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VOORWOORD
De raadgevingen van de “Geest der Profetie”, hebben
herhaaldelijk de nadruk gelegd op de voordelen van het leven op
het platteland. De onweerswolken die zich samenpakken, geven
ons tekenen hoezeer het nu het juiste ogenblik is om opnieuw de
oproep te doen weerklinken, de steden te verlaten. Iedere
Adventist die nadenkt, geeft er zich duidelijk rekenschap van dat
het leven in de steden, dat zoveel belemmeringen met zich
meebrengt, verleidingen en toenemende conflicten, geen gezond
milieu vormt voor de christelijke families.
Door de “Getuigenissen” over deze punten van levensbelang, zijn
in de loop der jaren duizenden Adventisten geleid in hun keuze
van het bepalen van hun woonplaats, evenals in hun verhouding
tot de organisaties in de wereld. Deze raadgevingen werden
algemeen verspreid. Aangezien de voorspellingen van een
dreigende crisis, ons licht geven over de subtiliteit van de gevaren
en de woede van het komende conflict, komt het ons gepast voor
om deze raadgevingen opnieuw uit te geven onder een
ontvankelijke vorm, om de aandacht van ieder lid van de kerk
erop te vestigen.
De komende tijden in overweging genomen, is het des te meer
juist, niet alleen de raadgevingen van de eerste publicaties te
herhalen die het minst bekend zijn, maar bovendien meer
aandacht te schenken aan deze raadgevingen. Tegelijkertijd
bieden we richtlijnen aan, die meer gedetailleerd en herhaaldelijk
verschenen zijn in de “Review and Herald”, of gegeven zijn in de
brieven die gericht zijn aan de leiders die werken in de zaak van

God. Een dergelijke handelswijze komt helemaal overeen met de
instructies die mevrouw White gegeven heeft aan haar
administrateurs, voor de “publicatie en het samenbundelen van
haar manuscripten”. Want zo zegt zij, “zij bevatten de richtlijnen
die God mij heeft toevertrouwd voor Zijn volk”. Samen met de
referentie van iedere passage, is het jaar van de redactie of de
eerste publicatie aangegeven.
De dringende oproepen die in deze brochure gedaan worden,
sporen ons aan om op een actieve wijze aan onze verplichtingen
tegemoet te komen, maar zij waarschuwen ons ook ernstig tegen
iedere stoutmoedige handeling. Wij wensen in het bijzonder de
aandacht te vestigen op de waarschuwingen die in het hoofdstuk
VII “GELEID DOOR DE TUSSENKOMST VAN GOD”,
gegeven worden.
Deze brochure is nu in omloop gebracht om te beantwoorden aan
de stellige overtuiging, dat de tijd gekomen is om opnieuw deze
oproep te doen weerklinken:
“VERLAAT DE STEDEN”

The trustees of the
Ellen G, White Publications

Hoofdstuk 1
Oproep om de steden te verlaten
De gevaren van de steden
Weinigen beseffen de belangrijkheid om die omgang te mijden,
die afwijzend staat tegenover godsdienstig leven. Bij het kiezen
van een kennissenkring stellen maar weinigen hun geestelijke
welvaart voorop.
Ouders trekken met hun gezinnen naar de steden omdat ze denken
daar gemakkelijker een bestaan te vinden dan op het land. De
kinderen, die wanneer ze niet in school zitten, niets te doen
hebben, gaan de straat op met al de opvoedkundige nadelen
daaraan verbonden.
Door omgang met slechte elementen worden ze losbandig en
nemen slechte gewoonten over. De ouders zien dat alles wel;
maar het zou een offer vereisen om hun dwaling te verbeteren, en
ze blijven waar ze zijn, tot satan hun kinderen geheel in zijn
macht krijgt. Het is toch beter een werelds belang op te offeren
dan de kostbare zielen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, in
gevaar te brengen. Zij zullen aan verzoekingen bloot staan en
moeten leren hoe ze daar tegenin moeten gaan; maar het is uw
plicht elke invloed te beknotten, elke gewoonte tegen te gaan,
elke band te verscheuren die een belemmering is dat u uzelf en
uw gezin van ganser harte aan God wijdt.
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In plaats van naar een overvolle stad te trekken, kunt u beter een
rustige omgeving zoeken, waar uw kinderen, voor zover dat
mogelijk is, beschermd zullen zijn tegen verzoeking en waar u ze
zult kunnen leiden en opvoeden tot nuttige mensen.
De profeet Ezechiël geeft in dat opzicht een opsomming van de
oorzaken die Sodoms zonde en verwoesting ten gevolge hadden:
“Hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en
haar dochters; maar zij sterkte de hand van de arme en
nooddruftige niet.”
Allen die aan het oordeel van Sodom willen ontkomen, moeten de
weg mijden die Gods oordelen over deze zondige stad bracht.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, pagina 72, 73. (1882)

Het leven in de stad is niet volgens het plan
van God
Over de gehele wereld worden de steden broedplaatsen van
ondeugd. Aan alle kanten ziet en hoort men het kwade. Overal
zijn verlokkingen tot zinnelijkheid en uitspattingen. Het getij van
verderf en misdaad zwelt voortdurend aan. Elke dag brengt
berichten over geweld, beroving, moord, zelfmoord en andere
misdaden, teveel om op te noemen.
Het leven in de steden is onecht en gekunsteld. De intense
hartstocht om geld te verdienen, de jacht naar opwinding en
plezier, de zucht naar vertoning, de luxe en buitensporigheden,
dat alles zijn krachten, die bij de grote massa de geest aftrekken
van het ware doel van het leven. Zij openen de deur voor duizen2

den verleidingen. Op de jeugd
onweerstaanbare aantrekkingskracht.

