was die tyd tussen sakesittings eers van 
jaarliks na tweejaarliks verleng, toe tot vierjaarliks, en in 1970 was dit verander na 
vyfjaarliks. 
 
Dit is goed vir studente van kerkgeskiedenis en godsdienstige struktuur om die persone te 
ken wat die kerk huidiglik op die verskillende vlakke dien.  Hier is ‘n plek waar u die name 
van die persone by die Wêreldkonferensie en vir u Divisie, Unie, en plaaslike veld 
(konferensie/sending) vlak kan inskryf wat verantwoordelik is vir die onderskeie areas van 
administrasie en bediening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampsdraers  W.K.  Divisie  Unie  Konf./Veld 
 
 
President 
Sekretaris 
Tesourier 
 
 
Departement 
Direkteure 
 
Kommunikasie 
 
Onderwys 



 

44 

 
Gesinsbediening 
 
Gesondheid/ 
Matigheid 
 
Ministerieel 
 
Godsdiensvryheid 
 
Sabbatskool/ 
Persoonlike Bediening 
 
Rentmeesterskap 
 
Vrouebediening 
 
Jeug/ 
Baanbrekers 
 
Kinders 
 
Adventiste 
Kapelaandiens 
 
Uitgewerswerk 
 
Trustdienste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Die SDA Jaarboek, wat jaarliks gedruk word, gee ‘n volledige lys van alle ampsdraers 
en departementele persone op alle vlakke, maar vir toetsdoeleindes, moet slegs diegene 
hierbo geleer word.  Alle Hoofrigters behoort te weet wie hulle Unie- en 
Konferensiepresidente en jeugdirekteure is. 
f. Boodskapper aan die Oorblyfsel Sterf 
 
Ellen White is op 16 Julie 1916 op die ouderdom van 87 oorlede.  Haar laaste woord wat sy 
gespreek het was “Ek weet in wie ek geglo het.” 
 
*Gedurende haar sewentig jaar van bediening het sy meer as 100 000 bladsye geskryf, 
insluitende meer as 4 000 tydskrifartikels en ten minste 8 000 manuskripte en briewe.  Die 
totaal van haar boeke oorskry vandag 120 volumes, insluitende die Manuscript Releases (21 
volumes).  Al hierdie, tesame met bykomende materiaal, is nou ook op CD-ROM.  Elke jaar 
vermeerder die aantal tale ook.  Al die wêreld se belangrikste tale, het nou ten minste een 
van haar boeke, en baie van die minderbekende tale en dialekte het ook sommige van haar 
materiaal in gedrukte vorm.  Soos wat dit altyd haar gewoonte was, het sy, by die laaste 
Wêreldkonferensie wat sy in 1909 bygewoon het, die Bybel in haar hand gehou en gesê, 
“Broeders, ek beveel hierdie boek by u aan.”  Vir hierdie toegewyde, weergalose Adventiste 
getuie, was die Bybel “die enigste reël van geloof en doen.”  Haar dood het die einde van ‘n 



 

45 

tydperk aangedui, maar die invloed van haar geskrifte, soos voorspel, gaan nog steeds voor 
om die kerk te lei: “die kleiner lig wat na die groter lig lei.” 
 
g. ‘n Wêreldwye Kerk 
 
Van ‘n een-land bediening in die middel 1800's, het hierdie kerk vinnig gegroei en in ‘n 
wêreldwye kerk verander teen die eerste kwartaal van die 20ste eeu.  Hierdie periode het 
oorlewing gedurende die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) ingesluit, en soos wat hierdie 
tydperiode nader gekom het, het die kerkleierskap ook die wêreldwye fokus begin reflekteer.  
Toe A.G. Daniels in 1922 die tuig as president neergelê het, was ‘n leier met ‘n 
internasionale uitkyk uitgenooi om in te tree, een wat sendings geken het en die moderne 
fokus wat daarmee saam gekom het, verstaan het.  W.A. Spicer het in Engeland en Indië 
gedien en was vir meer as twee dekades die voorsitter van die Oorsese Sendingraad.  Hy 
het eenkeer in sy latere lewe opgemerk, “Slegs vier jaar tussen 1900 en 1940 het my nie op 
‘n oorsese reis gevind nie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 9 
 

Vooruitgang Ten Spyte Van Agteruitgang 
 

1924-1946 
 
 

a. Die Laaste van die Pioniers Sterf 
 
J.N. Loughborough is in 1924 oorlede, en ‘n mens sou dink dat met die dood van die laaste 
van die pioniers, die beweging sou stagneer, verkrummel, uitmekaar val en uiteindelik 
verdwyn.  Dit is wat met die meeste ideologiese of persoonlikheid-gesentreerde bewegings 
gebeur.  Maar die Persoonlikheid wat hierdie een gelei het, maak nie staat op spesifieke 
individue nie, en Sy ideologie is ewig.  Kyk wat het gebeur: 
 
By die volgende Wêreldkonferensie sakesitting (1926) was 150 werkers oorsee gestuur na 
nuwe velde van arbeid.  Hospitale en/of skole en/of uitgewerye was in Etiopië, Japan, 
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Poland, Angola, Filippyne, China, Maleisië, Java, Trinidad en Indië geopen.  Nuwe velde 
was georganiseer in die Suidsee, Midde-Ooste, Cameroons, Brasilië en die Wes Indiese 
Eilande. 
 
Die saad wat deur die pioniers gesaai en deur die Heilige Gees benat was, het vrugte gedra. 
 
 
b. Depressiejare 
 
Hierdie het alles in ‘n dekade gebeur wat ook ‘n wêreldwye ineenstorting van die finansiële 
markte gesien het in wat as die Groot Depressie bekend was.  Leraar C.H. Watson, 
president van die Australiaanse Divisie was in 1930 uitgenooi om die 
Wêreldkonferensiepresident te word - die slegste tyd van alle tye.  Hy was bekend vir 
finansiële integriteit en besigheidsvernuf, en selfs al het die kerkinkomste in die volgende 
vier jaar met 54 miljoen Amerikaanse dollar verminder, het lidmaatskap met 90 000 
vermeerder, 48 velde was georganiseer en 654 addisionele werkers was in diens geneem.  
Dit is voldoende om te sê, “Die Here het geseën.” 
 
 
c. Jeugbediening 
 
Jeugbediening het baie van die komponente wat aanhou om die fokus vandag te vorm en te 
lei, gevul.   MV Weke van Gebed het in 1924 begin.  Die Junior Manual was in 1927 in 
Chinees en Spaans vertaal.  Sestien Beroepsverdienstelikhede was in 1928 bekend gestel 
(vandag se Honneurs is meer as 250).  ‘n Ander voorloper van Baanbrekers het in 1939 in 
Switserland begin (Advent Watch), en in die Pasifiese Noordweste die Trailblazers in 1942.  
Uiteindelik in 1946 was die eerste Konferensie-geborgde Baanbrekerklub in Kalifornië 
gebore, en John Hancock het die driehoekige embleem ontwerp wat nou rondom die wêreld 
erken en gedra word deur byna tweemiljoen Baanbrekers. 
 
Talle individue in plaaslike kerke het begin om hulle kinders vir jare op kampeeruitstappies te 
neem, maar die geestelike voordele van hierdie tipe aktiwiteit het nie tot die kerkleierskap 
deurgedring tot die middel Twintigerjare nie.  Australië het sy eerste Junior Kamp in 1925 
gehou, en die volgende jaar (1926) was kampe beide in Wisconsin (een vir dogters) en in 
Michigan (een vir seuns) gehou.  Hulle was so suksesvol dat die idee baie vinnig versprei 
het, self met minder ondersteuning as slegs ‘n “seën” van kerkadministrateurs.  Wilbur 
Holbrook het onthou dat vir sy eerste kampe in Wisconsin en Illinois (1927) die konferensie 
vir hom $2.50 geleen het en toe hy teen die einde 50c kort was, was dit van sy salaris 
afgetrek.  Vandag, is kampering in al sy baie vorms, ‘n integrale komponent van 
jeugbediening (met groot finansiële steun deur die kerk) rondom die wêreld, met baie 
duisende jongmense wat bywoon, sowel as leierskapvaardighede wat ontwikkel word terwyl 
daar as personeel opgetree word. 
 
 
d. Mediese Bote 
 
Die kerk was al vantevore betrokke by bote, maar hulle was net vir vervoer gebruik.  In 
1931 het Leo B. Halliwell en sy vrou, Jesse, ‘n revolusionêre konsep begin wat sedertdien 
deur regerings dwarsdeur die tropiese wêreld van die groot riviere geloof en nageboots is.  
Die idee was om bote as klinieke te gebruik om mediese bystand te verleen in streke wat nie 
op meer konvensionele maniere bereik kon word nie.  Die eerste en beroemdste van die 
bote was Luzeiro I genoem, wat nog steeds die Amasone en sy sytakke bedien.  Vir hulle 
kreatiewe en opofferende werk was die Halliwells beloon met die hoogste erkenning wat die 
Brasiliaanse regering vir burgers gee.  Vandag het die kerk in Brasilië nog steeds meer as 
‘n dosyn mediese bote wat die baie rivier langs regeringsgeborgde bote, deurploeg.  In 
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ander lande soos Peru, Bolivië, Paraguay, en in Afrika en Asië is daar of was daar met tye 
ander bote wat ook heling en verlossing na diegene wat behoeftes gehad en gesoek het, 
geneem het. 
 
 
e. Teologiese Opleidingskool 
 
Om met stygende neigings van opleiding tred te hou, was die Sewendedag-Adventiste 
Teologiese Opleidingskool in Washington, D.C. in 1936 gestig.  In 1960 het dit deel van die 
nuwe Andrews Universiteit in Michigan geword.  Vandag word gevorderde grade in baie 
aspekte van teologie in ons talle universiteite rondom die wêreld aangebied. 
 
 
f. Geloofsoortuigings 
 
Die kerk het nooit stand ingeneem om ‘n geloofsbelydenis te skep nie, soos wat sommige 
genootskappe het.  In 1931 het die kerk egter ‘n Stelling van Fundamentele 
Geloofsoortuigings aanvaar, wat ons leerstellings in baie gebiede versterk het, en het toe in 
1941 ‘n eenvormige doopsertifikaat aanvaar wat gestandaardiseerde vrae van geloof 
ingesluit het, waarop kandidate moes antwoord. 
 
 
g. Radiobediening 
 
Die pionier van godsdienstige radio-uitsending was Leraar H.M.S. Richards, met sy eerste 
uitsending wat in 1926 plaasgevind het.  Sy kantoor was ‘n hoenderhok wat omskep was, 
aangesien die genootskap die projek nie voor 1941 aanvaar het nie.  Vandag is die Voice of 
Prophecy die oudste voortgesette godsdienstige uitsending in die wêreld en het suster 
uitsendings in baie tale, lande, televisie, ens.  Media uitsending dek nou meer as 2 000 
stasies wêreldwyd met weeklikse uitsendings; verskeie hoëkrag stasies word deur die kerk 
besit en die aantal plaaslike stasies wat deur die kerk besit en bedryf word asook lede 
vermeerder voortdurend. 
 
 
 
 
h. Die Tweede Wêreldoorlog 
 
Daar behoort melding gemaak te word van hierdie groot onderbreking wat hierdie periode tot 
‘n einde gebring het.  Die oorlog het baie hindernisse gebring wat oorbrug moes word.  
Vervoer was moeilik, materiaal soos papier was skaars, geboue en eiendom was vernietig, 
en werkers was gevange geneem of ontruim.  Ideologiese veranderinge as gevolg van die 
oorlog het baie deure vir baie dekades vir die evangelie gesluit.  God is egter nog in beheer 
en verwyder alle hindernisse en die werk het op onverwagte maniere en met onverwagte 
spoed vooruitgegaan. 
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Afdeling 10 

 
Konsolidasie en Uitbreiding 

 
1947-1959 

 
 

a. ‘n Veranderende Wêreld 
 
Die wêreld - en die kerk - wat na die oorlog tevoorskyn gekom het, het verander.  Nasionale 
grense was anders, politiek was anders, die samelewing was anders.  Dit het veranderings 
in administratiewe strukture en divisies vereis ten einde beter aan hierdie veranderinge te 
kon voldoen.  Bevredigende en omvattende rapportering het vir sommige lande onmoontlik 
geword.  Selfs reis was meer gekompliseerd deur die instelling van ingang- en uitgangvisas. 
 
 
b. Sendings 
 
Die fokus van die evangelie-opdrag, het egter nie gesterf nie.  Leierskap het besluit dat die 
grense van die evangeliewerk moes voortgaan om te verbreed ten spyte van probleme.  
Plekke wat ontruim is, was weer betree, nuwe lande was jaaliks bygevoeg en inrigtings het 
orals verrys.  ‘n Voorbeeld: ‘n sekondêre skool in Ysland - 1950 
   ‘n hospitaal in Pakistan - 1951 
   ‘n weeshuis in Korea - 1951 
   Radiowerk in Suid-Amerika - 1952 
 
 
c. Jeugbediening 
 
Baanbrekers het wêreldwyd gegaan aangesien dit in 1950 amptelik deur die 
Wêreldkonferensie aanvaar is.  Die Junior Guide, ‘n tydskrif vir vroeë tieners is in 1953 
begin en die eerste Baanbrekersaamtrek was by Camp Winnekeag, Massachusetts, gehou.  
Puerto Rico en Meksiko het in die vroeë vyftigerjare Baanbrekerklubs begin, maar die eerste 
klub wat die naam “Conquistadores”, gehad het, en wat nou as die amptelike Spaanse naam 
vir Baanbrekers erken word, was in 1955 in Lima, Peru georganiseer.  Die eerste 
Baanbrekerklub in Afrika - Zimbabwe (Noordelike Rhodesië), was in 1959 gestig. 
 
 
d. Nuwe Metodes van Evangelisasie 
 
Televisie het die nuutste tegnologie geword en die kerk was vinnig om te reageer.  Faith for 
Today wat deur W.A. Fagal aangebied was het in 1950 in New York begin; It Is Written het 
in 1995 bygekom en vandag saai byna 2 000 T.V. stasies weeklikse uitsendings uit. 
 
Die nuwe idee van Evangelistiese Sentrums was ingestel met sentrums wat in London en 
New York geopen was as ‘n manier om die evangelie in die groot stede te verkondig. 
 
Daar is in 1954 met die druk van die tydskrif Israelite begin, vier keer per jaar, wat diegene 
met Joodse tradisie met onderwerpe wat op hulle realiteite betrekking gehad het, te bereik. 
 