hebben

zij

een

bijna

Een van de meest subtiele en gevaarlijke verleidingen die de
kinderen en de jeugd in de stad bestormen is de liefde voor
plezier. Vakanties en vrije dagen zijn talrijk; spelen en
paardenrennen trekken duizenden en de maalstroom van
opwinding en plezier trekt hen weg van de eenvoudige plichten
van het leven. Geld dat bewaard zou moeten worden voor betere
doeleinden, wordt verkwist aan amusement. Als gevolg van de
arbeidsverhoudingen en de stakingen van de vakbonden worden
de levenscondities in de steden hoe langer hoe moeilijker.
Ernstige moeilijkheden komen op ons af; en voor vele gezinnen
zal het verlaten van de stad een noodzaak worden.
De omgeving van de stad is dikwijls een gevaar voor de
gezondheid. De voortdurende mogelijkheid van contact met
ziekte, de verontreinigde lucht, onzuiver water, en het
verontreinigde voedsel, de volle, donkere, ongezonde woningen,
zijn sommige van de euvels waar men mee te maken heeft.
Het was Gods bedoeling niet dat de mensen in steden opgepakt
zouden zitten, op etages en in huurkazernes. In den beginne
plaatste Hij ons eerste ouderpaar te midden van de mooie
vergezichten en geluiden waar Hij ons ook vandaag mee wenst te
verheugen. Hoe meer wij in harmonie komen met Gods
oorspronkelijk plan, hoe gunstiger onze positie zal zijn om ons te
verzekeren van gezondheid voor lichaam, geest en ziel.
De weg tot gezondheid, pagina 209, 210.
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Een trage geest
Vanaf twee uur ’s morgens bleef ik wakker. Gedurende de nacht
kreeg ik raad. Ik spoorde enkele families levendig aan, om acht te
slaan op de middelen die God hen ter beschikking stelde om de
steden te verlaten om hun kinderen te redden. Sommigen waren
traag van geest, zij ondernamen geen enkele besliste poging in
deze richting.
De engelen van de barmhartigheid oefenden druk op Lot uit, op
zijn vrouw en zijn dochters en namen hen bij de hand. Als Lot
zich had gehaast, zoals de Here dat verlangde, zou zijn vrouw niet
in een zoutpilaar veranderd zijn geworden. De geest van Lot was
te traag. Laten we niet doen zoals Lot. Dezelfde stem die Lot
waarschuwde om Sodom te verlaten, nodigt ons in deze woorden
uit: “Gaat weg uit hun midden, en scheidt u af,……en houdt niet
vast aan het onreine.” (2 Kor. 6: 17). Zij die aan deze
waarschuwingen gehoorzaam zijn, zullen een toevlucht vinden.
Laat ieder van zichzelf een helder inzicht hebben en laat hij
proberen zijn familie te redden. Laat hij zich terstond gereed
maken voor de taak. God zal hem stap voor stap openbaren wat
hij doen moet .
Luister naar de stem van God in de woorden van de apostel
Paulus: “blijft, … uw behoudenis bewerken met vreze en beven,
want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het
werken in u werkt.” (Filippenzen 2: 12, 13). Lot doorkruiste de
vlakte met langzame en terughoudende passen. Hij was al zo
lange tijd verbonden geweest met de bedrijvers van het kwaad,
dat hij het gevaar dat hem omgaf slechts zag toen zijn vrouw voor
altijd in een zoutpilaar werd veranderd.
Review & Herald. (11 december 1900)
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De oordelen van God zullen de steden
overvallen
De tijd is nabij, dat de grote steden bezocht zullen worden door de
oordelen Gods. Binnenkort zullen deze steden geschud en
geschokt worden. Al zijn hun gebouwen nog zo groot en sterk, al
zijn ze nog zozeer beveiligd tegen het vuur, wanneer God deze
gebouwen aanraakt, zullen ze in enkele minuten of in enkele uren
tot een puinhoop zijn geworden.
De goddeloze steden van onze wereld zullen weggevaagd worden
door de bezem der verwoesting. In de rampen die nu plaatsvinden
ten aanzien van onmetelijke gebouwen en grote stadsgedeelten,
laat God zien wat over de gehele aarde zal komen.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, pagina 115. (1902)

Gevolgen van het minachten van de
waarschuwingen
Ik heb het bevel gekregen te zeggen, dat de steden die de maat
van hun zonden en hun overtredingen hebben doen overlopen,
vernietigd zullen worden door aardbevingen, door het vuur en
door het water. De gehele wereld zal weten dat er een God is die
een bewijs weet te geven van Zijn autoriteit. Zijn onzichtbare
kracht zal vernietiging, verwoesting en dood aanbrengen. Alle
verzamelde rijkdommen zullen niets waard zijn…
5

Er zullen rampen komen, afschuwelijke en onverwachte rampen,
de ene na de andere. Wanneer acht wordt geslagen op de
waarschuwingen die God gegeven heeft en als de kerken hun
zonden belijden en weer trouw worden, zullen andere steden
wellicht voor een tijd gespaard worden. God zal toestaan dat de
mensen die bedrogen zijn en die voortgaan hun werk te
vervolgen, zonder zich zorgen te maken over de wet van God, en
die tot het volk leugenachtige woorden richten, rampen zullen
meemaken om hun geweten wakker te schudden.
De Here zal niet in één slag alle zondaren vernietigen of gehele
volkeren vernietigen, maar Hij zal de steden en de oorden straffen
waar mensen zich volledig overgegeven zullen hebben aan de
satanische machten. De steden van de volkeren zullen met
strengheid behandeld worden. Maar zij zullen niet geslagen
worden door de volledige goddelijke verontwaardiging, want in
het hart van de massa, die haar beloning zal ontvangen op de dag
van de toorn, bevinden zich zielen die zich nog zullen afwenden
van de fabels van de vijand, zij zullen hun zonden belijden en zich
bekeren.
Evangelism, pagina 257. (1906)

De oordelen van God
Wij mogen onze huizen niet in de stad bouwen, want de oordelen
van God zullen de steden weldra overvallen. Brief 158. (1902)
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De tijd komt waarin de grote steden weggevaagd zullen worden
door de goddelijke oordelen en iedereen moet gewaarschuwd
worden voor deze komende oordelen.
Evangelism, pagina 29. (1906)
Oh! Dat het volk van God toch een idee had van de dreigende
vernietiging van duizenden steden, steden die zich bijna geheel
aan afgoderij overgeven.
Review & Herald. (10 september 1903)

Visioen van grote vernietiging
Afgelopen vrijdag werd mij een zeer indrukwekkende scène
vertoond, juist voor ik wakker werd. Ik had de indruk wakker te
worden en niet thuis te zijn. Vanuit de ramen zag ik een
afschuwelijke brand. Grote vuurballen, die naar alle kanten
brandende sporen lieten ontsnappen, stortten zich op de huizen.
Het was onmogelijk het aantal branden te beheersen die alzo
ontstonden, en de vernietiging trof verschillende plaatsen. De
angst van de mensen was onbeschrijflijk.
Evangelism, pagina 29. (1906)
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De pogingen van God om zijn volk wakker te
schudden
Op 16 april 1906 bevond ik mij te Loma Linda in Californië, er
speelde zich een buitengewoon schouwspel voor mijn ogen af. In
een nachtgezicht stond ik op een hoogte, van waaruit ik de huizen
kon zien schudden gelijk een rietstok in de wind. Grote en kleine
gebouwen vielen tegen de grond. Plaatsen van vermaak, theaters,
hotels, en de woningen van de rijken, werden geschud en stortten
in elkaar. Er waren veel slachtoffers, overal hoorde ik de kreten
van de gewonden en de verschrikten.
De verdervende engelen van God waren aan het werk. Eén
enkele aanraking slechts, en de gebouwen die zo degelijk
geconstrueerd waren dat de mensen ze veilig achtten in alle
gevaar, werden in één ogenblik tot puinhopen. Nergens was er
zekerheid dat men veilig was. Ik voelde niet dat ik in bijzonder
gevaar verkeerde, maar kan geen woorden vinden om de
ontzettende tonelen, die aan mij voorbijgingen, te beschrijven.
Het scheen alsof de lankmoedigheid Gods uitgeput was en de
oordeelsdag aangebroken.
De engel die aan mijn zijde stond gaf mij te verstaan, dat slechts
weinigen enig besef hebben van de ongerechtigheid die er
tegenwoordig bestaat in onze wereld en wel voornamelijk in onze
grote steden. Hij verklaarde dat de Heer een tijd heeft bestemd,
waarin Hij de overtreders in toorn zal bezoeken omwille van hun
volhardende minachting van Zijn wet. Hoe verschrikkelijk ook de
voorstelling was die aan mij voorbijging, toch was het vooral de
inlichting in dit verband, die de levendigste indruk op mijn geest
8

maakte. De engel die aan mijn zijde stond, verklaarde dat Gods
opperheerschappij en de heiligheid van Zijn wet, geopenbaard
moeten worden aan hen die volhardend weigeren de Koning der
koningen gehoorzaam te zijn. Zij die verkiezen ontrouw te
blijven, moeten in barmhartigheid met oordelen bezocht worden,
opdat zij zo mogelijk zullen opwaken tot een besef van de
zondigheid van hun loopbaan.
Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, pagina 80, 81. (1909)

Zij die in de steden blijven, verkeren in gevaar
... het licht dat ik ontvangen heb, spoor ik levendig het volk aan
de grote centra van de steden te verlaten. Het verderf in onze
steden neemt toe en het lijkt meer en meer duidelijk, dat zij die
zonder reden in de steden blijven, hun ziel in gevaar brengen.
Manuscript 115. (1907)
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Hoofdstuk 2
Sociale conflicten vermijden
Terugkeer naar de vrijheid van
de streken van het platteland
De vakbonden zullen weldra een onderdrukkende controle
uitoefenen, en de Here heeft herhaalde malen getoond dat zijn
volk de stad moet verlaten voor het platteland, waar de gezinnen
datgene kunnen kweken wat zij nodig hebben, want er zal een tijd
komen waarin het kopen en het verkopen grote problemen zal
opleveren. Wij zouden er belang bij hebben nu acht te slaan op de
raad die ons zo dikwijls herhaald is: “Verlaat de steden voor de
streken van het platteland, waar de huizen niet aan elkaar
gebouwd zijn en waar u beschut zult zijn tegen de bemoeienis van
de vijand”. Brief 5. (1904)

Begeef u niet in de strijd van groepen
Mannen hebben zich verbonden om zich te stellen tegenover de
Here der heerscharen. Deze verbonden zullen standhouden tot
Christus Zijn plaats als Middelaar voor de troon der genade zal
verlaten en de klederen der wrake zal aantrekken. Handlangers
van satan zijn in elke stad druk bezig om groepen te vormen van
10

hen die zich verzetten tegen de wet van God. Die zich voordoen
als heiligen en openlijke ongelovigen, scharen zich onder deze
groepen. Dit is geen tijd voor Gods volk om zwakkelingen te zijn.
We kunnen ons niet veroorloven ook maar één moment niet op
onze hoede te zijn.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, pagina 231, 232.
(1904)

Toekomstige sociale conflicten
De vakbonden zullen één van de factoren zijn die hier een
crisisperiode zullen scheppen zoals er nooit geweest is sinds de
aarde bestaat. Brief 200. (1903)

Conflicten tussen de grootmachten en de
vakbonden
Het is passend voor Gods volk om zich voor te bereiden op de
gebeurtenissen die komen en die weldra het volk van God zullen
overvallen met een verbijsterende kracht. Er zullen zich
reusachtige monopolies (grootmachten) vormen in de wereld.
Mensen zullen zich in vakbonden groeperen, die hen gevangen
zullen houden in de netten van de vijand. Enkele mensen zullen
zich verenigen om beslag te kunnen leggen op alle inkomsten van
bepaalde takken van de handel. De vakbonden zullen zich
organiseren en zij die weigeren er deel aan te nemen, zullen in de
ban gedaan worden. Brief 26. (1903)
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Zich voorbereiden voor de crisis
De vakbonden en de commerciële grootmachten van de wereld,
zijn slechts een val. Laat u er niet mee in broeders, houdt u er
buiten en hebt er niets mee te maken. Als gevolg van de acties
van de vakbonden en de monopolies, zal het weldra voor onze
instellingen erg moeilijk zijn het werk in de steden voort te zetten.
Ziehier de waarschuwingen die ik u geef: gaat niet naar de steden,
bouwt er geen sanatoria. Leert aan onze leden, de steden te
verlaten voor het platteland, waar zij een stukje grond kunnen
kopen om er een huiselijke haard te vestigen met hun kinderen…
Onze restaurants mogen niet in de steden gebouwd worden,
anders zullen zij die er werken, het publiek niet kunnen bereiken
en er de principes van een gezond leven niet kunnen onderrichten.
Voor het ogenblik is het nodig dat wij in de steden zalen hebben
om bijeen te komen, maar weldra zal de crisis en de verwarring in
de stad zodanig zijn, dat het onmogelijk zal zijn voor hen die dat
willen, uit de steden te trekken. Wij moeten ons op deze
gebeurtenissen voorbereiden. Dit is het licht dat ik ontvangen heb.
General Conference Bulletin. (6 april 1903)

Onze individualiteit vrijwaren
Jarenlang heb ik bijzonder licht ontvangen dat mij heeft geleerd,
dat we ons werk niet in de steden zouden moeten concentreren.
Het tumult en de verwarring die er heerst, de situaties die ontstaan
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door de acties van de vakbonden en de stakingen, zullen ons werk
aanzienlijk verstoren. Mensen zoeken er naar, om hen die in de
verschillende vakverenigingen verenigd zijn, onder strikte
afhankelijkheid te brengen van de vakbonden. Deze initiatieven
komen niet van God, maar van een macht met welke we in geen
geval een bondgenootschap kunnen sluiten. Het woord van God
vervult zich, de onrechtvaardigen verzamelen zich tot bundels
gereed om verbrand te worden.
Nu moeten we alle mogelijkheden die we hebben ontvangen, in
het werk stellen, om aan de wereld de laatste
waarschuwingsboodschap te verkondigen; in deze taak moeten we
onze individualiteit vrijwaren en ons niet verbinden aan geheime
verenigingen of vakbonden. Wij moeten vrij blijven in God en
voortdurend Christus aanschouwen om geleid te worden. In al
onze beslissingen moeten we ons bewust zijn van het belang van
de taak die er tegenover God verricht moet worden.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, pagina 115, 116.
(1902)

In weerwil van de tien geboden
De vakbonden zijn één van de tekenen van de laatste tijd. De
mensen verzamelen zich tot bundels, gereed verbrand te worden.
Zelfs wanneer sommigen van hen die lid zijn van deze
vakverenigingen, leden van de kerk zijn, zal het hen onmogelijk
zijn de geboden van God in acht te nemen, zolang zij deel hebben
13

aan deze verenigingen; want toebehoren aan deze vakbonden
komt neer op een overtreden van alle tien geboden.
“Gij zult den Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Het tweede,
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Deze
woorden vatten de gehele plicht van de mens samen. Zij houden
de toewijding in het gehele wezen – het lichaam, de ziel en de
geest– in dienst van de zaak van God. Hoe kunnen mensen deze
woorden gehoorzamen en zich voegen bij bonden, die de arme
klassen de voorrechten ontnemen, die hen gerechtelijk toekomen,
en hen belemmeren te kopen en te verkopen, tenzij zij zich
schikken naar bepaalde voorwaarden? Brief 26. (1903)