 
 
e. Statistieke 
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As hoogtepunte van groei langs die weg van tyd, is dit interessant om stil te staan en te kyk 
wat die getalle vir die 1950's (90+ jaar nadat die kerk formeel georganiseer was) aandui.  
Hoe het God gelei? 
 
 1955 - Sabbatskooloffergawes bereik die kumulatiewe totaal van $100 000 

000 
 1956  - Oorsese Sendingappropriasies bereik $21 000 000 
 1957 - Radio-uitsendings word in 27 tale oor 981 stasies gedoen 
 1958  - Daar is 102 groot mediese inrigtings, plus klinieke, bote, ens. 
 1959 - Wêreldlidmaatskap  oorskry  die  1 000 000  merk,  met  tiendes  

wat $53 000 000 bereik. 
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Afdeling 11 
 

Voltooiing van die Evangelie-opdrag 
 

1960 - [2000] 
 
 

a. Toenemende Moeilike Omstandighede 
 
Ellen White het die kerk gewaarsku dat soos wat die einde nader kom, die werk onder 
toenemende moeilike omstandighede gedoen sal moet word.  ‘n Lys van slegs ‘n paar 
daarvan, sal die volgende moet insluit: 
 

1. Stryd, oorlog, en jaloesie onder nasies en stamme. 
 

2. Onstabiliteit in die besigheidswêreld. 
 

3. Ongelukkie op land, see en in die lug. 
 

4. Rampe in die natuurlike wêreld - vloede, droogtes, aardbewings, orkane, ens. 
 

5. Hongersnood en ontbering teen ongeëwenaarde vlakke. 
 

6. Oordrewe nasionalisme en provinsialisme wat die samelewing versplinter. 
 

7. Politieke stryd en verwarring. 
 

8. Ineenstorting van die samelewing deur vernietiging van die gesin, verlies van 
dissipline en morele persiwiteit. 

 
Aangesien ons, as kerklidmate, ook deel is van die samelewing rondom ons, het hierdie 
dinge net so ‘n groot uitwerking op ons as op andere.  Ons is, jammer om dit te sê, nie 
afgesonder nie.  Ons moet dus soek na maniere om die negatiewe invloede van dit wat 
binne ons sfere van aksie is, te voorkom en andere help om daardie negatiewe invloede te 
kan hanteer waaroor geen maklike oplossings of beheer is nie.  Onder God se volk moet 
daar ‘n gees van liefde en broederskap bestaan.  Al is ons onder baie nasies verstrooi, 
moet ons een van teorie tot die praktyk wees. 
 
Net soos wat Johannes die Doper die eerste koms van die Here aangekondig het, moet die 
oorblyfselkerk die wederkoms aankondig.  Die kerk het bygehou met die tegnologiese eeu 
waarin ons leef deur voortdurend maniere te vind om die nuwe ontdekkings op ons sending 
toe te pas.  Dit sou baie moeilik wees om al hierdie pogings voldoende in ‘n paar paragrawe 
op te som, maar hier is ‘n paar bewyse van voortgesette vooruitgang in die verkondiging van 
die drie engele boodskap: 
 
1. Gebaseer op 1977 data, sluit meer as 85 persone elke uur by die kerk aan. 
 
2. Byna drie nuwe kerke word daagliks georganiseer. 
 
 
 
 
3.  Vliegtuie het by die vervoernetwerk aangesluit, met vliegtuie wat in 

Afrika en Suid-Amerika diens doen.  Baanbrekers het selfs gehelp om ‘n 
vliegtuig te finansier en aanmekaar te sit, wat aan die begin van die nuwe 
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millennium met sendingwerk begin het. 
 
4.  Openbare evangelisasie het “uit hierdie wêreld” geraak deur via 

satelliet na kerke en ander byeenkomsplekke rondom die wêreld uit te saai en 
bereik altydgroeiende honderde en duisende in gelyktydige direkte 
uitsendings.  Dit was die “Net 90's” genoem. 

 
5.  Vyfdag Rookstaak Planne het honderde en duisende bereik, en ‘n 

positiewe beeld vir die kerk geskep terwyl dit mense help om een van die 
mees verderflike gewoontes wat gevorm kan word, te breek. 

 
6.  Nuwe departemente en dienste is op verskeie vlakke van 

kerkleierskap gevorm, insluitende Rentmeesterskap, Trustdienste, 
Gesinslewe, Kinder-, Vroue- en, heel onlangs, Wêreldsending, wat ‘n 
mandaat het om elke onbereikte volksgroep rondom die wêreld te identifiseer 
en te bereik. 

 
7.  ‘n Agentskap wat ontwerp is om diegene wat deur rampe of swaar 

armoede getref is, was georganiseer, eers onder die naam van 
Sewendedag-Adventiste Wêrelddiens (SAWS) en is toe geherstruktureer as 
die Adventiste Ontwikkelings- Ramp-  Noodlenigingsagentskap (ADRA) en is 
‘n leier onder die vrywllige agente om diegene te help wat hulleself in groot 
behoefte bevind. 

 
8.  Gespesialiseerde drukperse produseer nou jaarliks baie tonne boeke 

en tydskrifte. 
 
9.  Die onderwysstelsel is nog steeds die grootste Protestantse 

kerkskoolstelsel in die wêreld, met 2000 se data wat aandui dat daar 4 809 
laerskole, 1 126 hoërskole, 99 kolleges en unversiteite, met ‘n totale roltal van 
meer as ‘n miljoen, is. 

 
10.  Die Inter-Amerikaanse Divisie ledetal was teen 2000 goed oor die 

tweemiljoen merk, met die Afrika-Indiese Oseaan Divisie, Oos Afrika Divisie 
en Suid-Amerikaanse Divisie almal tussen die 1,5 en 2 miljoen merk elk. 

 
11.  Vroeg in 1978 het die totale wêreldlidmaatskap van die kerk 3 miljoen 

bereik.  Slegs 20 jaar later, in 1998, het die lidmaatskap die 10 miljoen merk 
verby gesteek.  Lidmate word nou in meer as 200 lande van die wêreld (die 
VV sê daar is 230) gevind.  In 1978, het die kerk sy invloed uitgebrei deur die 
gebruik van 590 tale - teen 1998, was 735 tale gebruik. 

 
12.  Onder 30 jaar groep maak meer as 70% van die kerklidmaatskap uit. 
 
13.  Sendelinge hou aan om die Evangelie na alle dele van die wêreld te 

neem. 
 
Hierdie is maar ‘n paar voorbeelde van die vervulling van die opdrag om “na elke nasie, en 
volk, en stam en taal” te gaan. 
 
 
 
b. Belangrike Gedenkdae 
 
Die kerk het in 1960 en daarna begin om verskeie gedenkdae te vier wat ons gehelp het om 
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ons te herinner aan God se leiding in die verlede.  Hulle herinner ons egter ook daaraan dat 
ons nog nie die beloofde “Rus” bereik het waarvan aan die einde van Hebreërs hoofstuk 11 
gepraat word nie. 
 
1960 - 100ste viering van die aanvaarding van die naam Sewendedag-Adventis 
1961 - 100ste viering van die vorming van die eerste konferensie 
1963 - 100ste viering van die organisering van die genootskap 
1966 - 100ste viering van die eerste sanatorium (hospitaal) 
1968 - 100ste viering van die eerste kampvergadering 
1972 - 100ste viering van die georganiseerde onderwysstelsel 
1974 - 125ste viering van die eerste tydskrif 
  100ste viering van die eerste sendeling 
1976  - 50ste viering van kampeerbediening 
1979 - 100ste viering van eerste jeugvereniging, Hazelton Township Michigan 
1980  - 100ste viering van eerste Konferensie buite Noord-Amerika - Denemarke 
1981 - 100ste viering van die dood van James White 
1993 - 100ste viering van die openingswerk in Suider-Asië - Indië 
1997 - 75ste viering van die Baanbrekerklasse 
1996 - 50ste viering van eerste Baanbrekerklub, Kalifornië 
1999  - 120ste viering van Jeugbediening 
2000 - 50ste viering van Wêreld Baanbrekers 
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Afdeling 12 
 

Die Departemente van die Kerk 
 
 
 

Feite Oor die Departemente en Dienste 
 

1. Hulle is georganiseer om verantwoordelikheid te verdeel en gespesialiseerde 
kundigheid te voorsien om verskeie aspekte van kerklewe te versterk. 

 
2. *Die uiteindelike doel van elke departement is om siele vir die 

Here te   wen deur soveel en so ‘n verskeidenheid van 
maniere as moontlik. 

 
3. Departementele werk is raadgewend eerder as administratief. 

 
4. Daar is departementele direkteure op alle vlakke: die plaaslike 

kerk, die Konferensie/Veld, die Unie, die Divisie en die 
Wêreldkonferensie. 

 
5. Die leiers van die onderskeie departemente werk met mekaar 

saam ten einde ‘n verenigde en gebalanseerde werk 
dwarsdeur die wêreld te hou. 

 
6. ‘n Paar departemente is beperk tot sekere gebiede en is nie 

wêreldwyd nie. 
 

7. Die meeste van die volgende departemente word in alle 
divisies van die wêreld gevind: 

 
 
a. Kommunikasie 
 
*Die missiestelling van die Kommunikasiedepartement is “om brûe van hoop te bou.”  Dit 
word gedoen deur die diverse kerkgehore te bereik, beide binne en buite, met ‘n oop, 
verantwoordelike en hoop-gevulde kommunikasieprogram, en deur die effektiewe gebruik 
van kontemporêre tegnologie en metodes van kommunikasie.  Die verlangde effek van die 
Adventiste kommunikasie visie en aktiwiteite is om ‘n gunstige beeld van die kerk, sy missie, 
lewe en aktiwiteite te skep, en getuig dat baie volgelinge van Christus sal word en lidmate 
van Sy kerk sal word. 
 
Die Kommunikasiedepartement van die Wêreldkonferensie dateer terug tot 1972, toe dit 
verander is van die vorige Buro van Openbare Verhouding en die Radio-Televisie 
Departement.  Nou het die departement hierdie basiese funksies - nuus en inligting, 
openbare en media verhoudinge, en gekoppelde dienste.  Dit sluit die bedryf van die 
Adventiste Nuusnetwerk in, ‘n nuusagentskap wat in 1994 gestig is, sowel as die 
implementering van die onderskeie glanspunte van die kerk se webblad op 
(www.adventist.org).  Die departement is ook die oorhoofse beherende liggaam van die 
Wêreldkerk se algehele kommunikasiestrategie - “Sewendedag-Adventiste sal hoop 
kommunikeer deur op die kwaliteit van die lewe wat volkome in Christus is, te fokus.” 
 
 
 
 



 

54 

 
b. Onderwys 
 
Die Onderwysdepartement voorsien koördinasie en toesig aan die wêreldwye 
Sewendedag-Adventiste onderwysstelsel, van die laerskool tot die universiteitsvlak.  
Adventiste onderwysinrigitngs promoveer die totale ontwikkeling van hulle studente - 
verstandelik, geestelik, fisies en sosiaal - en ondersteun die missie van die kerk daadwerklik. 
 
Die eerste genootskaplik-geborgde Adventiste laer- en hoërskool het in 1872 in Battle 
Creek, Michigan begin, en die eerste kollege het in dieselfde plek in 1874 geopen.  
Sedertdien het Adventiste nuwe skole, kolleges en universiteite in meer as honderd lande 
gestig, met meer as eenmiljoen studente wat ingeskryf is. 
 
Die Onderwysdepartement publiseer The Journal of Adventist Education in Engels, Frans, 
Portugees en Spaans.  Die departement ondersteun ook die kerk se bediening namens 
Adventiste studente wat openbare kolleges en universiteite bywoon deur die publisering van 
Dialogue, wat gratis in dieselfde vier tale aan hulle versprei word. 
 
 
c. Gesinslewe 
 
Die oorkoepelende doel van die Departement van Gesinslewe is om gesinne as 
dissipel-vormende sentrums te versterk.  Die gesin, wat by die Skepping ingestel is, is die 
belangrikste opset waarin waardes geleer word en die kapasiteit vir noue verhoudings met 
God en met ander mense ontwikkel word.  Die departement streef daarna om gesinne in 
staat te stel om goddelike ideale na te streef, terwyl die goeie nuus van God se verlossende 
genade en die belofte van groei wat deur die inwonende Gees moontlik gemaak word, 
aangebied word. 
 
Gesinsbedieninge fokus op mense in verhouding en is betrokke by die behoeftes van 
getroude pare, ouers en kinders, die gesinsbehoeftes van enkeles en alle lede van die wyer 
familiekring soos wat hulle deur die lewe se voorspelbare stadiums gaan en met onverwagte 
veranderinge in hulle lewe worstel.  Die departement voorsien groeigeleenthede deur 
gesinslewe opvoeding en huwelik- en gesinsverrykingsprogramme.  Dit ondersteun en 
moedig gesinne en gesinslede aan om hulleself bloot te stel vir professionele berading om 
heling van mishandeling en ander trauma te voorsien. 
 
Spesifieke take van die departement sluit voorbereiding van hulpbronne vir Christelike Huis 
en Huweliksweek en Gesinsamesynsweek in, sowel as hulpbronne en leierskapontwikkeling 
om leraars en lekeleiers met ‘n aantal leerplan inhoudsareas, soos voorhuwelikse leiding, 
die versterking van die huwelik, oueropleiding, menslike seksualiteit, kommunikasie en 
gesinsevangelisasie toe te rus. 
 
 
d. Wêreldsending 
 
Sending is die belangrikste werk van die kerk.  As Sewendedag-Adventiste, het ons ‘n 
mandaat om die naam van Christus aan elke persoon in die wêreld te verkondig.  Om 
hierdie doel te dien, is daar niks belangriker as Wêreldsending nie. 
 
 
 
 
 
In 1990 het die wêreldkerk Wêreldsending geskep, met die doel om gemeentes in elke 
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onbetrede volksgroep en terrein in die wêreld te stig.  Van 1990 tot 2000 het die kerk 
opgestaan om hierdie uitdaging te aanvaar.  Gedurende hierdie tien-jaar periode is meer as 
15 000 nuwe kerke gestig, om nie eers te praat van die duisende addisionele nuwe 
gemeentes nie.  In 1990 het ons kerk een nuwe kerk per dag gestig.  In die jaar 2000 het 
die kerk vyf nuwe kerke per dag gestig.  Die lidmaatskap van die kerk het gedurende 
dieselfde tyd van 6 miljoen tot byna 11 miljoen gegroei.  Groot terreine soos China, die 
vorige Sowjetunie, Indië en die Midde-Ooste het ‘n ontploffing van kerkgroei ervaar.  Dit is 
duidelik dat hierdie resultate ‘n gevolg is van die krag van die Heilige Gees. 
 
Wêreldsending se mandaat is duidelik.  Die enigste manier waarop die kerk egter kan hoop 
om die uitdaging van sending te bereik, is deur elke lidmaat se betrokkenheid - u 
betrokkenheid.  Bid elke dag dat die Heilige Gees sal aanhou om die oes voor te berei en te 
oes.  Kry ‘n manier om persoonlik ‘n impak op sending te maak.  Onthou die AJ Doel: “Die 
Adventboodskap na die Hele Wêreld in My Geslag.”   
 
 
e. Gesondheidsbedieninge 
 
Die doelstellings is: 
 
1. Om die gesondheid en welstand van alle lidmate van die kerk en gemeenskap te 

promoveer. 
2. Om versorgingseenhede soos hospitale, klinieke, rookstaak ondersteuningsgroepe of 

self VIGS ondersteuningsgroepe in kerke, skole of ander Adventiste en 
nie-Adventiste inrigtings te stig. 

3. Om onthouding van skadelike middels te promoveer.  Gesondheidsbedieninge 
streef daarna om bowenal verhoudings met mense te bou, ongeag ras, geslag, 
ouderdom of omstandighede waardeur die genesende krag van God se genade 
versprei kan word. 

 
 
f. Ministerieel 
 
Die Ministeriële Vereniging dien leraars, hulle egmaats en gesinne, evangeliste, 
Bybelinstrukteurs en plaaslike kerkouderlinge met aanmoedigende geestelike versorging, 
professionele ontwikkeling, praktiese bronmateriaal en voortgesette opleiding. 
 
Amptelike publikasies van die Ministeriële Vereniging is Shepherdess International Journal 
vir predikantsvroue, Elder’s Digest vir plaaslike kerkouderlinge en Ministry tydskrif, wat 
maandeliks na alle Adventiste predikante en tweemaandeliks na predikante van alle 
genootskappe gaan.  Amptelike boeke is Minister’s Handbook en Elder’s Handbook. 
 
Die Ministeriële Vereniging Hulpbron Sentrum ontwikkel en versprei ‘n verbasende 
verskeidenheid praktiese en instruktiewe materiaal wat in boeke, videos, kassetbande, 
rekenaardiskette en CD’s geproduseer word. 
 
 
g. Openbare Sake en Godsdiensvryheid 
 
*Hierdie departement het slegs een doel gehad: om die regte van elke persoon, oral, te 
beskerm, ongeag van geloofsoortuiging of status.  Hierdie regte - tot godsdiens, tot lewe, tot 
vryheid - was deur sy Skepper aan die mens gegee. 
Die Departement van Openbare Sake en Godsdiensvryheid het die sieninge van die kerk 
aangaande die beginsels van die skeiding van kerk en staat voor amptenare en openbare 
leiers geplaas deur Liberty tydskrif en Fides et Libertas.  Die departement organiseer ook 
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internasionale simposiums en kongresse dwarsdeur die wêreld ter ondersteuning van 
godsdiensvryheid. 
 
 
h. Uitgewerswerk 
 
Die Uitgewersdepartement is verantwoordelik om die produksie en verkope van Adventiste 
evangelistiese en versorgingsleesstof te bevorder asook om leesstofbedienaars te werf, op 
te lei en met hulle werk te help. 
 
Hierdie, is op ‘n manier, die oudste departement, want die uitgewerswerk dateer terug tot 
1849.  Vir die eerste stoomdrukkery was betaal deur ‘n boer wat sy osse verkoop het.  
George King was die eerste leesstofevangelis wat in 1878 begin het.  Vandag word leesstof 
wat deur agt-en-vyftig uitgewerye geproduseer word, deur 24 000 leesstofevangeliste 
wêreldwyd verkoop.  Dit totale verkope is meer as eenhonderd miljoen dollars jaarliks, en is 
verantwoordelik vir meer as 60 000 dopelinge elke jaar. 
 
 
i. *Sabbatskool en Persoonlike Bedieninge 
 
Dit is die missie van die Sabbatskool/Persoonlike Bedieninge Departement van die 
Wêreldkonferensie om hulpbronne en opleidingskoördinasie vir Sabbatskool en lidmate wat 
in sieleredding betrokke is, te voorsien en om wêreldsendingbeklemtoning te promoveer. 
 
Sabbatskool - Die Sabbatskooleenheid van die departement het die kerk vir meer as 
eenhonderd jaar gedien.  Die missie van die Sabbatskooleenheid is om godsdienstige 
opleidingstelsels en materiaal vir die plaaslike kerk te voorsien wat geloof en praktyk bou.  
Dit het vier doelstellings: 
 

1. Studie van die Woord, stel die lidmate in staat om die Woord van God 
sistematies te bestudeer. 

2. Samesyn, voorsien geleentheid vir sosiale interaksie. 
3. Gemeenskapsuitreiking, leer die evangelie aan diegene wat dit nie ken nie. 
4. Wêreldsendingbeklemtoning, maak fondse beskikbaar vir die wêreldwye 

uitbreiding van die kerk. 
 
Die departement produseer die Sabbatskoolboekies in verskillende uitgawes vir alle 
ouderdomsgroepe. 
 
Persoonlike Bedieninge - Die missie van die Persoonlike Bedieninge eenheid van die 
departement is om die lidmaatskap te motiveer, toe te rus en te mobiliseer om die 
wêreldmissie van die kerk te bereik.  Sy verantwoordelikheid is om die kerk vir diens vir 
Christus te organiseer en te lei.  Dit moedig evangelisasie aan veral op baie maniere, soos 
opleiding van lidmate deur die International Institute of Christian Ministries, Bybelstudies, 
Gemeenskapsdiens aktiwiteite, openbare evangelistiese aktiwiteite wat deur kerklidmate 
gelei word en Bybelkorrespondensiekursusse. 
 
 
 
j. Rentmeesterskap 
 
Die Rentmeesterskapdepartement bestaan om administrateurs en predikante in Bybelse 
rentmeesterskap op te lei.  Die doel van hierdie departement is om vir elke kerklidmaat die 
geleentheid te voorsien om ware rentmeesterskap te verstaan, aanvaar en uit te leef as ‘n 
lewenstyl van een wie Christus se heerskappy aanvaar, in vennootskap met God wandel en 
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as God se agent handel om Sy sake op aarde te bestuur. 
 
 
k. Vrouebedieninge 
            
Vrouebedieninge het in 1898 met die aanmoediging van Ellen G. White begin.  Dit het egter 
gou verflou weens die ontydige dood van die leier, Sarepta Myrenda (Irish) Henry.  Dit het 
weer in 1990 herleef en in 1995 ‘n volledige departement geword.  Dit is dus een van die 
nuutste en oudste departemente. 
 
Vroue maak ongeveer 70% van die Sewendedag-Adventistekerk op.  Die geestelike groei 
van hierdie vroue, ongeag ouderdom, is die eerste doelstelling van Vrouebedieninge, en 
betrek vroue wat aan en vir vroue dien. 
 
Vrouebedieninge ondersteun en werk om vroue as persone van ongekende waarde te 
verhoog omdat hulle geskep en verlos is.  Dit streef om netwerke tussen vroue in die 
wêreldkerk te bou en om vriendskapsbande en wederkerige ondersteuning aan te moedig 
asook die kreatiewe wisseling van idees en inligting.  Dit behels die publikasie van ‘n 
jaarlikse godsdienstige boek,  waarvan die winste alles gaan as studiebeurse vir vroue.  Dit 
bevorder die voorligting van jong Adventiste vroue en moedig hulle betrokkenheid in die 
werk van die kerk aan.  Vrouebedieninge streef daarna om die bekommernisse van vroue in 
‘n globale konteks aan te spreek en om vroue se unieke perspektiewe teenoor die sake wat 
die wêreldkerk in die gesig staar, aan die lig te bring.  Dit streef daarna om weë vir 
dinamiese Christelike diens vir vroue te verbreed en daag elke Adventiste vrou uit om haar 
geestelike gawes te ontdek en te gebruik, aook om met mans saam te werk om die globale 
sending van die Sewendedag-Adventistekerk te bevorder. 
 
 
l. Jeugbedieninge 
 
*Vir ‘n aantal dekades was hierdie departement bekend as die Jeugdepartement van 
Sending Vrywilligers (afkorting Strewersdepartement).  In 1985 het vyf departement 
saamgesmelt - Gesinsbedieninge, Persoonlike Bedieninge, Sabbatskool, Rentmeesterskap 
en Jeug - onder die titel Kerkbedieninge.  Hierdie konsep is met gemengde sukses ontmoet 
en in 1995 is sommige van die saamgesmelte departemente weer eens geskei, met slegs 
Persoonlike en Sabbatskoolbedieninge wat saam gebly het.  Vandag staan ons weer 
bekend as die Jeugdepartement en daar word oor die algemeen na ons verwys as 
Jeugbedieninge.  Aspekte van jeugbediening  wat deur hierdie departement hanteer word, 
sluit in: 
 
Voorslaggieklub (ouderdomme 6-9) met vier ouderdomsverwante klasse - Drawwertjie, 
Uitblinker, Bouer en Helper; AJJ Vereniging en Baanbrekerklubs (ouderdomme 10-15) met 
ses ouderdomsverwante klasse - *Vriend, Makker, Verkenner, Touleier, Reisiger en Rigter; 
AJ Vereniging en ander jong-volwasse-verwante organisasies en aktiwiteite wat vir 
ouderdomme 16-30 ontwerp is. 
 
 
 
*Die doel van die Jeugdepartement is om te help met die harmonieuse ontwikkeling van die 
fisiese, verstandelike, sosiale en geestelike lewe van die jeug en om hulle vir Christelike 
diens op te lei en te organiseer.  Die sleuteluitdrukking wat alle jeugbediening-verwante 
aktiwiteit deurtrek is “Verlossing en Diens.”   Hoe hierdie uitdrukking tot diens oorgaan, 
word in publikasies soos die “Youth Leaders Handbook,” “Camp Directors Manual,” 
“Pathfinder Administrative Manual,” “Adventurer Club Manual,” “Camporee and Fair Manual,” 
ens. uiteengesit.  Die departement produseer ook ‘n kwartaallikse publikasie wat Youth 
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Ministry Accent genoem word met materiaal wat vir kerk jeugleiers op alle vlakke ontwerp is. 
 
Verskeie programme is deur die jare voorgestel wat elkeen in die behoeftes van die jeug 
gedurende die aangewese tye voorsien het.  Sommige beter bekendes is Friendship 
Evangelism in die vyftigs, Tell Ten in die sestigs, Festivals of Faith in die sewentigs, New 
Beginnings in die tagtigs en ‘n diens-georienteerde program genoem Hart, Hand en 
Verstand  wat die nuwe millennium ingelui het. 
 
Om vrywillige diens te lewer, het nuwe betekenis en rigting in die sestigerjare gekry met die 
Studente Sendelingprogram.  Kolleges het eers begin om studente vir ‘n paar maande of ‘n 
jaar as vrywilligers uit te stuur om kerke en inrigtings rondom die wêreld te help.  Daarna 
het skole en Baanbrekerklubs begin om sendinggroepe op bouprojekte uit te stuur of om tyd 
te bestee om by skole of weeshuise te help, om Vakansie Bybelskole te hou en allerhande 
soorte ander diens-verwante aktiwiteite van naburige lande tot plaaslike omgewings. 
 
Wêreldjeugdirekteure van die Wêreldkonferensie sedert die departement in 1907 
georganisser was, is soos volg: 
 
M.E. Kern  1907-1930  John Hancock  1970-1980 
H.T. Elliott  1930-1933  Leo Ranzolin   1980-1985 
A.W. Peterson 1934-1946  Dept. van Kerkbedieninge 1985-1995 
E.W. Dunbar  1946-1955  Baraka Muganda* 
Theodore Lucas 1955-1970 
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Afdeling 13 
 

Die Wêrelddivisies van die Kerk 
 

Die Evangelie aan die Hele Wêreld 
     
 
Soos ons gesien het, het die evangelisasie van die wêreld nie vergete geraak gedurende die 
jare van ontwikkeling in die kerkorganisasie nie.  In die vroeë dae, met slegs ‘n handjievol 
werkers en ‘n paar verstrooide lidmate met baie min middele, het die gebied van die 
Verenigde State alleen te groot gelyk om met die boodskap te bereik.  Maar God het groter 
planne vir Sy volk gehad.  So vinnig as wat die kerk kon volg, het Hy die een deur na die 
ander geopen.  Teen die vroeë 1900's was al die belangrikste geografiese areas van die 
wêreld binnegegaan, en die kerk was ten volle en permanent verbind tot 
wêreldevangelisasie. 
 
Pioniersendelinge wat nuwe lande binnegegaan het, het sendingstasies gestig en spoedig 
het daar sendings en velde gevolg, en toe konferensies en unies.  So vroeg as 1916 was 
divisie-organisasies gevorm.  Sedert daardie tyd was daar verskeie herstrukturerings van 
hierdie entiteite soos wat nuwe lande bygekom en nuwe politieke situasies veranderinge 
genoodsaak het.  Die volgende inligting was deur die Jeugdepartement van elke 
ooreenstemmende divisie voorsien.  Sedert 1999 is die divisies wat genoem word die 
volgende: 
 
 
a. Oos-Sentraal Afrika (OSD) 
 
 
Vandag se Oos-Sentraal Afrika Divisie het sy huidige status tussen die hoogste lidmaatskap 
divisies bereik deur middel van dikwels gekompliseerde reëlings van strukturele bestuur wat 
deur die voortdurende veranderende politieke situasies geskep was.  Terwyl die omgewing 
vir bestuur en effektiewe koördinering van die werk nie na wense was nie, het God nog 
steeds in Sy voorsieningheid gelei in die voortdurende verspreiding van die evangelie, 
ongeag van politieke, rasse en stamonrus. 
 