Huidige of toekomstige vakbonden
Zij die er zich op beroepen kinderen van God te zijn, moeten zich
in geen geval verbinden met de vakverenigingen van werklieden,
nu noch in de toekomst. De Here verbiedt dit.
Gij die de profetieën bestudeert, begrijpt gij niet wat ons te
wachten staat?
Brief 201. ( 1902)
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Hoofdstuk 3
Oproep aan de ouders
Verwijder uw kinderen van de haarden van
ongerechtigheid
Laten de tijdelijke voordelen bij de ouders niet de verleiding
doen ontstaan, om de opvoeding van hun kinderen te
verwaarlozen. Het is hun plicht, indien mogelijk, zich te vestigen
op het platteland voor het welzijn van hun kinderen. Laten wij
ervoor waken onze jeugd te behouden, door hen te verwijderen
van de haarden van ongerechtigheid die in onze steden bloeien.
Laten zij zich eerder verheugen in de invloed van een christelijke
haard; een haard waar Christus woont. Brief 268. (1906)

Voordat de beker overloopt
Voordat de plagen over de bewoners van de aarde worden
uitgestort, roept de Here degenen, die werkelijk Israëlieten zijn,
op om zich voor te bereiden op deze gebeurtenis. Aan de ouders
richt Hij deze waarschuwing: verzamel uw kinderen in uw huis;
verwijder hen uit het midden van diegenen die het kwaad
onderrichten en beoefenen.

15

Verlaat ook zo vlug mogelijk de grote steden. Richt scholen op
die verbonden zijn aan de kerk. Handelt zodanig, dat het woord
van God de basis vormt van de opvoeding die aan uw kinderen
gegeven wordt. Testimonies, vol. 6, pagina 195.
De Here heeft mij gezegd: onze leden te waarschuwen, niet naar
de steden te stromen om er een verblijfplaats te zoeken voor hun
families. Ik heb het bevel gekregen om aan vaders en de moeders
te zeggen: hun kinderen voortdurend thuis te houden.
Manuscript 81. (1900)

De ziel van uw kinderen of het comfort en het
gemak
Laten we de kinderen niet meer blootstellen aan de verleidingen
van de steden, steden die rijp zijn voor de ruïne. God nodigt ons
uit door raadgevingen en waarschuwingen, om de steden te
verlaten. Laten we dus geen investeringen doen in de steden.
Vaders en moeders, welk een waarde hecht u aan de ziel van uw
kinderen? Bereidt u de leden van uw familie erop voor, leden te
worden van de Koninklijke familie van de Zoon van de God der
hemelen? “Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld
wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?” Welk een
waarde hebben weelde, comfort en gemak, in vergelijking met de
waarde van de ziel van uw kinderen?
Manuscript 76. (1905)
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Christelijke eigenschappen worden beter
verworven op teruggetrokken plaatsen
Het leven in de stad verbetert zelfs niet van één familie op de
honderd, de lichamelijke, geestelijke en morele gezondheid.
Geloof, hoop en liefde worden veel gemakkelijker verworven op
teruggetrokken plaatsen, te midden van de velden, de heuvels en
de bossen. Verwijdert uw kinderen van de schouwspelen en het
lawaai van de stad, van het lawaai van de voertuigen en hun geest
zal krachtiger worden. Daar, in de natuur, zal het gemakkelijker
zijn, hun hart te raken met de waarheden van het woord van God.
Manuscript 76. (1905)
Stuurt uw kinderen naar de scholen in de steden, waar de
verleiding hen in al haar vormen prikkelt, om zodoende hen te
verleiden en hen moreel te ondermijnen, en gij zult zien dat het
voor u evenals voor hen, tien maal moeilijker is om hun karakter
te vormen.
Fundamentals of Christian Education, pagina 326. (1894)

Toevlucht op het platteland
De ouders moeten begrijpen, dat de praktische opvoeding een
belangrijk element vormt van de redding van de ziel van hun
kinderen. Het platteland veroorlooft een nuttige en voortdurende
oefening in het vervullen van de dagelijkse behoeften, wat, door
de spieren en de zenuwen in beweging te brengen, lichamelijke
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gezondheid verschaft. De opvoeding van onze kinderen moet
buiten de steden plaats vinden, dit is mijn boodschap!
Toen God onze eerste ouders leerde de bodem te bewerken en
zorg te dragen voor hun natuurlijk verblijf, gaf Hij hen de
elementen van de werkelijke opvoeding. Na de intrede van de
zonde, een gevolg van de ongehoorzaamheid aan de bevelen van
God, werd het bewerken van het land grotendeels bemoeilijkt,
want de aarde als gevolg van de vervloeking, bracht doornen en
onkruid voort. Maar dit werk werd niet gegeven als gevolg van de
zonde. De grote Meester zelf zegende het werk op het land.

Zoals het was in de dagen van Noach
Het is satans doel de mannen en de vrouwen naar de steden te
trekken. Hij vindt allerlei soorten van nieuw vertier uit en
verschillende soorten plezier, om zijn doelstellingen te bereiken,
zodat de huidige steden meer en meer gelijken op die steden die
bestonden voor de zondvloed.
Wij moeten voortdurend een last dragen voor de zielen, wanneer
we de vervulling zien van de woorden van Christus: “Want zoals
het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van den Zoon des
mensen zijn.”(Mattheüs 24:37) In de dagen die aan de zondvloed
voorafgingen, had men allerlei soorten van verstrooiing
uitgevonden, om de mannen en de vrouwen tot zorgeloosheid en
tot zonde te brengen. Tegenwoordig (in 1908), werkt satan er met
vurige toewijding aan om het kwaad in dezelfde omstandigheden
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te doen zegevieren. De aarde bereidt haar eigen verderf voor. De
mensen die zich “christenen” noemen, eerbiedigen bijna niet meer
de godsdienstige vrijheid, want velen onder hen zijn verstoken
van geestelijk inzicht.
Wij kunnen slechts vaststellen dat het einde van de wereld nabij
is. Satan werkt in op de geesten van de mannen en de vrouwen,
onder wie velen slechts het plezier en zijn draaikolken zoeken.
Het kwaad neemt toe in al zijn vormen. Scheidingen in
huwelijken zijn aan de orde van de dag. In zulke omstandigheden
is het onontbeerlijk dat zij die ernaar streven de geboden van God
in acht te nemen, de steden verlaten voor de afgelegen plaatsen.