Die 1921 Jaarboek verklaar dat die “Afrika Divisie” “saamgestel was deur ‘n besluit tydens 
die Boulder [Colorado] Raad, Oktober 1919, en nie ten volle georganiseer nie.”  W.H. 
Branson was as president benoem.  Daar was slegs 2 200 lidmate wat deur die drie unies 
van suidelike en oostelike Afrika versprei was.  ‘n Latere veranderinge het die gevolg gehad 
dat die area die Suider Afrika Divisie genoem was en Leraar Robert H. Pierson was as 
president verkies.  Hierdie entiteit het nou ‘n weier reeks van oos en sentraal Afrika lande 
ingesluit en het sy hoofkwartiere vanaf die Kaapprovinsie, Suid-Afrika, na Harare (Salisbury), 
Zimbabwe (Rhodesië) verskuif.  In 1968 was ‘n Trans-Afrika Divisie gevorm, wat om mee te 
begin, die Oos Afrika Unie ingesluit het, maar toe teen 1970 het die Oos Afrika Unie deel 
van die Afro-Midde Ooste Divisie geword.  In 1983 was daar twee divisies: die Trans-Afrika 
en die Oostelike Afrika.  Die terrein van die OAD het nou Tanzanië, Malawi, Kenia, Uganda, 
Somalië, Djibouti en Ethiopië ingesluit.  Dit was in Nairobi, Kenia, gebaseer en het as sy 
president die eerste swart Afrikaan, Leraar Bekele Heye gehad.  Die Trans-Afrika Divisie 
het Suid-Afirka, Zambië, Malawi, Zimbabwe, Lesotho, Namibië, Swaziland en Botswana 
ingesluit, met hoofkwartiere nog steeds in Harare.  Leraar Kenneth Mittleider was president.  
1983 was ‘n deurslaggewende punt in al hierdie gebeure.  Beide divisies het saamgesmelt 
en het ‘n nuwe Oos-Afrika Divisie gevorm met hoofkwartiere in Harare.  Ingesluit by hierdie 
gebied is Botswana, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Malawi, Somalië, Tanzanië, Uganda, 
Zambië, en Zimbabwe.  In 2003 het ‘n totale herstrukturering die nuwe Divisie 
teweeggebring soos wat dit nou staan met die lande van Eritrea, Ethiopië, Djibouti, Somalia, 
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Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, en die Kongo met meer as 2 miljoen lidmate in 
totaal. 
 
 
b. Euro-Afrika (EUD) 
 
Die twee divisies wat Europa dek, reflekteer nog steeds sommige van die onrus van die 
verlede wat deur die politieke oplewings van twee wêreldoorloë veroorsaak was.  Soos wat 
die “pastei” nou lyk, sluit hierdie divisie Suidelike Europa, Noord-Afrika, sommige lande wat 
aan die Swartsee grens, Afghanistan, Angola, Iran en Mosambiek in - ‘n totaal van 
een-en-dertig baie diverse politieke entiteite in.  Sommige van die grootste uitdagings vir 
Wêreldsending word binne die gebiede van hierdie divisie ervaar, en terselfdertyd is daar 
hier ook sommige van die grootste deurbrake.  Een so ‘n geval is die manier waarop die 
kerk in Romenië in onlangse jare  sedert die val van Kommunisme, ontplof het.  
Lidmaatskap het van ‘n klein handjievol na bykans 72 000 gespring; Baanbrekers het van 
nul tot meer as 5 000 in slegs twee jaar gegaan, en die raming was om die getal teen die 
einde van die millennium twee jaar later te verdubbel. 
 
 
c. Euro-Asië (ESD) 
 
 
Met die verandering van politieke winde in die 1980's het ‘n geleentheid gekom om die werk 
in die verskeie lande van die vorige Sowjet Unie (uitsluitend die Baltiese republieke) finaal te 
organiseer.  Die divisie was in 1990 georganiseer met ongeveer 37 000 lidmate in 550 
kerke.  Binne slegs agt jaar het die divisie tot 130 000 lidmate in 1 500 kerke gegroei.  
Hierdie divisie is in vyf unies, vyf-en-twintig konferensies en twee verbonde velde, 
georganiseer met sy hoofkwartiere in Moskou. 
 
Deur God se leiding en beskerming wat deur ‘n reeks wonderwerke getoon was, was die 
Zaokski Theological Seminary in 1988 gestig; ‘n uitgewery - Source of Life - was begin; die 
Adventiste Gesondheidsentrum was gestig en die Voice of Hope Media Sentrum het begin 
uitsaai. 
 
 
d. Inter-Amerikaanse (IAD) 
 
 
Die grootste divisie vir meer as 20 jaar wat nuwe lidmate teen ‘n gemiddeld van meer as 400 
per dag doop, gee ‘n kort oorsig van hoe vinnig die werk in hierdie streek “tussen die 
Amerikas” groei.  Die divisie bestaan uit Noord-Amerika vanaf Meksiko tot Panama, die 
Suid-Amerikaanse lande van Colombia, Venezuela, en die drie “Guianas”, en die Karibiese 
Eilande.  Dit is die enigste divisie met sy hoofkwartiere buite die divisie terrein (Miami, 
Florida).  Internasionale vervoerspistvondighede en kostes, maak dit die mees praktiese 
plek.  Vier hooftale word gepraat:  Spaans, Engels, Frans en Nederlands.  Ten spyte van 
sommige hoë bevolkingsdigthede, is die verhouding vir sy lidmaatskap die laagste van alle 
divisies teen 1:13.  Daar word gesê dat indien al die kerke in die drie konferensie op die 
eiland van Jamaika in ‘n ry gebou was, sou daar een elke 0,44 Km gewees het.  In die 
eilandnasie van Antigua-Barbuda is meer as 1% van die eiland se bevolking ‘n Baanbreker. 
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e. Noord-Amerikaans (NAD) 
 
 
Die terrein van die Noord-Amerikaanse Divisie sluit Bermuda, Kanada, die Franse besit van 
St. Pierre en Miquelon, die Verenigde State van Amerika, Johnson Eiland, Midway Eiland en 
alle ander eilande van die Stille Oseaan wat nie aan ander divisies gebonde is nie in, en 
word begrens deur die datumlyn aan die weste, deur die ewenaar aan die suide en deur 
lengtegraad 120 aan die ooste.  Hierdie divisie, met 4 718 kerke, 368 groepe en 879 829 
lidmate, is in nege unies verdeel (1977 data).  In 1997 was die totale bevolking in hierdie 
gebied 297 609 586. 
 
Die Noord-Amerikaanse Divisie is bevoorreg om die Wêreld Hoofkwartiere van die 
Sewendedag-Adventistekerk binne sy grense in Silver Spring, Maryland, te hê.  Dit behou 
nog steeds die ooreenkoms met die Wêreldkonferensie as wat dit gehad het voordat dit ‘n 
volledige divisie geword het.  Die NAD het ‘n president, sekretaris, tesourier, drie 
vise-presidente en departementele direkteure wat oor die werk van die divisie toesig hou.  
Die drie hoof amptenare dien ook as mede ampsdraers in die Wêreldkonferensie.  Geen 
ander divisie het so ‘n reëling nie. 
 
Daar is ses universiteite, nege (tersiêre vlak) kolleges en 1 044 laer- en hoërskole wat in die 
Noord-Amerikaanse Divisie bedryf word.  Daar is meer as eenhonderd hospitale, 
verpleeginrigtings en aftreesentrums.  Twee groot uitgewerye, die Pacific Press en die 
Review and Herald, bedien beide die Noord-Amerikaanse Divisie en die wêreldveld. 
 
Baie inrigtings in die Noord-Amerikaanse Divisie help om dit ‘n opleidings- en 
voorsieningsentrum vir die wêreld te maak.  In 1997 was daar 619 NAD werknemers as 
interdivisie werknemers (voorheen sendelinge genoem) wat in oorsese divisies gedien het.  
Van hierdie 619 was daar 142 wat in die mediese werk gedien het.  Hierdie divisie het meer 
interdivisie werknemers wat in ander lande dien as al die ander divisies saam.  Daar was in 
1997 oor 289 Adventiste Vrywilligers wat in ander lande gedien het.  Daar was 83 jong 
Taakmag vrywilligers wat binne die Noord-Amerikaanse Divisie gedien het. 
 
 
f. Noordelike Asië Stille Oseaan (NSD) 
 
 
*Die voormalige Verre Ooste Divisie, wat in 1919 georganiseer was, en in 1995 na Asië 
Stille Oseaan Divisie vernoem is, het uit die volgende unies bestaan: Bangladesh, Korea, 
Japan, Suid China Eiland, Myanmar, Oos Indonesië, Wes Indonesië, Noordelike Filippyne, 
Sentraal Filippyne, Suidelike Filippyne, Suidoos Asië, Sri Lanka Unie van Kerke en die 
verbonde veld van Guam-Micronesië. 
 
In 1977 was hierdie uitgestrekte oppervlakte tussen die noorde en die suide verdeel.  Die 
noordelike streek het die nuwe NSD geword en het die volgende terreine ingesluit: Die 
Demokratiese Volksrepubliek van Korea, Japan, Macau, Republiek van Korea, Taiwan, en 
het die lande van Mongolië en die Volksrepubliek van China bygevoeg.  Hierdie nuwe 
divisie, met ‘n bevolking van 1,5 biljoen, is die grootse konsentrasie van mense van enige 
divisie van die wêreldveld.  Daar is 421 000 lidmate en 1 450 kerke vanaf 1998, wat 
bestaan uit die Japanese en Koreaanse Konferensies, die Suidelike China Eilande 
Uniesending en die Oostelike Asië Vereniging. 
 
Die Noordelike Asië-Stille Oseaan Divisie bedryf een universiteit, vier kolleges, 37 hoërskole, 
vier voedselfabrieke, agt hospitale, een gesondheidsentrum, drie 
verpleeginrigtings/aftreesentrums, drie uitgewerye, vier Bybel Korrespondensieskole en 38 
Engelse Taalskole. 
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g. Suider Afrika-Indiese Oseaan (SID) 
 
Georganiseer in 2003, voeg hierdie divisie die suidelike lande van Afrika bymekaar asook 
die meeste van die eilande van die westelike helfte van die Indiese Oseaan.  Sy gebied sluit 
lande soos Angola, Zambië, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek, Suid-Afrika, 
Lesotho, Swaziland, Madagaskar, Comoros, Seychelles, Mauritius, Reunion, St. Helena in, 
saam met ander kleiner eilande van die Suid-Atlantiese en Suid-Indiese Oseane.  Dit 
bestaan uit 7 Unies met ‘n totale lidmaatskap van 2 miljoen. 
 
 
h. Suid-Amerikaanse (SAD) 
 
Die Suid-Amerikaanse Divisie was in 1916 georganiseer en het sy divisiekantore in Brasilia, 
die hoofstad van Brasilië.  Hierdie divisie het nou nege unies: Suidelike, Bolivië, Sentraal 
Brasilië, Chili, Oostelike Bralisië, Noordelike Brasilië, Peru en Suid Brasilië.  Dit het ook 
twee verbonde velde in Ekwador wat binnekort die tiende unie kan word.  Die 2000 
statistieke het getoon dat daar 6 387 kerke was wat 1 701 600 lidmate huisves.  Hierdie 
divisie het baie skole, hospitale, klinieke en ander verwante inrigtings.  Dit het ook ‘n baie 
aktiewe program met mediese bote, vliegtuie en mobiele klinieke.  Daar is ‘n aantal 
weeshuise, bejaarde-sorg fasiliteite, en twee uitgewerye.  Die Suid-Amerikaanse Divisie 
word beskou as die voorste divisie in sy onderwyswerk en leesstofevangelisasie.  Die 
divisie het ook vier universiteite onder sy inrigtings van hoër onderwys, wat almal deur hulle 
onderskeie regerings erken en onder die beste in hulle land gereken word.  ‘n Vyfde 
universiteit in Brasilië bedryf nou selfs op twee volledige toegeruste kampusse met 
maksimum roltal.  In Brasilië, ten tye van die uitgawe van hierdie handleiding, was ‘n nuwe 
skool gemiddeld elke vyf weke geopen.  Brasilië en die Filippyne (SSD) was in ‘n 
vriendskaplike “wedloop” om die eerste miljoen-lidmaat land te word.  Brasilië was die 
eerste om by die 2000 W.K. sakesitting in Toronto, Kanada, te rapporteer dat hulle hierdie 
doel bereik het. 
 
 
i. Suid Stille Oseaan (SPD) 
 
Statistieke vertel nie die hele verhaal van enige divisie nie.  Die SPD is sekerlik een wat 
meer as ‘n paar paragrawe nodig sou hê om selfs net die basiese te illustreer.  Binne sy vyf 
unies is daar meer as 304 000 lidmate wat oor ‘n vasteland en byna ontelbare eilande van 
die blou Stille Oseaan versprei is.  Sommige van hierdie eilande het die hoogste 
lidmaatskap/bevolkings verhouding in die wêreld.  As ‘n geheel het die Westelike Stille 
Oseaan Unie ‘n verhouding van 1:22,5; daarin is egter die Westelike Solomon Eilande 
Sending met ‘n verhouding van 1:6 in 79 kerke. 
 
Soos wat in vorige afdelings in hierdie hanleiding genoem is, het die werk vroeg in hierdie 
deel van die wêreld begin; dit was vroeg versterk deur ‘n sterk opvoedkundige program en 
finansieel gesteun deur ‘n groot voedselindustrie.  Terwyl daar terugslae was gedurende die 
Tweede Wêreldoorlog, het die werk nooit baie afgeneem nie, veral in die eilandnasies.  
Vandag is die grootse uitdaging wat die divisie in die gesig staar, die sekulariteit van 
Australië, wat altyd as die bedryfs- en finansiële basis gedien het. 
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j. Suidelike Asië (SUD) 
 
 
Die Suidelike Asië Divisie vandag is uitsluitlik die lande van Indië en Nepal.  Alhoewel dit die 
unies van Pakistan, Bangladesh, Burma (Myanmar), Afghanistan en Sri Lanka in 1986  aan 
ander divisies moes afstaan, was dit in staat om sy lidmaatskap van 134 000 op daardie 
tydstip meer as te verdubbel tot sy huidige lidmaatskap (2000) van meer as 350 000 wat in 
meer as 1 000 kerke aanbid.  Bykomend hiertoe het die kerk ook ‘n belangrike 
teenwoordigheid in die vorm van hulpinrigtings, met 294 skole, 4 kolleges, 12 hospitale en 
klinieke, ‘n uitgewery en twee weeshuise.  Die divisiekantore is nou by Hosur, Tamil Nadu, 
dit het in 1989 vanaf Poona verhuis.  Poona is egter nog steeds ‘n belangrike sentrum vir 
die kerk met die teenwoordigheid van Spicer Memorial College, Oriental Watchman 
Publishing House, Adventist Media Center, ‘n hospitaal, vier skole en die Sentrale Indië Unie 
hoofkwartiere.  Daar is nou ses unies in die divisie, wat die snelle groei oor die afgelope vyf 
jaar illustreer.  Die eerste konferensie was in 1993 georganiseer en sedertdien het meer as 
vier seksies (velde) ook met die skaal op beweeg tot konferensievlak.  In Indië alleen is 
daar nou ongeveer eenbiljoen mense, met 84% Hindoes, 11% Moslems, en 3.5% ander 
godsdienste.  Christene maak ‘n klein minderheid van 2,4% van die totale bevolking uit.  
Ten spyte hiervan, gaan die werk van die evangelie sterk vooruit, met planne om ‘n duisend 
nuwe kerke gedurende die driejaar periode wat die draai van die millennium omring, te bou. 
 
Die volgende is ‘n kort oorsig van die begin van die werk in Indië: William Lenker en A.T. 
Stroup, twee leesstofevangeliste, was die eerste om die boodskap in 1893 terug te bring na 
Indië.  Twee jaar later het die eerste voltydse sendeling - ‘n dame met die naam van 
Georgia Burrus aangekom.  Slegs 24 jaar later was die Suidelike Asië Divisie gestig (1919).  
In 1915 was ‘n skool in Coimbatore deur G.G. Lowry gestig, wat gegroei en uiteindelik na 
Poona verskuif is, en toe die befaamde Spicer Memorial College geword het.  
Uitgewerswerk het in 1896 begin, en vandag produseer die uitgewery materiaal in 14 van 
Indië se tale.  Radio-uitsendings van die mediasentrum bied nou programme in tien tale 
aan. 
 
 
k. Suidelike Asië Stille Oseaan (SSD) 
 
Die ander helfte van die voormalige Verre Oostelike Divisie, die SSD is oor sewe tydsones, 
sewentien politieke entiteite en een-en-twintig duisend eiland versprei.  Indonesië alleen het 
meer as 13 000 eilande, met meer as 6 000 daarvan bewoon.  “Die evangelie aan die hele 
wêreld” is ‘n besondere interessante uitdaging vir die eenmiljoen lidmate terwyl hulle na 
maniere soek om die 655+ miljoen totale bevolking van hierdie lande te bereik. 
 
 
l. Trans-Europese (TED) 
 
Hierdie divisie bestaan uit ‘n koepel oor noordelike Europa van die Britse Eilande, Holland 
en Skandinavië tot by die Baltiese Eiland en Poland; dan die Balkans en Griekeland; van 
Egipte en Soedan deur die Midde Ooste; en Pakistan, vir ‘n totaal van 41 politieke entiteite 
met ‘n paar uitdagings wat dieselfde is as die wat die EUD in die gesig gestaar het. 
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m. Wes-Sentraal Afrika Divisie (WAD) 
 
Hierdie divisie bestaan uit wat oorgebly het na die herstrukturering van die Afrika vasteland 
wat in 2003 plaasgevind het.  (Vergelyk OSD, EUD, en SID hierbo.)  Dit bestaan uit 6 
Unies met ‘n lidmaatskap van byna 1 miljoen in 22 lande: Benin, Burkina Faso, Cameroon, 
Kaap Verdies, Sentraal Afrika Republiek, Chad, Kongo, Ivoorkus, Ekwatoriaal Guinea, 
Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberië, Mali, Mauritania, Niger, Nigerië, 
Senegal, Sierra Leone en Togo.  Een Unie alleen - Sahel Unie het 11 lande met allerande 
groot uitdagings. 
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Afdeling 14 
 

Presidente van die Wêreldkonferensie 
 

Nota: ‘n Interessante, meer volledige biografiese skets van elke president tot by Robert H. 
Pierson word in ‘n klein boekie gevind wat deur die Southern Publishing, 1974, gepubliseer 
en deur Ochs geskryf was en getiteld is The Past and the Presidents.  Daar is ook volledige 
biografië wat oor ‘n hele paar presidente, soos White, Andrews, Butler, Daniels, Spicer en 
Pierson, geskryf is, beskikbaar.  Hier is ‘n kort opsomming van ‘n paar baie spesiale manne 
wat God vir ‘n baie unieke en dikwels moeilike opdrag kon gebruik. 
 
 
1. John Byington - 20 Mei 1863 - Mei 1865 
 
Voor die drie engele boodskap onder John Byington se aandag gekom het, was hy 
prominent in die Methodiste Kerk en het later ‘n Wesliaanse predikant geword.  Dit was nie 
vir hom ‘n maklike saak om die Sabbat te aanvaar nie, maar hy het gekies om die 
eenvoudige “So sê die Here” te gehoorsaam. 
 
Sy plaas het ‘n stasie vir die “Ondergrondse Spoorlyn,” geword wat voedsel en skuiling aan 
ontsnapte slawe gebied het.  Hy was ‘n lang, edele man van min woorde maar presies en 
goed gekies.  Hy was dikwels Vader Byington genoem omdat hy die oudste tussen die 
Adventiste leiers van daardie tyd was.  Hy het op die ouderdom van een-en-sewentig 
president geword.  Sy hooffokus as president was om harmonie en eenheid onder 
gelowiges te bevorder.  Gebore in 1798, het hy net oor die ouderdom van 88 gesterf en het 
vir sy begrafnis die teks wat in Openbaring 3:21 gevind word, gekies: “Aan hom wat oorwin 
...” 
 
 
2. James White - Mei 1865 - Mei 1867 
 
Die tweede president van die Wêreldkonfefrensie was een van die ywerigste wekers van die 
beweging.  Gebore in 1821, het hy sy afkoms na die pelgrims van die Mayflower 
nagespoor.  Hy het op die ouderdom van 16 begin skool bywoon, 18 uur ‘n dag studeer en 
al die formele opleiding voltooi wat hy sou hê in ongeveer drie-en-‘n-half jaar voltooi. 
 
Op die ouderdom van 21 het hy Miller se leerstellings aanvaar en onmiddellik begin preek, 
en meer as eenduisend mense gedurende ‘n reis wat ses weke geduur het, bekeer.  James 
was nie slegs ‘n goeie leier en kragtige prediker nie, maar het ook die gawe van sang besit.  
Hy het die eerste liedereboek saamgestel, die eerste publikasie, Present Truth, geskryf, die 
Review and Herald gestig, die Youth’s Instructor en die Tekens van die Tye begin.  Hy het 
die leerstellings van die kerk georganiseer, die struktuur van die genootskap en het gehelp 
om ‘n aantal inrigtings te vestig.  Hy het in 1881 gesterf, twee dae nadat hy sestig jaar oud 
geword het. 
 
 
3. John N. Andrews - Mei 1867 - Mei 1869 
 
John Andrews het een van die briljantste, analitiese breine van die beweging gehad.  Op 
die ouderdom van vyf, het hy ‘n preek gehoor wat hy vir die res van sy lewe onthou het.  Sy 
sterk karakter word getoon deur ‘n insident toe hy 14 jaar oud was.  In Maine, was ‘n 
Adventiste vergadering naby ‘n stroom en brug gehou.   Teen die einde van die 
vergadering, het hy en ‘n bejaarde man oor die brug begin stap, maar het hulle in ‘n 
vyandige groep vasgeloop.   
‘n Man met ‘n sweep het die ou man geslaan, maar John het tussenbeide getree, en baie 
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heldhaftig gesê, “Ons het die opdrag ontvang om mekaar se laste te dra.  Indien julle Broer 
Davis slaan, slaan my ook!”  Verbaas en verward het die leier erken, “Ons kan nie ‘n seun 
slaan nie” en hulle laat verby gaan. 
 
John het Latyns, Grieks, Hebreeus, Frans, Duits en Italiaans bemeester.  Hy het die Nuwe 
Testament gememoriseer en op die ouderdom van 21 by die uitgewerskomitee van die 
Advent Review aangesluit.  Een van sy grootste bydraes tot die kerk was ‘n 342-bladsy 
History of the Sabbath.  ‘n Tweede groot bydrae en die een waarvoor hy die beste onthou 
word, was die feit dat hy ons eerste sendeling was - na Europa in 1874.  Hy het op die 
ouderdom van 54 van tuberkulose gesterf, en sy oorskot is nog steeds in sy aangenome 
land in Switserland. 
 
 
4. James White - Mei 1869 - Desember 1871 
 
 Leraar White se tweede termyn. 
 
 
5. George Butler - Desember 1871 tot Augustus 1874 
 
Toe George Butler nog ‘n kind was, het sy ouers by die Milleriete beweging aangesluit en 
hulle huis as ‘n byeenkomsplek vir gelowiges oopgestel.  Hy was die kleinseun van die 
goewerneur van die Staat van Vermont.  Op die ouderdom van 31 was hy ‘n ernstige jong 
lidmaat, boer en ouderling van die kerk in Waukon, Iowa.  Die administrasie van die Iowa 
Konferensie het by ‘n andersdenkende beweging aangesluit, en daarom het die lidmate hom 
as ‘n predikant gelisensieer en hom toe as president van die Iowa Konferensie aangestel 
(1865). 
 
Hy was die eerste president wat oorsee gereis het terwyl hy in sy pos was.  Dit was 
gedurende sy ampstermyn dat die kerk ‘n stap vorentoe geneem het wat vir altyd ‘n groot 
indruk op sy lidmate sou laat - opvoeding - die eerste skool was gestig.  Gedurende ‘n 
interim toe James White weer president was, het hy weer na die presidentskap van die Iowa 
Konferensie teruggekeer.  Hy was so vasgevang in sy werk dat hy aan die einde van sy 
tweede termyn ‘n algehele rus nodig gehad het, maar in 1901 was hy weer gevra om 
president van die Florida Konferensie te wees.  Hy het toe die volgende jaar die leisels van 
die Suider Unie opgeneem.  Hy het voortgegaan met ‘n baie besige skedule van preek en 
skryf tot sy dood in 1918.  Hy het geleef om een van sy heel eerste bekeerlinge - A.G. 
Daniells - die president van die Wêreldkonferensie te sien word. 
 
 
6. James White - Augustus 1874 - Oktober 1880 
 
 Leraar White se derde termyn, vir ‘n totaal van net oor tien jaar. 
 
 
7. George Butler - Oktober 1880 tot Oktober 1888 
 
 Leraar Butler se tweede termyn, vir ‘n totaal van byna elf jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ole A. Olsen - Oktober 1888 - Februarie 1897 
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Op die ouderdom van vyf jaar het Ole Olsen saam met sy familie van Skogen, Noorweë na 
Amerika geïmmigreer.  Hy het dus die eerste oorsese-gebore president geword.  Op die 
ouderdom van 29 het hy die president van die Wisconsin Konferensie geword; daarna het 
die Dakota, Minnesota, en Iowa Konferensies gevolg.  In 1886 was hy genooi om na 
Skandinavië te gaan om daar oor die werk toesig te hou.  Op die ouderdom van 43 was hy 
as die Wêreldkonferensie President verkies vir nege jaar, het ‘n jaar in Afrika gedien om die 
werk onder stamgroepe te begin, en het toe na die Europese vasteland, Groot Brittanje, 
Australië teruggekeer en het uiteindelik in Amerika afgetree, waar hy onder immigrante 
gewerk het.  Hy was beskou as “een van die mees geliefde leiers,” en het skielik gesterf 
terwyl hy nog gewerk het (1915). 
 
Toe die kerk hom as president van die wêreldkerk aangestel het, was hy nie teenwoordig 
nie, maar het ywerig in Noorweë gewerk as president en evangelis van die Noorweegse 
Konferensie.  Sy dagboek het ‘n interessante inskrywing gehad - “het woord van die 
broeders ontvang” - met betrekking tot sy aanstelling.  Hy het egter nie dadelik vertrek nie; 
hy was besig om God se werk te doen waar hy was.  Toe eendag, vyf maande later, lees 
ons in sy dagboek “Vertrek vandag na Amerika om pligte by die Wêreldkonferensie op te 
neem.”  Aan die nederige, beskeie O.A. Olsen het dit geen verskil gemaak of hy die kerk as 
‘n prediker iewers of as president van die wêreldkerk gedien het nie. 
 
 
9. George A. Irwin - Februarie 1897 - April 1901 
 
Op die ouderdom van sewentien, het Irwin by die 20ste Ohio Vrywillige Infantrie - en die 
Burgeroorlog aangesluit.  Nadat hy sewentien oorloë onder die aanvoering van Generaals 
Grant en Sherman geveg het, was hy uiteindelik naby Atlanta, Georgia, gevang en na die 
berugte Andersonville Gevangenis gestuur.  Hier, te midde van al die stank, ellende en 
dood, het hy homself bekeer.  Hy het die gevangenis oorleef, was teen die einde van die 
oorlog vrygelaat, het teruggegaan na sy huis in Ohio, waar hy die boodskap aanvaar het en 
‘n stigterslid van die Mt Vernon, Ohio SDA Kerk geword het, op die ouderdom van 44.  Vier 
jaar nadat hy by die kerk aangesluit het, was hy as president van die Ohio Konferensie 
verkies.  Hy was gevra om deel van ‘n komitee van drie te wees en het na die suide 
teruggekeer om ‘n stuk grond vir ‘n skool te soek - vandag se Oakwood College (vernoem 
na die 65 groot akkerbome wat hulle op die plaas gevind het). 
 
By die Wêreldkonferensie sakesitting wat in 1897 te Lincoln, Nebraska gehou was, was daar 
nou agt-en-dertig konferensie en vyf sendingvelde verteenwoordig.  Irwin het daarop 
aangedring dat die bediening nie met besigheidsake verbind moes word nie.  Dit het tyd 
geneem wat aan evangeliewerk bestee kon word.  Leke “van eerlike gedrag” behoort 
verkies te word om die besigheidsbehoeftes van die kerk te vervul.  Nadat hy vier jaar by 
die Wêreldkonferensie gewerk het, het die lidmaatskap die Herstrukturering Sakesitting van 
1901 binnegegaan.  Irwin en Daniells het plekke omgeruil, met Irwin wat na Australië 
gegaan het om daar aan die hoof van die werk te wees. 
 