Het is geen offer
Wie zal luisteren naar de waarschuwingen? Wij herhalen
nogmaals, dat u de steden moet verlaten. Beschouwt de plicht, om
naar de heuvels en de bergen te gaan, niet als een verlies, maar
zoekt deze plaatsen eerder, want daar, alleen met God, leert u Zijn
wil en Zijn plannen kennen… Ik spoor onze leden levendig aan,
om van het zoeken naar een geestelijk leven, het werk van hun
leven te maken. Christus staat aan de deur. Daarom zeg ik tot
onze getrouwen: beschouw het niet als een offer, geroepen te
worden de steden te verlaten voor het platteland. Want daar zijn
rijke zegeningen binnen het bereik van diegenen die ervan willen
genieten. Wanneer u de tonelen van de natuur aanschouwt en de
werken die de Schepper met Zijn hand gewrocht heeft, bestudeert,
zult u onmerkbaar veranderd worden naar het beeld van God.
Manuscript 85. (1908)
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Het welslagen van een leven verzekeren
Kostbare huizen, weelderige meubelen, een zich tentoonspreiden,
weelde en gemak, vormen niet de essentiële voorwaarde voor een
gelukkig en nuttig leven. Jezus is op aarde gekomen om het
belangrijkste werk te verrichten dat ooit onder de mensen verricht
is. Als Ambassadeur van God, kwam Hij om ons te tonen, hoe te
leven om het welslagen van een leven te verzekeren. Welke
omstandigheden koos de hemelse Vader voor zijn Zoon? Een
afgelegen huis op de heuvels van Galilea, een familie die leefde
van een oprecht en eerbiedwaardig leven, blootgesteld aan de
moeilijkheden en de ontberingen van iedere dag;
zelfverloochening, zuinigheid, geduldige en opgewekte dienst;
een studie-uur naast zijn moeder voor de uitgespreide rol van de
geschriften; de kalmte van de dageraad en de schoonheid van de
schemering in de groene vallei; de gezonde bezigheden in het hart
van de natuur; de gemeenschap van de ziel met God, dit waren de
leefomstandigheden van Jezus gedurende de eerste jaren van zijn
leven.

Het platteland, erfenis van edele mensen
Dit was het geval voor het merendeel van de edelste en
opmerkelijkste mensen uit vroegere tijden. Lees de geschiedenis
van Abraham, Jacob, Jozef, Mozes, David en Elia. Onderzoek het
leven van hen die later hebben geleefd en die met grote
bekwaamheid, vertrouwensposten hebben bekleed; van hen wiens
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invloed het vruchtbaarst is geweest in het verheffen van de
mensheid.
Het merendeel van hen, opgevoed op het platteland, kende de
luxe slechts van ver. Zij verstrooiden hun jeugd niet in
amusement. Velen moesten strijden tegen de armoede en de
moeilijkheden. Zij leerden van jongs af aan te werken en hun
actieve leven in de open lucht, gaf kracht en soepelheid aan al hun
vermogens. Zij waren verplicht niet op eigen bronnen van kracht
te rekenen, zij moesten leren alle hinderpalen te overbruggen, alle
moeilijkheden te bestrijden, zo werden zij moediger en meer
volhardend. Op deze wijze verwierven zij zekerheid en
zelfvertrouwen. Omdat zij meestal gevrijwaard bleven van slecht
gezelschap, vonden zij hun plezier in eenvoudig vertier en
gezonde vriendschap. Zij waren matig en hadden een eenvoudige
smaak. Zij werden geleid door de principes en waren zuiver, sterk
en authentiek. Wanneer zij de keuze van loopbaan hadden
gemaakt, legden zij er een lichamelijke en geestelijke kracht in,
een levendigheid van geest, een geschiktheid om plannen te
maken en ze uit te voeren, een standvastigheid in de strijd tegen
het kwaad, wat van hen een kracht maakte voor het welzijn van de
mensheid.

Beter dan rijkdom
Beter dan iedere andere erfenis van rijkdom die u uw kinderen
kunt geven, zijn de gaven van een gezond lichaam, een gezond
verstand en een edel karakter. Hij die begrijpt wat de ware succes21

sen in het leven zijn, zal tijdig wijs worden. Hij zal met het oog
op s’ levens beste zaken een woonplaats kiezen.
In plaats van een woning te kiezen waar alleen mensenwerk te
zien is, waar de aanblik en de geluiden heel vaak kwade
gedachten oproepen, waar drukte en verwarring vermoeidheid en
onrust brengen, ga daar wonen waar u de werken van God kunt
bezien. Vindt rust en geestelijke schoonheid, kalmte en vrede in
de natuur. Laat de ogen rusten op de groene velden, op de bosjes
en de heuvels. Kijk op naar de blauwe hemel, onbedekt door stof
en rook van de stad. Ga daarheen waar u ver van de
verbijsteringen en de overdaad van het stadsleven uw kinderen uw
kameraadschap kunt geven, waar u God door Zijn werken kunt
leren kennen, en voedt hen op voor het leven van getrouwheid en
bruikbaarheid.
De weg tot gezondheid, pagina 210, 211. (1905)

De talrijke weldaden van het actieve
leven in de open lucht
Het zou voor u voordelig zijn, de zorgen die u belasten terzijde te
schuiven en u terug te trekken op het platteland, waar de
verderfelijke invloed, die op het moreel van de jongeren inwerkt,
veel minder sterk is. Weliswaar zult u er niet geheel vrij zijn van
moeilijkheden en van zorgen, maar u zult heel wat kwaad
vermijden door uw deur te sluiten voor een lawine van verleiding,
die bezit dreigt te nemen van de geest van uw kinderen. Uw
kinderen hebben afwisselende bezigheden nodig. De eentonigheid
van hun familie maakt hen moeilijk en zenuwachtig. Zij gewen22

nen er zich aan, zich te vermengen met de jonge mensen van de
steden die van de juiste levensweg zijn afgeraakt en zo
ontwikkelen ze zich voornamelijk op straat.
Het leven op het platteland zou voor hen een weldaad kunnen
zijn, want de activiteit in open lucht, versterkt hun lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Zij zouden een stuk van de tuin kunnen
bebouwen en zodoende het nuttige met het aangename verenigen.
De zorg voor planten en bloemen, verfijnt de smaak en het
oordeel en het contact met de nuttige en wonderbaarlijke werken,
waarvan God de Schepper en de Meester is, zuivert en veredelt de
geest. Testimonies, vol. 4, pagina 136. (1876)

Geen enkel wonder zal de gevolgen van een
slechte oriëntatie afremmen
Iedere keer dat ik deze bloemen bekijk, denk ik aan de hof van
Eden. Zij zijn de uitdrukking van de liefde van God voor ons, een
voorproef van de vreugde van de hemel. De Here verlangt dat zij
genieten van de wonderen van Zijn schepping en dat wij er een
waarborg in zien, van datgene wat Hij voor ons zal doen. Hij
verlangt dat wij op het platteland, en niet in de steden
opeengestapeld, leven. Hij verlangt dat Zijn volk de steden
verlaat, om zich beter voor te bereiden op het eeuwige leven. Hij
die in de steden blijft wonen, zal er overigens in dwangpositie
gebracht worden.