Irwin was altyd vrygewig met die geld wat hy gehad het.  Hy het gehelp om ‘n skool in die 
Suide, ‘n kerk in Atlanta, Oakwood College, en vele studente te finansier.  Sy filosofie was 
gebaseer op die gelykenis van die kosbare pêrel: “Dit sal alles neem om die grond te koop.”  
George Irwin het uiteindelik op die ouderdom van 68 in 1913 ontslaap. 
 
 
10. Arthur G. Daniells - April 1901 - Mei 1922 
 
Op die ouderdom van 36, het Arthur Daniells die eerste president van die kerk se eerste 
Uniekonferensie wat in Australië gestig is, geword.  Toe, op die ouderdom van 43, was hy 
as president van die Wêreldkonferensie verkies en het langer as enigiemand anders wat ons 
gehad het in daardie kapasiteit gedien (21 jaar).  Hy was ‘n baie dinamiese leier, met ‘n 
visie vir die sendingveld waaroor daar skaars nog gedroom was.  Hy het baie jare saam met 
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Ellen White as leermeester deurgebring en die werk in die Stille Oseaan begin, en het sy 
ryke ondervinding en jeugdige entoesiasme gebruik om die kerk deur ‘n proses van 
herorganisasie te lei wat baie meer gesag en verantwoordelikheid na die plaaslike velde 
versprei het en wat hulle in staat gestel het om vinniger te beweeg met die verspreiding van 
die evangelie. 
 
Baie min sou kon raai dat Daniells as ‘n skaam jongman met ‘n spraakgebrek begin het.  Sy 
vader, ‘n dokter, het in die bloedigste geveg van die burgeroorlog geveg en gesterf - 
Antietam.  Sy moeder is weer met ‘n boer getroud en daarom het Arthur groot geword met 
die idee dat hy ‘n boer sou word.  Op ouderdom 16 het hy gedink dat dit beter sou wees om 
‘n onderwyser te word en het na Battle Creek College gegaan.  Nadat hy getroud is, het hy 
homself in Texas bevind waar hy saam met evangelis Leraar Kilgore as sy tentmeester 
gewerk het en het met hulp sy spraakprobleme oorkom.  James en Ellen White het daardie 
herfs na Texas gekom en die hele winter daar gebly, en het lewenslange vriende van Arthur 
en sy vrou, Mary, geword.  Een van Daniells se eerste bekeerlinge was Mev. Flora 
Plummer, wat later die eerste Sabbatskoolsekretaris van die Wêreldkonferensie geword het 
en 35 jaar daar gedien het.  Sy word ook goed binne die jeugbediening onthou vir haar 
vroeë bydraes wat uiteindelik gelei het tot die organisering van die Jeugbedieninge 
Departement.  Terwyl hy in Australië was, was Daniells die eerste evangelis om Nieu 
Seeland te besoek ter ondersteuning van die gelowiges wat alreeds daar ontmoet het.  
Daniells het drie boeke geskryf, die laaste een is klaar gemaak terwyl hy op sy sterfbed gelê 
het: The Abiding Gift of Prophecy in 1935. 
 
 
11. William A. Spicer - Mei 1922 - Mei 1930 
 
Spicer se eerste afspraak vir die kerk was om na Engeland te gaan en saam met S.N. 
Haskell te werk.  Hy moes ‘n nuutgevonde geliefde agterlaat en het met ‘n beswaarde hart 
vir byna twee jaar gewag voordat hy genoeg verdien het om haar te nooi om na Engeland te 
kom en met hom te trou.  Later het daar ‘n oproep gekom om na Indië te gaan, waar hy as 
redakteur van die Oriental Watchman gedien het, was ‘n tyd lank die enigste geordende 
predikant in die land, en toe terug na die V.S.A. as sekretaris van die Sendingraad. 
 
Die Battle Creek vure het die verhuising na Maryland gebring, en die Spicers was die 
tweede familie om te verhuis.  Hy was as Wêreldkonferensiesekretaris aangestel 
(ouderdom 38) en het  die hele termyn van Arthur Daniells se presidentskap in daardie 
kapasiteit gedien en hom vervang toe hy afgetree het.   Die rekords toon aan dat Spicer 
elke jaar behalwe vier tussen 1900-1940 oorsee was.  Hierdie reise het dikwels ‘n paar 
maande geduur en is ‘n aanduiding van sy toewyding om toe te sien dat die werk teen 
dieselfde pas moes voortgaan as wat daar gestel was gedurende die jare van sy 
voorganger.  Hy het in 1952 in Takoma Park ontslaap, byna 87 jaar na sy geboorte in 
Minnesota. 
 
 
12. Charles H. Watson - Mei 1930 - Mei 1936 
 
Watson was die eerste Australiër om die president van die Australiaanse Divisie (SPD) te 
word en toe die eerste Australiër om Wêreldkonferensiepresident te word.  Gebore in 
Yambuk, wes van Melbourne, sy vroeë lewe in ‘n spaarsamige, harde omgewing van harde 
werk, het hom voorberei vir God se toekomstige opdrag as president gedurende die 
moeilikste ekonomiese periode van ons geskiedenis.  Soos egter in ‘n vroeëre afdeling van 
hierdie handleiding gesien is, was dit ‘n periode van vooruitgang en suksesse ten spyte van 
finansiële chaos in die wêreld. 
 
Watson het sy besigheidsvernuf eerstens toegepas terwyl hy sy vader se winkel bestuur het.  
Later sou hy gesonde finansiële praktyk toepas vir fondse wat van lidmate geleen was om ‘n 
poel te word vir die oprigting van inrigtings en kerke.  Om behoorlike besigheidsbeginsels in 
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die ontwikkeling van die voedselindustrie toe te pas, was nog ‘n uitdaging wat met sukses 
bekroon is.  Terwyl in die area van evangelisasie, het hy dwarsoor die Stille Oseaan eilande 
gereis, en die werk uitgebrei en gevestig.  Gedurende die depressie was die 
kerkwerknemers met 50% gesny, maar die werk was nie verhinder nie.  Daar het 90 000 
nuwe bekeerlinge gedurende hierdie periode bygekom, 48 nuwe sendings was gevestig, 1 
000 nuwe kerke was gebou en 184 nuwe lande en eilande het die boodskap in 122 nuwe 
tale ontvang.  Aan die einde van sy termyn, het die Watsons na Australië teruggekeer, waar 
hy voortgegaan het in divisieleierskap tot met sy aftrede in 1944.  Hy het die dag voor 
Kersfees in 1962 gesterf, op ouderom 87. 
 
 
13. J. Lamar McElhany - Mei 1936 - Julie 1950 
 
Jong Lamar McElhany se eerste onderonsie met Mev White was terwyl hy Healdsburg 
College in Kalifornië bygewoon het.  In antwoord op sy vraag aangaande die 144 000, het 
sy gesê, “Ek sou nie vir jou gesê het nie, al het ek geweet.”  Hy was verras, maar het later 
verstaan toe hy gelees het, “Wanneer mense ... nuuskierig is om iets te weet wat nie vir 
hulle belangrik is om te weet nie, lei God hulle nie ... Dit is nie Sy wil dat hulle in stryd 
betrokke moet raak oor vrae wat hulle nie geestelik sal help nie, soos , Wie maak die 
honderd vier-en-veertigduisend uit?” 
 
McElhany het sy 58 jaar diens aan die kerk as kolporteur begin.  Aangesien hy uit ‘n baie 
nougebonde familiekring gekom het, was die oproep tot oorsese diens baie moeilik om te 
aanvaar en het dikwels verskriklike eensaamheid na sy siel gebring, maar hy het gereis, 
eerstens na Australië, toe na die Filippyne, toe na Nieu Seeland, en uiteindelik, na ‘n aantal 
jare, terug na die V.S.A., waar hy as hospitaalkapelaan gedien het, daarna president van 
verskeie konferensies.  Hy het die gawe van ‘n skaars mengsel van vriendelikheid en 
fermheid gehad en was vergelyk met ‘n snydokter wat ‘n groot operasie kon uitvoer, maar 
nogtans net  ‘n klein litteteken gelaat het. 
 
In 1926 was hy as vise-president vir Noord-Amerika verkies (ekwivalent van die 
Noord-Amerikaanse Divisie vandag) en tien jaar later was hy verkies om die 
Wêreldkonferensiepresident te word.  Later, terwyl hy teruggekyk het, het hy met sy 
normale nederigheid gesê dat die beste posisie wat hy ooit gevul het, in sy jeug as 
tentmeester vir ‘n paar evangeliste, was.  Nadat sy derde termyn as president tot ‘n einde 
gekom het, het hy voortgegaan om as ‘n algemene veldsekretaris te dien tot sy dood in 
1959.  Kort voor sy dood, gedurende ‘n periode in die hospitaal, het ‘n personeellid vir hom 
gevra hoe hy daarvan gehou het om vir so baie jare president te wees.  Sy tipiese eerlike 
antwoord was, “Ek het nie daarvan gehou nie ... dit het my klaar gemaak.” 
 
 
14.  William H. Branson - Julie 1950 - Mei 1954 
 
Leraar Branson se jeug was gekenmerk deur ywerige studie en ‘n liefde vir kosmaak.  Sy 
begeerte om vir die kerk te werk het die begeerte om ‘n kok te word, oortref, maar hy het 
altyd daarvan gehou om te kook vir gaste wat kom besoek het.  Hy was op die ouderdom 
van 23 georden, het op die ouderdom van 24 president van die Suidelike Carolina 
Konferensie geword, van die Cumberland Konferensie op ouderdom 26, van die Suider Unie 
op die ouderdom van 28 en van die Afrika Divisie op die ouderdom van 33 (dit lyk of tye toe 
anders was!).  Die hele vasteland het ‘n betowerende invloed op hom gehad - hy het 
dikwels op die grond onder die sterrehemel geslaap, boombas vir borde gebruik, en elke 
moontlik vorm van vervoer waaraan gedink kon word, gebruik, maar het die vasteland 
deurreis om plekke en maniere te soek om die evangelie te versprei.  In ‘n kort tydjie het hy 
twee boeke geskryf as motiveerders aan ander jeug wat sou kies om op hierdie groot 
vasteland te werk. 
 
Hy was lank reeds erken as ‘n bekwame administrateur en kragtige prediker, en dus was hy, 
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na tien jaar se harde, bevredigende werk in Afrika, gevra om ‘n vise-president van die 
Wêreldkonferensie te word (nou 43 jaar oud).  Hy het hard gewerk, maar het ook geweet 
hoe om te ontspan en het daarop aangedring om nooit besigheid en ontspanning te meng 
nie.  Hy het daarvan gehou om tuin te maak, het ‘n klein boot besit, en was nooit so 
ontspanne as wanneer hy gaan uitkamp het en oor ‘n kampvuur kos gekook het en onder 
die sterre geslaap het nie.  Sy skoonvader het eenkeer opgemerk, “Naas die Here, is Will 
Branson die betroubaarste en grootste, die vriendelikste en beste man wat ooit geleef het.”  
Van 1938 en later het hy eers in Europa en toe in China gedien.  Toe hy in 1950 genooi 
was om president van die Wêreldkonferensie te word, was sy respons, “Ek het altyd baie 
hoë ideale gehad oor die tipe man wat as leier van God se volk behoort te staan ... Ek het 
nooit gevoel dat ek persoonlik aan daardie standaard sou voldoen nie, ek het geen 
natuurlike vaardighede nie ...”  Maar nadat alles gesê en gedoen was, het hy afgesluit, “Ek 
het nog nooit vry gevoel om ‘nee’ te sê ... wanneer ek gevra was om enige taak te verrig 
nie.”   Sy sekretaris het eenkeer aan vriende geskryf, “Ek het nog ooit iemand geken wat so 
oorvloedig en veelsydig was nie, en bowenal ‘n geniale geaardheid.”  Gedurende sy 
presidentskap het hy Parkinson se siekte ontwikkel en by die 1954 sakesitting in San 
Francisco bedank.  In sy laaste preek aan die afgevaardigdes, was sy boodskap nog steeds 
“Die hele besigheid van die kerk is om siele te red.”  Hy het in 1961 gesterf. 
 
 
14. Reuben R. Figuhr - Mei 1954 - Junie 1966 
 
Gebore in Wisconsin, was Figuhr van die groot immigrantse beweging van Duitsers wat 
Duitsland in die vroeë tot middel 1800's verlaat het, na Rusland gegaan het en toe ‘n geslag 
later weer na die state van die noord-sentrale platteland van die V.S.A. moes verhuis.  Hy 
was  vlot in vier tale insluitende Engels, Duits, Tagalog en Spaans.  Sy diens het 18 jaar in 
die Filippyne ingesluit (tien van hulle as president van die Unie) en nog nege jaar as 
president van die Suid-Amerikaanse Divisie en vier jaar as ‘n algemene veldsekretaris van 
die Wêreldkonferensie. 
 
Gedurende sy presidentskap het die kerk sy eerste miljoen in lidmaatskap bereik en gesien 
hoe nog ‘n halfmiljoen aansluit.  Toe hy verkies was, het die afgevaardigdes 109 lande en ‘n 
paar honderd tale verteenwoordig.  Sy reise het hom na sommige van die mees afgeleë 
plekke van die aarde geneem, ‘n totaal van tweemiljoen myl per lug en ontelbare myle per 
bus, trein, en selfs die gebruik van die waterbuffel vir vervoer.  In een geval moes hy meer 
as vyftig myl met ‘n vlot oor ‘n rivier gaan om sy bestemming te beriek.  Hy is in 1983 
oorlede en rus om sy Here se koms af te wag. 
 
 
15. Robert H. Pierson - Junie 1966 - Januarie 1979 
 
Robert Pierson se styl van dienskneg leierskap kan die beste geïllustreer word deur ‘n 
insident wat kort na sy aftrede van amptelike pligte, gebeur het.  Hy was uitgenooi om as 
gasspreker op te tree  vir ‘n reeks diaken en ouderlingvergaderings wat deur 
predikantevergaderings gevolg sou word by Camp Alamisco by Lake Martin in Alabama.  
Daar was op Sondag slegs ‘n paar ure tussen die twee stelle vergaderings vir die kampspan 
om op te ruim en alles in orde te kry vir die tweede groep.  Die kampdirekteur het net begin 
om die groot saal gereed te maak toe Pierson verby geloop het en die opruiming oorgeneem 
het, en die direkteur vrygestel het vir ander dringende werk.  Toe die direkteur beswaar 
gemaak het dat Pierson ‘n gas was en die geleentheid behoort te gebruik het om ‘n bietjie te 
ontspan en die pragtige meer te geniet, was Pierson se antwoord, “Ek hoor dat wie nie werk 
nie, nie eet nie; sê nou vir my wat gedoen moet word.”  Hy het toe voortgegaan om te was, 
te politoer en 200 stoele reg te sit terwyl die res van die personeel koorsagtig aan ander 
opdragte gewerk het.  Terwyl nederigheid nie uniek tot hierdie man tussen presidente was 
nie, was hy inderdaag ‘n spesiale persoon wat gedoen het wat hy gepreek het. 
 
Hy was in Iowa as ‘n vierde geslag Adventis in 1911 gebore.  Sy vader, was egter ‘n 
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Methodis en president van ‘n bank.  Hy het daarvan gehou om te skryf, en op die ouderdom 
van twaalf was een van sy gedigte gepubliseer - ‘n sewe versie verhaal van Lindbergh se 
vlug oor die Atlantiese Oseaan.  Hy het ook van sport gehou: in hoërskool was hy kaptein 
van beide sy voetbal- en atletiekspan.  Hy het ook korfbal en bofbal gespeel en het ook ‘n 
bietjie geboks.  Hy het nie baie gedink aan verdere studie na hoërskool nie.  En toe is sy 
moeder oorlede, en sy lewe het ‘n ander draai gemaak.  Hy is met sy hoërskool geliefde 
getroud en beide het na Southern Missionary College gegaan, waar sy deeltyds 
laerskoolklasse aangebied het, en hy koeie gemelk het om vir hulle studies en grade in 
Teologie en Opvoeding, te betaal.  Agt jaar nadat hy die kollege verlaat het (nou 30 jaar 
oud), was hy benoem as president van die Suidelike Indië Unie.  Vandaar het hy na New 
York teruggekeer, waar hy ‘n daaglikse radio-uitsending onderhou het, en in 1944 was hy 
geroep om die president van die Brits Wes Indiese Eilande Unie te word.  Ses jaar later het 
hy na Indië teruggekeer as Divisiepresident.   Terwyl hy daar was, het hy die eerste SDA 
predikant geword om die bergkoninkryk van Sikkim binne te gaan.  In 1958 het hy president 
van die Trans-Afrika Divisie geword en was onder diegene wat in die middel van die 
Katanga/Kongo oorlog vasgevang was, met skrapnel wat dikwels sentimeters verby gevlieg 
het.  Hy het later erken, deur 2 Korinthiërs 1:10 aan te haal, “Dit was God wat ons teen 
dreigende dood beskerm het” (Phillips).  Uiteindelik, op aandrang van sy dokter se advies, 
het hy in 1979 uit amptelike diens getree, maar het toe vir ‘n tydjie  as vrywillige predikant in 
‘n kerk in die Karibiese eilande gedien.  Terwyl hy in Hawaii gedien het, is Pierson in 1989 
oorlede op die ouderdom van 78 van ‘n hartaanval wat tien jaar tevore deur sy dokters 
voorspel was. 
 
 
16. Neal C. Wilson - Januarie 1979 - Julie 1990 
 
As die seun van sendelinge, het hy baie jare in Afrika en Indië deurgebring, en toe die Midde 
Ooste, waar hy vir vyf jaar president van die Egiptiese Sending was en vir agt jaar van die 
Nyl Unie.  Hy was aktief van die onderhandelinge van die opening van die SDA werk in 
Libië, Soedan en Aden.  Mettertyd het hy die president van die Columbia Unie in die V.S.A. 
geword, en van daar president van die Noord-Amerikaanse Divisie teen 1966.  By die 
Jaarlikse Raad van 1978, toe Leraar Pierson bedank het, was Leraar Wilson as sy 
plaasvervanger aangestel, met ingang van Januarie 1979. 
 
As president van ‘n wêreldorganisasie met ‘n lidmaatskap van ‘n paar miljoen en wat met 
miljoene vermeerder het, het Leraar Wilson hom dikwels in onderhoude en onderhandelings 
met staatshoofde van lande rondom die wêreld bevind om maniere te vind waarop die SDA 
kerk meer effektief kan dien en sy unieke bediening kan deel.  Hy was instrumenteel in die 
verkryging van formele erkenning van die kerk in Rusland en ander lande van die 
voormalige Sowjet Unie, het deelgeneem in die onderhandelinge vir die stigting van ‘n 
teologiese skool en uitgewery vir die nuut-georganiseerde Euro-Asië Divisie, en het deur 
hoëvlak vergaderings daarna gesoek om ‘n mate van godsdienstige verdraagsaamheid in 
baie lande te kry waar dit voorheen beperk was.  Met sy aftrede na elf jaar, het hy 
voortgegaan om baie sleutelkomitee funksies op ‘n vrywillige basis te vul, en het sy wêreld 
politieke vaardigheid vir nog baie jare aan die kerk geleen. 
 
Een van sy persoonlike kenmerke wat hom hoog aangeskrewe gehou het by baie 
kerklidmate rondom die wêreld was sy ongewone vermoë om bekendes en besonderhede 
jare later te onthou.  Hy het ‘n geweldige geheue gehad om terloopse onderonsies en klein 
insidente wat jare tevore plaasgevind het, later te onthou tot verbasing van diegene wat 
betrokke was.  Hierdie selfde vermoë was ook tot goeie voordeel gebruik, aangesien hy in 
staat was om ‘n helder denke te handhaaf van die altyd-groeiende pols van die kerk in al sy 
vele detail rondom die wêreld. 
 
 
17. Robert Folkenberg - Julie 1990 - Maart 1999 
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Folkenberg, wat in 1941 Puerto Rico vir sendelinge gebore is, was die eerste president wat 
‘n lisensie gehad het om multi-enjin vliegtuie en helikopters te vlieg, hy was ‘n 
gesertifiseerde skubaduiker, radio-amateur operateur, ens.  Hy was ‘n leier met 
ondernemingsgees wat in staat was om gedurende sy jare daar,  toekennings van baie 
regerings te verkry vir gesondheid en opvoedkundige projekte in Sentraal Amerika.  Hy hy 
het ook fondse bekom vir radiostasies in ‘n paar lande in Sentraal Amerika en die Karibiese 
Eilande. 
 
Folkenburg het die kerk in die tegnologiese eeu ingebring deur kerke dwarsdeur die wêreld 
met satelliet T.V. en die internet te verbind.  Wêreldevangelisasie het ‘n nuwe betekenis 
verkry met wêreldwye veldtogte via satelliet en die gebruik van veelvoudige vertalings, om 
honderde duisende kykers gelyktydig te bereik. 
 
 
18. Jan Paulsen - Maart 1999- 
 
Die tweede Noorweër (gebore in Navik, 1935) om president te word, het Paulsen die kerk in 
sy tuisland, Engeland, en die sub-Sahara Afrika gedien en ook as die president met die 
langste diens van die Trans-Europese Divisie.  Gedurende sy termyn in TED, was hy 
instrumenteel in die versterking en uitbreiding van die werk in verskeie lande van Oostelike 
Europa na die val van Kommunisme, insluitende Albanië, wat tot 1990 heeltemal vir 
godsdiens gesluit was. 
 
Alhoewel sy administratiewe talente lankal reeds deur die kerk raakgesien was, verkies hy 
om gesien te word as ‘n skolier in die veld van teologie en missiologie.  Hy was die eerste 
Adventis om ‘n Doktersgraad in Teologie by die Protestantse fakulteit van enige Duitse 
universiteit (Tubingen Universiteit - 1972) te verkry.  Deur die jare het hy baie leesstof en ‘n 
boek oor sy geliefkoosde temas gepubliseer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 15 
 

Tyd-lyn Opsomming van die Groot Adventbeweging 
 
 

Ons het eers die ontwikkeling van die werk in breë kronologiese hale bestudeer; toe het ons 
gekyk na sy verskillende fases van aktiwiteit en geografiese komponente om ‘n duideliker 
prent te kry.  Ons kerk het egter nie in fases of segmente in ‘n gekoördineerde, metodiese 
patroon ontwikkel nie.  Dit het gegroei soos wat die Gees van God op die verstande van 
mense in verskillende plekke en op verskillende maniere gewerk het om die behoeftes van 
die evangelie-opdrag te vervul.  Geografie, fases, konsepte en mense is almal nou 
saamgeweef dwarsdeur die groei en geskiedenis, om ‘n sterk netwerk van geloof in die 
nabye koms van Christus te maak wat die hele aardbol omsirkel.  Hieronder volg ‘n kort 
kronologiese opsomming vir maklike verwysing (tekort aan spasie beperk duidelik die 
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volledigheid daarvan en streke sal dalk daardie datums wat vir hulle belangrik is, wil 
byvoeg). 
 
 
(Afdeling 2 - 1755-1843) 
 
Dit is die periode wat die Bybelse tydprofesieë tot ‘n einde gebring het en Christelikheid by ‘n 
kruispad. 
 
1755 Die Lissabon aardbewing 
1780 Die Donker dag 
1782 William Miller word gebore 
1792 Joseph Bates word gebore 
1793 Era van Protestantse sendings begin; William Carey reis na Indië 
1798 Einde van die 1260-jaar profesie 
1804 Britste en Oorsese Bybelvereniging georganiseer 
1807 Protestantse sendeling na China - Robert Morrison 
1813 Sendeling na Burma - Adoniram Judson 
1816 Sendeling na Stille Suidsee - John Williams 
1817 Sendeling na Afrika - Robert Moffat 
1827 Ellen Harmon (later White) word naby Portland, Maine gebore 
1831 William Miller, Joseph Wolff en andere begin om die Wederkoms te preek 
1833 Sterrereën 
1839 Joshua V. Himes sluit by Miller aan; daar word in groot stede gepreek 
1840 Himes publiseer eerste Adventiste tydskrif; Livingstone seil na Kaapstad, Afrika 
1842 Charles Fitch produseer profetiese grafieke; James White begin preek 
1843 “Middernagtelike Geroep” boodskap word verkondig ter voorbereiding van die 

wederkoms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Afdeling 3 - 1844-1852) 
 
‘n Vormende en skuddende periode vir diegene wat geglo het in die nabye wederkoms; die 
elemente het vorm begin aanneem wat binnekort in die vorming van ‘n sterk organisasie 
gebruik sou word. 
 
1844 Die “groot teleurstelling”, die Sabbat (Washington, New Hampshire) en heiligdom 

(Hiram Edson) waarhede ontdek; die gawe van profesie word aan die oorblyfsel 
gegee;  eerste openbare telegraafboodskap deur Samuel Morse gestuur: “Wat het 
God gedoen!” 

1845 Joseph Bates, J.N. Andrews en andere aanvaar die Sabbat 
1846 Die Whites aanvaar die Sabbatleerstelling 
1847 Sabbatvisioen aan Ellen White gegee 
1848 Eerste algemene vergaderings van Sabbathouers: “Ses Sabbatkonferensies”’ visioen 

om ‘n klein koerantjie te begin 
1849 Eerste tydskrif word gepubliseer: Present Truth; Review and Herald Publishing begin 

hier 
1850 Eerste uitgawe van die Advent Review and Sabbat Herald 
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1852 Youth’s Instructor word gepubliseer; eerste Sabbatskoollesse (geskryf deur James 
White)  

 
(Afdeling 4 - 1853-1863) 
 
Met groei het die behoefte vir struktuur gekom; met die behoefte het ook ‘n plan gekom, 
gegee in antwoord op gebed. 
 
1853 Identiteitskaarte aan predikante uitgereik; eerste Sabbatskool georganiseer; eerste 

kerkskool gestig, met Martha Byington as onderwyseres; Uriah Smith sluit by die 
Review kantoor aan 

1854 Eerste tentbyeenkomste word deur Loughborough en Cornell gehou 
1855 Hoofkwartiere verskuif na Battle Creek, Michigan, en eerste gebou word vir Review 

opgerig 
1859 “Sistematiese Vrygewigheidsplan” om te gee, word aanvaar 
1860 Naam “Sewendedag-Adventis” word aanvaar 
1861 Eerste konferensie word in Michigan gevorm; Review and Herald in Battle Creek 

geinkorporeer 
1863 Wêreldkonferensie word georganiseer en eerste sakesitting word gehou; eerste 

stappe in gesondheidshervorming word geneem 
 
(Afdeling 5 - 1864 -1873) 
 
Die venster op die wêreld van uitdagings begin om vir Sewendedag-Adventiste oop te gaan.  
Sendelinge het eers na Kalifornië (via Panama, omdat die transkontinentale treinspoor eers 
in 1869 geopen het) en die suidelike state gegaan. 
 
1864 Adventiste verkry nievegtende status in Burgeroorlog 
1866 Eerste sanatorium (hospitaal) by Battle Creek; eerste gesondheidstydskrif, The 

Health Reformer 
1868 Eerste werkers word na Kalifornië gestuur; eerste kampvergadering (Wright, 

Michigan) 
1869 Eerste traktaat en sendelingvereniging word gevorm; John Erzberger vra vir ‘n 

sendeling na Europa  
1872 Dood van Joseph Bates; Advent Tidende in Deens gepubliseer (in die V.S.A.); skole 

open in Battle Creek en sou die eerste kollege van die genootskap word 
 
(Afdeling 6 - 1874-1878) 
 
Die venster sluit nou ‘n hele paar lande in, sewe tale, baie inrigtings word bygevoeg, en 
teen: 
 
1880 staan die lidmaatskap op 15 570 
1874 J.N. Andrews gaan na Switserland; Signs of the Times gepubliseer 
1875 Pacific Press Publishing begin 
1876 Frankryk hoor die drie engele boodskap; Duitsland organiseer hulle eerste kerk; Les 

Signes des Temps word as die eerste Europese tydskrif gepubliseer 
1877 J.G. Matteson, eerste sendeling na Skandinavië 
1878 Eerste Sabbatskooloffergawes word vir sendingwerk gekollekteer; Ings en 

Loughborough gaan na Engeland 
 
(Afdeling 7 - 1879-1904) 
 
Teen 1904 (vier-en-twintig jaar later) het ons meer lidmate buite Noord-Amerika gehad as 
wat die totale lidmaatskap in 1880 was.  Gedurende hierdie periode het die drie engele 
boodskap na Australië, Afrika, Indië, Suid-Amerika, Golf van Meksiko, China en die Suidsee 
Eilande gegaan.   Van sewe tale het ons uitgebrei na twee-en-twintig.   ‘n Nuwe golf van 
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jeug het hulle geleentheid en sending gevind. 
 