23

Het kwaad heerst er in al zijn vormen; stakingen, moorden,
zelfmoord, enz.. Satan is er aanwezig. Hij beheerst de mensen in
hun vernietigingsdaden en steeds meer wekt hij hen op om
ongegronde misdaden te begaan… Hoe zouden we kunnen hopen
dat God door een wonder, de gevolgen van een onjuiste oriëntatie
afremt, als wij onszelf aan twijfelachtige invloeden onderwerpen.
Daar is zeker geen sprake van. Verlaat zo snel mogelijk de steden
en koopt een stukje grond, waar u in de tuint kunt werken en waar
uw kinderen de bloemen zullen zien groeien, bloemen die hen een
les zullen geven in eenvoud en zuiverheid.
Bulletin van de Generale Conferentie, 30 maart 1903.
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Hoofdstuk 4
Bezigheden op het platteland
Leven van de producten van de aarde
Is het land bewerkt, dan zal het met Gods zegen in onze behoeften
voorzien. Wij moeten ons niet laten ontmoedigen door dingen van
voorbijgaande aard wanneer het een mislukking schijnt, noch
zullen we teleurgesteld zijn wanneer vertraging zich voordoet.
Wij moeten blijmoedig, hoopvol, dankbaar de grond bewerken en
geloven dat de aarde in haar binnenste rijke voorraden bevat voor
de trouwe arbeider om te vergaderen, voorraden van meer waarde
dan goud of zilver. De bewering dat de grond schraal zou zijn, is
een vals getuigenis. Met een juiste, verstandige bebouwing zal de
aarde haar schatten afstaan ten bate van de mens. De bergen en
heuvelen ondergaan een verandering; de aarde verandert als een
kleed; maar aan de zegen Gods, die voor Zijn volk een tafel in de
woestijn toebereidt, zal nooit een einde komen.
Zware tijden staan ons te wachten en het is dringend nodig dat de
gezinnen de steden verlaten om zich op het land te vestigen, opdat
de waarheid gebracht zal worden langs wegen en heggen der
aarde. Veel hangt af van het leggen onzer plannen in
overeenstemming met het Woord des Heren en het uitwerken
daarvan met alle energie. Maar meer hangt nog af van toegewijde
vlijt en volharding dan van genie en boekenwijsheid. Al de talen25

ten en kunde, aan menselijke werktuigen geschonken, zijn van
weinig waarde zo ze niet gebruikt worden.
Een terugkeer tot eenvoudiger werkwijzen zal op prijs gesteld
worden door de kinderen en de jeugd. Werk in de tuin en op de
akker zal een prettige afwisseling zijn in de vermoeide sleur van
de abstracte studie, waartoe een jong verstand zich nooit
uitsluitend mag bepalen. Voor een nerveus kind dat moeilijk leert
en onthoudt, zal dit van bijzondere waarde zijn. De studie der
natuur bevat voor hem gezondheid en geluk en de daaruit
opgedane indrukken zullen uit zijn herinneringen niet
weggevaagd worden, want deze zullen verbonden zijn met dingen
die hij voortdurend voor ogen heeft.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, pagina 466, 467.
(1900)

Een stukje grond en een comfortabel huis
We moeten er zorg voor dragen dat de aarde vruchten
voortbrengt, maar zonder de zegen van God zal zij niets geven. In
het begin zag God al wat Hij geschapen had en zei dat het zeer
goed was. De vervloeking trof de aarde als gevolg van de zonde,
maar nam met de zonde ook de vervloeking toe? De
onwetendheid voltooide haar noodlottig werk. De luie dienaren
verergeren de toestand door hun houding. Talrijk zijn zij die niet
bereid zijn hun brood te verdienen in het zweet huns aanschijns en
weigeren de aarde te bebouwen. Nochtans bevat de grond
schatten die zullen toebehoren aan diegenen die voldoende moed,
wil en doorzettingsvermogen hebben, om deze schatten te zoeken.
De vaders en de moeders die een stukje grond bezitten en een
gerieflijk huis, zijn als koningen en koninginnen.
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Vele boeren hebben geen goede oogst gehad, want zij zijn aan
hun taak begonnen met de gedachte, ten onrechte, dat het een
vernederende bezigheid was. Zij hebben niet ingezien dat deze
taak een zegen bevatte voor henzelf en voor hun familie. Zij
hebben slechts het kenmerk van de dienstbaarheid onderscheiden.
Hun boomgaarden zijn verwaarloosd, hun oogsten zijn niet
binnengehaald op de geschikte tijd en hun werk is niet grondig
gedaan.
Fundamentals of Christian Education, pagina 326, 327. (1894)

Bijzondere raad wat betreft de
overleveringsmogelijkheden
In de omgeving ligt een groot stuk land braak. Het zou voordelig
zijn wanneer bepaalde leden, die in de vergiftigde atmosfeer leven
van de steden, er enkele delen zouden kunnen krijgen. Zij zouden
tegemoet kunnen komen aan hun behoeften, door vruchten en
groenten te kweken en gevogelte. Het sanatorium zou gaarne
eieren en groenten van hen kopen. Ik wens dat een dergelijk
project kan beginnen zich te verwezenlijken, want het zou een
zegen zijn, zowel voor de ouders als voor de kinderen, wanneer
zij zouden beslissen, de zedeloze en vervuilde steden te verlaten
voor het platteland. Brief 63. (1904)
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Het leven op het platteland – een zegen voor
de armen
Als de armen, die nu in de steden opgepakt zitten, op het land
woningen vinden, zouden zij niet alleen een middel van bestaan
vinden, maar ook gezondheid en geluk, hen tot nu toe onbekend.
Hard werken, eenvoudige voeding, zuinigheid, zou hun deel zijn.
Maar wat een zegen moet het zijn, de stad te verlaten, met al haar
verleidingen tot kwaad, de beroering en misdaad, ellende en
vuilheid, tegenover de rust, vrede en reinheid van het land.
Velen die in de steden wonen vinden geen groen gras om de voet
op te zetten. Jaar in, jaar uit kijken ze uit op vuile pleinen en
nauwe steegjes, stenen muren, plaveisel en bewolkte luchten
terwijl ze rook en stof inademen. Als deze mensen naar
landbouwstreken gebracht konden worden, omringd door groene
velden, de bossen, heuvels en beekjes, de heldere luchten en de
frisse zuivere lucht van het land, zou het hen een hemel
toeschijnen.
Voor een groot deel afgesneden van contacten en afhankelijkheid
van mensen en gescheiden van corrupte regels, gewoonten en
opwindingen van de wereld, zouden zij dichter bij het hart van de
natuur komen. Gods aanwezigheid zou meer werkelijkheid voor
hen worden. Velen zouden de afhankelijkheid van Hem leren.
Door de natuur zouden zij Zijn stem tot hun harten horen spreken
over Zijn vrede en Zijn liefde. Geest, ziel en lichaam zouden
beantwoorden aan de genezende, leven- gevende kracht.
De weg tot gezondheid, pagina 102. (1905)
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De bezigheden van gezinnen
die uit de steden komen
De gelovigen die nu in de steden wonen, zullen hun toevlucht
moeten zoeken op het platteland, wanneer zij hun kinderen voor
de ondergang willen behoeden. Men moet er dus voor zorgen, op
het platteland industrieën te vestigen die hen werk kunnen
verschaffen. Zij die zich bezig houden met de school van … en
van … zouden moeten nagaan wat deze instellingen kunnen doen
in deze richting, opdat de leden die de steden willen verlaten, een
bescheiden woning kunnen kopen en er een bezigheid kunnen
vinden.
Bepaalde kenmerkende eigenschappen van deze instellingen
kunnen bemoedigend zijn, want zij begunstigen de verwezenlijking van een dergelijk plan. Aan u dit te onderzoeken.
Begint allereerst met nauwkeurig te bekijken wat er te doen is.
Bidt hiervoor en herinnert u dat God aan het roer staat en dat Hij
de verwezenlijking van verscheidene plannen leidt. Wanneer het
werk goed wordt uitgevoerd, is het een voorbeeld voor anderen.
Laten we dit werk niet op een egoïstische manier of op een te
kleine schaal onder ogen zien, maar het steunen op eenvoudige en
redelijke basis. Allen moeten we leren, niet alleen te geloven in de
waarheid omdat het de waarheid is, maar tevens om deze
waarheid in praktijk te brengen, in het leven van alle dag.
Brief 25. (1902)