1879 Harry Fenner en Luther Warren organiseer die eerste jeugvereniging om namens 

hulle ouderdomsgroep te werk 
1880 Eerste dopelinge in Engeland; eerste konferensie buite N. Amerika - Denemarke 
1881 Eerste kolporteur, G.A. King; dood van James White 
1883 Opleiding van verpleegsters begin by Battle Creek; dood van J.N. Andrews 
1885 Eerste sendelinge na Australië; Ellen White besoek Europa 
1886 Werk word op Pitcairn Eiland begin; eerste kerk in Rusland georganiseer 
1887 Eerste sendelinge na Afrika (Kaapstad); eerste kampvergadering in Europa 

(Noorweë); kolporteurs gaan Guyana binne 
1888 Abram LaRue gaan na Hong Kong; historiese Wêreldkonferensie sakesitting by 

Minneapolis 
1889 Eerste sendelinge na Turkye, Barabdos; Godsdiensvryheidsvereniging georganiseer 
1890 S.S. Pitcairn ploeg die waters van die Stille Suidsee; eerste jeugverwante 

leierskaphandleiding gepubliseer; Manual of Suggestions for Those Conducting 
Youth Meetings 

1891 Ellen White gaan na Australië; werk in Meksiko, Sentraal Amerika gestig 
1892 Werk begin in Finland, Brasilië, Jamaika, Kaapse Konferensie georganiseer; Steps to 

Christ gepubliseer; eerste jeugvereniging in Australië 
1893 Werk gaan Malawi, Indië, Trinidad, Falklands binne; eerste kollege buite 

Noord-Amerika - nou Helderberg, Kaapstad 
1894 Werk open in Chili; eerste Uniekonferensie georganiseer - Australië 
1896 Eerste sendeling na Japan, gesondheidswerk begin in Australië 
1897 Werk open in België, Ysland; Avondale College open in Australië 
1898 Werk gaan Peru, Hongarye binne; Desire of Ages gepubliseer 
1900 Werk gaan Indonesië (Sumatra) binne, Virgin Eilande 
1901 Eerste georganiseerde kerk in Skotland; werk gaan Puerto Rico binne; A.G. Daniells 

verkies as president; Sending Vrywilliger lidmaatskapkaarte word uitgereik 
1902 Eerste werkers word na China gestuur; Malamulo Sending word begin; Battle Creek: 

hospitaal en drukkery  
1904 Werk begin in Romenië, Portugal, Ekwador; eerste Koreaanse bekeerlinge (in 

Japan);  Manual of Young People’s Work gepubliseer. 
 
(Afdeling 8 - 1905-1923) 
   
Die werk het nou so vinnig uitgebrei dat ons byna elke week twee sendelinge uitgestuur het 
(gemiddeld 96 per jaar), en jeugbediening het begin. 
 
1905 Eerste inwonende sendeling gaan na Korea; eerste evangelis gaan na Haiti; eerste 

kerk in Kuba georganiseer; Peru Sending georganiseer; werk begin in die Filippyne 
1906 Uruguay Sending georganiseer; werk begin in Kenia 
1907 Jongmense Departement van Sending Vrywilligers bekend gestel, met M.E. Kern as 

direkteur; Môrewag vir die eeste keer gepubliseer - Sentrale Unie (U.S.); Standaard 
van Verwerwing ingstel as voorloper vir Hoofrigter 

1908 Werk begin in Papua-New Guinea, Guatemala; Junior Leeskursus ingestel 
1909 Eerste bekeerlinge waarvan ons weet in Griekeland; Tuisstudie Instituut open; Junior 

Strewersverenigings bekend gestel 
1911 Tentdienste in Palestina (Israel) gehou; eerste voorloper vir Baanbrekers - “Takoma 

Indians”, Maryland 
1912 Eerste bekeerlinge in Bolivië; Kommunikasiedepartement begin as “Press Bureau” 
1913 Ellen White stuur haar laaste boodskap na ‘n Wêreldkonferensie sakesitting 
1914 Eerste bekeerlinge in Borneo; Junior Vereniging Lesse bekend gestel as voorlopers 

vir Baanbrekerklasse 
1915 Dood van Ellen White; W.H. Branson verkies as president van die Suider Unie op 

ouderdom 28; Senior Bybeljaar ingestel 
1917 Junior Bybeljaar bekend gestel 
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1918 Tuissending Tak word ‘n departement van die Wêreldkonferensie (vandag se 
Persoonlike Bedieninge afdeling van die Sabbatskool en Persoonlike Bedieninge 
Departement); eerste Junior Manual gepubliseer 

1919 JSV Gelofte en Wet aanvaar 
1920 Harriett Holt verkies as die eerste junior leier in die jeugdepartement 
1922 Die “Dime” Tabernakel in Battle Creek brand af; S.N. Haskell sterf; JSV/SV klaswerk 

bekend gestel: Vriend, Makker vir JSV - Rigter en Hoofrigter vir die “Rigtersband” ‘n 
leierskapklub binne die Strewersvereniging; uniforms en serpe word voorgestel 

1923 Messages to Young People idee word gebore; Tuisverpleging kursus ontwikkel as 
voorloper vir die Vakhonneurs 

 
 
(Afdeling 9 - 1924-1946) 
 
Dit lyk nie asof Die Groot Depressie en Tweede Wêreldoorlog die derde engel se boodskap 
vertraag het nie, aangesien die saad wat deur die baanbrekers gesaai en deur die Heilige 
Gees benat is, voortgegaan het om vrugte te dra. 
 
1924 Laaste skakel met die baanbrekers sterf - J.N. Loughborough; Strewers Week van 

Gebed bekend stel 
1925 Eerste jeugkamp in Australië gehou 
1926 H.M.S. Richards begin radio-uitsending; eerste jeugkampe in V.S.A. (Meisies - 

Wisconsin, Seuns - Michigan) 
1927 Mwami Hospitaal open in Zambië; Junior Manual in Spaans, Chinees 
1928 16 “beroepsvakhonneurs” bekend gestel; C. Lester Bond word Junior Jeugdirekteur 

by die W.K.; Eerste Jeugkongres in Duitsland 
1929 Suidoos Kalifornië Konferensie open JSV “Baanbreker” Kamp 
1930 H.T. Elliot vervang Kern as W.K. Jeugdirekteur; Pre-JSV klasse bygevoeg 

(Voorslaggie klasse) 
1931 Leo Haliwell’s se boot, die Luzeiro I, voltooi en begin vaar in die Amasonerivier  
1932 SDA Church Manual gepubliseer; Camp Leader’s Handbook gepubliseer 
1936 Sentrale Unie aanvaar ‘n hele uniform vir JSV “eenhede” 
1937 Teologiese Opleidingskool gestig 
1938 Master Comrade Manual gepubliseer; Ideals for Juniors deur Bond gepubliseer, 

gebaseer op die gedeeltes van die Gelofte en Wet; Baanbrekerklub georganiseer in 
Kalifornië deur Lawrence Paulson 

1939 Advent Wacht jeugklub vorm in Switserland; Gevorderde Vakhonneurs bekend 
gestel; Midde-Ooste Kollege in Lebanon gestig 

1941 Stem van Profesie word ‘n genootskaplike projek 
1942 Eksperimentter met streepbaadjeis in Noordwes Stille Oseaan met Laurence Skinner 
1945 Eerste SV môrewagboek - “Mysteries” deur L.H. Wood; eerste somerkamp in Puerto 

Rico 
1946 Eerste konferensie-geborgde Baanbrekerklub, Riverside, Kalifornië, Francis Hunt, 

direkteur, John Hancock, konferensie Jeugdirekteur, ontwerp driehoek; EGW 
samestelling Evangelism vrygestel 

 
(Afdeling 10 - 1947-1959) 
 
Tweede Wêreldoorlog eindig, die kerk hergroepeer en herbou in baie gebiede, 
gemeenskapstrukture word verander, gaan die “moderne eeu” binne. 
 
1947 Eerse NAD Jeugkongres, San Francisco; Internasionale Matigheidsvereniging 

gevorm; Baanbrekerlied deur Henry Bergh geskryf 
1948 Baanbrekervlag deur Helen Hobbs gemaak; Area Koördineerders vir die eerste keer 

in Baanbrekers gebruik 
1949 Eerste Junior Kongres, La Sierra College, met John Hancock; hospitaal open in 

Pakistan 
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1950 Eerste televisie-uitsending - Faith for Today; Baanbrekerklub deur Wêreldkonferensie 
aanvaar, Laurence Skinner word eerste Wêreld Baanbrekerdirekteur; Eerste 
Baanbreker Saamtrek, Kalifornië 

1951 Maluti Hospitaal open in Lesotho; Hoofrigter bekend gestel 
1953 SDA Bible Commentary word vrygestel; Pan Amerikaanse Jeugkongres, San 

Fransisco; eerste uitgawe van die Junior Guide word gedruk; eerste 
Baanbrekersaamtrek, Massachusetts; eerste Baanbrekerklub in Puerto Rico, Eliezer 
Melendez, direkteur 

1954 Die eerste Baanbrekerklubs word op die eiland van Trinidad in die Karribiese See 
georganiseer 

1955 Eerste “Conquistadores” Klub georganiseer, Lima, Peru (Spaanse Baanbrekers), met 
D.J. von Pohle, Jeugdirekteur en Nercida Ruiz, Klubdirekteur 

1956 SV Voice of Youth evangelisasie deur W.K. aanvaar 
1958 Gevorderde klasse by Baanbreker leerplan gevoeg; Silwer Toekenning bekend 

gestel 
1959 Wêreld lidmaatskap van kerk bereik die 1 miljoen merk; Eerste studentesendeling 

van Columbia Union College uitgestuur; eerste Baanbrekerklub in Zimbabwe en 
Brasilië (Desbravadores); Goue Toekenning bekend gestel 

l 
 
(Afdeling 11 - 1960 - 2000) 
Mense begin om na die uitdrukking “soos in die dae van Noag” te verwys; “millenniumkoors” 
en YSK maak die harte en verstande van die gemeenskap bekommerd.  Dit is tyd vir die 
Here om te kom; daar is ‘n nuwe gewaarwording van dringendheid; evangelisasie pas by 
tegnologie aan en gaan wêreldwyd via satelliet. 
 
1960 Andrews Universiteit neem die plek in van die Teologiese Opleidingskool; eerste unie 

Kamp te Lone Pine, Kalifornië 
1961 CME word Loma Linda Universiteit 
1962 5 Dag Rookstaakplan word bekend gestel; nuwe 60-uur Baanbreker 

Personeelopleiding kursus 
1963 John Hancock word Wêreld Baanbrekerleier 
1966 Voorslaggies word in Hartford, Connecticut, begin met Rita Vital wat uitlei 
1967 Rentmeesterskapdepartement word gestig 
1969 Wêreld Jeugkongres, Zurich, Switserland 
1970 Insight vervang Youth’s Instructor; lidmaatskap by 2 miljoen; Leo Ranzolin (Brasilië) 

word Wêreld Baanbrekerdirekteur 
1971 Eerste divisie-wye Kamp, Swede (Noordelike Europese-Wes-Afrika Divisie, vandag: 

TED) 
1972 Eerste pogings tot wêreldwye gekoördineerde evangelisasie, Sending ‘71...; eerste 

Euro-Afrika Divisie Kamp, Oostenryk 
1974 Eerste Antilliaanse Unie Baanbrekerkamp 
1975 Eerste Suidsee Divisie Kamp, Australië 
1976 50ste herdenking van Strewerskampering; hoogste jeugkamp in die wêreld word 

gehou te Ticllo, Peru, met 20 Hoofrigterkandidate, hoogte 4 900 mts./17 000+ vt. 
1977 W.K. Jaarlikse Raad loods plan om 1 000 persone per dag teen 1980 te doop; Youth 

Ministry Accent deur W.K. Jeugdepartement geproduseer 
1978 Eerste Suidelike Asië Divisie Kamp, Indië; Strewers (MV) vervang deur Adventiste 

Jeug (AJ) 
1980 Afrika-Indiese Oseaan Divisie word georganiseer; Mike Stevenson (Suid-Afrika) word 

Wêreld Baanbrekerdirekteur; Leon Ranzolin word Wêreld Jeugdirekteur, die eerste 
nie-Amerikaner om die posisie te beklee 

1983 Eerste Inter-Amerikaanse Divisie Kamp, Mexico 
1985 Eerste Noord-Amerikaanse Divisie Kamp, Colorado; die saamgesmelte 

Kerkbedieningedepartement begin met sy eksperiment 
1986 Malcolm Allen (Australië) word Wêreld Baanbrekerdirekteur; Pan African 

Jeugkongres in Nairobi 
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1988 Spesiale uitgawe “Baanbreker Bybel” bekend gestel; hersiene Baanbreker leerplan 
bekend gestel 

1989 Voorslaggieklub deur W.K. aanvaar en gaan wêreldwyd 
1990 “Valuegenesis” opname van jeug in NAD begin, gevolg deur SPD en ander divisies, 

voorsien ‘n basis van meer as 50 000 respondente op vrae oor morele en geestelike 
waardes 

1993 Wêreld Jeugevangelisasie Konvensie in Praag 
1994 Eerste Oos-Afrika Divisie Kamp by Victoria Valle 
1995 Baraka G. Muganda van OAD (Tanzanië) word die Wêreld Jeugdirekteur, eerste in 

die “nuwe” Jeugdepartement en eerste Swart Afrikaan om hierdie posisie te beklee 
1996 Eerste SPD Jeugkongres in Brisbane 
1998 Eerste Divisie Hoofrigter Kamp, SAD - Chili; eerste Divisie Hoofrigterkonvensie, NAD 

- Kalifornië; ‘n groot hersiening van die Honneurs begin insluitende die bekendstelling 
van ‘n nuwe agtste kategorie: Gesondheid en Wetenskap 

1999 Ontdek die Krag Kamp, Wisconsin, vier 50 jaar van Baanbrekers, met 22 000 
deelnemers van alle kontinente; daar is nou soveel Baanbrekers as wat daar totale 
kerklidmate in 1959 (40 jaar gelede) was; wêreld kerklidmaatskap steek 11 miljoen 
verby 

2000 Aanslag op Toronto 2000 Projek in Toronto, Kanada  
2001 Wêreld Jeugleierskapkonferensie in Brasilië 
2003 Wêreld Jeugkonferensie oor Evangelisasie en diens, Bangkok, Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