29

Een voedselfabriek
We zouden hier (Avondale, Australië) een voedselfabriek moeten
vestigen, die aan de school verbonden is. God heeft mij getoond
dat de ouders er zouden kunnen werken en de kinderen er naar
school zouden kunnen gaan. Maar laat alles gedaan worden met
grote eenvoud, zonder buitensporigheid. Wij hebben behoefte aan
een stevig werk, anders zal de ervaring geen vruchten dragen.
Archieven van de Conferentie van de Australische Unie, 28 juli
1899.
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Hoofdstuk 5
Voorbereiding op de crisis
veroorzaakt door
de “zondagswet”
Een periode van moeilijkheden beloert ons
Het zou niet zo mogen zijn dat de plaats waar we ons vestigen,
ons ertoe dwingt, relaties te onderhouden met hen die God niet
eren… Het naleven van de “zondagswet” zal weldra moeilijke
tijden met zich meebrengen…
De aanhangers van de zondag, verharden hun valse argumenten
meer en meer, zo sterk, dat diegenen die beslist hebben de sabbat
na te leven zoals hij door God gegeven is, weldra onderdrukt
zullen worden. Laten wij ons dus daar vestigen, waar het mogelijk
is om aan het gebod zijn gehele waarde toe te kennen: “…; zes
dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag
is de sabbat van de HERE, uw God dan zult gij geen werk doen,
…” (Exodus 20: 9, 10). Wij moeten er dus voor waken, ons niet
daar te vestigen waar het moeilijk zal zijn voor ons en onze
kinderen om de sabbat te houden.
Wanneer God ons de gelegenheid geeft, een verblijf op het
platteland te kopen, dan wil Hij dat wij deze mogelijkheid
aangrijpen, want de tijd van moeilijkheden staat vlak voor ons.
Manuscript 99. (1908)
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Haast u om u voor te bereiden
Wanneer de macht waarmee de koningen toebedeeld zijn, ten
dienste wordt gesteld van het goede, dan is dit omdat hij, die met
deze macht belast is, onder goddelijke leiding staat. Wanneer
macht ten dienste van het kwade wordt aangewend, dan is zij
afhankelijk van de dienaren van satan, die erop uit zijn om
diegenen die de Here zoeken, buiten spoor te stellen. De
protestantse wereld heeft een valse sabbat opgericht in plaats van
de werkelijke dag van God. Zij wandelen zodoende in de sporen
van het pausdom. Daarom denk ik, dat het volk van God de
steden moet verlaten voor het platteland, waar zij de aarde kunnen
bebouwen en kunnen leven van haar opbrengst. Zodoende kunnen
ze hun kinderen opvoeden door hen eenvoudige, gezonde
gewoonten bij te brengen. We moeten onze voorbereidingen
bespoedigen met het oog op de crisis.
Brief 90. (1897)
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Hoofdstuk 6
Groepen vormen rondom onze
instellingen
We moeten ons niet samen groeperen
De Here verlangt dat in de huidige tijd, Zijn volk over de gehele
wereld verspreid is. Zij moeten geen groepen vormen. Jezus zegt
ons: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie
aan de ganse schepping”. Marcus 16:15.
Toen de discipelen toegaven aan hun verlangens in groepen in
Jeruzalem te blijven, stond God toe dat zij vervolgd werden en ze
werden over alle delen van de bewoonde wereld verspreid.
Jarenlang hebben onze leden waarschuwingsboodschappen en
aansporingen ontvangen, waarin zij met kracht en terstond werden
uitgenodigd, in het grote veld van de Meester des huizes te gaan
werken, op een onbaatzuchtige wijze voor de redding van zielen.
Testimonies, vol. 8, pagina 215. (1904)
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Gaat daar waar de boodschappen
nog niet zijn doorgedrongen
Velen van de leden onzer grote gemeenten doen naar verhouding
niets. Ze zouden een goed werk kunnen doen wanneer ze zich
over verschillende plaatsen, waar de waarheid nog niet is
verkondigd, zouden verspreiden, in plaats van bij elkaar in één
plaats te wonen. Bomen die te dicht op elkaar zijn geplant,
gedijen niet. Ze moeten dan door de tuinman verplant worden,
opdat ze ruimte krijgen om te groeien en niet ziek te worden en te
verschrompelen. Het zou heel goed zijn voor onze grote
gemeenten wanneer deze zelfde richtlijn werd gevolgd. Velen van
de leden sterven geestelijk af, omdat dit werk verzuimd wordt. Ze
worden ziekelijk en onbekwaam. Zouden ze worden overgeplant,
dan zouden ze ruimte krijgen om sterk en gezond te worden.
Het is niet Gods bedoeling dat Zijn volk zich zou opeenhopen in
grote groepen. De discipelen van Christus zijn Zijn
vertegenwoordigers op aarde en het is Gods bedoeling dat zij zich
zullen verspreiden over het ganse land, in de steden, groot en
klein, en in de dorpen, als lichten te midden van de duisternis der
wereld. Ze moeten zendelingen voor God zijn en door hun geloof
en werken getuigen van de nabije wederkomst van de Heiland.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, pagina 255.
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Daar waar het mogelijk is
zijn brood te verdienen
De lekenbroeders van onze gemeenten kunnen een werk doen,
waarmee zij, tot nu toe, nauwelijks zijn begonnen. Niemand moet
gaan verhuizen naar een andere plaats enkel en alleen om werelds
gewin; maar is er ergens een kans om in het levensonderhoud te
voorzien, dan moeten één of twee gezinnen, goed gefundeerd in
de waarheid, naar zo een plaats gaan om daar ook zendingswerk
te verrichten. Ze moeten liefde voor zielen koesteren, zich
gedrongen voelen voor Hem te werken, en er een studie van
maken hoe ze mensen tot de waarheid kunnen brengen. Ze
kunnen onze schriften verspreiden, in hun huis vergaderingen
beleggen, met hun buren bekend worden en hen uitnodigen om
deze vergaderingen te bezoeken. Zo kunnen zij hun licht laten
schijnen in goede werken.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, pagina 255, 256.
(1904)

Geef niet toe aan het verlangen u te vestigen
in de nabijheid van onze instellingen
Het is goed dat diegenen, die de bedoeling hebben zich te
vestigen in de nabijheid van ons uitgevershuis, ons sanatorium of
onze school in Takoma Park, zich laten voorlichten alvorens te
verhuizen.
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Aan hen die overwegen zich te vestigen in Mountain View, zou ik
willen zeggen, in overweging genomen dat het een gunstige plaats
is waar “Pacific Press” zich gaat vestigen, gaat naar andere
gedeelten van de wereld. Gaat naar die gedeelten die behoefte
hebben aan het licht dat je is toevertrouwd. Herinnert u dat God
aan ieder zijn taak heeft gegeven. Kiest liever een plaats waar u
uw licht kunt doen schijnen in het hart van de morele duisternis.
Iedere keer dat wij een instelling oprichtten, waren er families die
zich in de nabijheid wilden vestigen. Dit was het geval in Battle
Creak, in Oaklander en min of meer overal daar waar wij een
school hebben of een sanatorium.
Fundamentals of Christian Education, pagina 494, 495. (1904)

Vormt geen meerdere Jeruzalems
Onze leden moeten … niet beschouwen als een nieuw Jeruzalem.
Laten zij zich niet inbeelden dat, omdat enkele van onze broeders
geroepen zijn er te komen werken in de drukkerij, zij allen er zich
moeten komen vestigen met hun gezinnen. Laat allen die met dit
werk verbonden zijn, zich gereed houden om te vertrekken,
wanneer God hen naar andere plaatsen roept.
Manuscript 148. (1905)
Verzamelt u niet in één enkele plaats en herhaalt zodoende niet de
vergissing die in Battle Creak is gemaakt. Er bestaan honderden
plaatsen die behoefte hebben aan het licht dat God u gegeven
heeft. Fundamentals of Christian Education, pagina 495. (1904)
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Blijft in de kleine kerken, sticht scholen
Talrijke families die voor de opvoeding van hun kinderen zich
komen vestigen dicht bij onze scholen, zouden voor het werk van
de Here nuttiger zijn, wanneer zij zouden blijven daar waar zij
zijn. De leden zouden de kerk waartoe ze behoren, moeten
opwekken om een school op te richten, waar hun kinderen een
algemene en praktische christelijke opvoeding zouden kunnen
krijgen. Het zou de voorkeur verdienen voor henzelf, voor de
kinderen en voor de zaak van God, dat zij blijven in de kleine
kerkjes waar men hen nodig heeft, liever dan dat zij naar de grote
kerken gaan waar zij geen actieve rol spelen en voortdurend
moeten vechten tegen de verleiding van geestelijke passiviteit.
Overal waar enkele mensen de sabbat naleven, zouden ouders
zich moeten verenigen om een ruimte te verkrijgen, die zou
kunnen dienen als dagschool voor de opvoeding van hun kleine
en grotere kinderen. Een christelijke onderwijzer zou daar dan
kunnen werken. Hij zou hen, aangezien hij zelf een toegewijde
zendeling is, een opvoeding kunnen geven die hen ertoe aanzet op
hun beurt zendeling te worden.
Counsels to Teachers, pagina 173, 174. (1913)
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Wat moeten de engelen gevoelen?
Ik vraag me af, hoe de engelen moeten lijden wanneer zij zien dat
het einde nadert en dat diegenen die zeggen de kennis van God en
Jezus Christus te bezitten, zich groeperen, gemeenten vormen,
verenigingen bijwonen en zich ontmoedigd en ontevreden voelen,
wanneer de prediking hen geen goed heeft gedaan en de gemeente
niet gesterkt heeft, terwijl zij zelf helemaal niets doen.
Brief 16. (1892)

Groeien en zich verspreiden
De leden worden opgewekt zich te concentreren in Battle Creak;
zij betalen tienden en, tegenstrijdig aan het bevel van God, dragen
zij ertoe bij een modern Jeruzalem op te richten. Door zo te
handelen onthoudt u andere plaatsen de voordelen die hen
toekomen. Het is zeker dat we moeten groeien en ons ontplooien,
maar niet op één enkele plaats. Gaat heen om centra te vestigen,
waar invloed kan uitgeoefend worden daar waar niets of bijna
niets gedaan is. Breekt de gesloten vazen, verspreidt de stralen
van licht, door het licht te doen schijnen in de sombere uithoeken
van de wereld.
Testimonies to Ministers, pagina 254, 255. (1895)
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Hoofdstuk 7
Geleid door tussenkomst van God
Iedere keer dat God het toelaat
De tijd is gekomen dat, als God de weg opent, families de steden
zouden moeten verlaten en naar het platteland moeten trekken met
hun kinderen. Zij moeten een verblijfplaats kiezen
overeenkomstig hun middelen en zelfs wanneer hun verblijfplaats
klein is, zullen zij er zich van verzekeren, omgeven te zijn door
een lapje grond. Manuscript 50. (1903)

God zal Zijn volk helpen
Het is mogelijk voor de ouders, kleine huizen te vinden op het
platteland omgeven door een stukje grond, waar zij een
boomgaard kunnen aanplanten en groenten en vruchten doen
groeien om het vlees, dat zo schadelijk is voor het levenwekkende
bloed dat in de aderen stroomt, te vervangen. Daar zullen zelfs de
kinderen zich kunnen ontwikkelen ver van het hart van de
verderfelijke invloeden van het leven in de stad. God zal zijn volk
helpen zulke huizen te vinden buiten de steden.
Medical Ministry, pagina 310. (1902)
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De gelegenheid begunstigen
Naarmate de tijd verstrijkt, zullen onze leden meer en meer de
steden moeten verlaten. Jaren geleden wisten wij dat, wanneer de
gelegenheid zich voordeed, zij dit feit onder ogen moesten zien,
vooral families met kinderen. Velen van hen zullen ernstig
moeten werken om deze gelegenheden te begunstigen. In
afwachting te kunnen vertrekken, moeten zij actief zijn in het
zendingswerk, zelfs wanneer hun invloedsfeer beperkt is.
Review and Herald. (27 september 1906)

Raadgevingen en aanbevelingen tot
voorzichtigheid voor hen die zich er
op voorbereiden de stad te verlaten
Uittreksel uit een brief van 22 december 1893, als antwoord op de
brief van een leider van het werk in Battle Creak, die mevrouw
White de inlichting verstrekte dat, gevoelig voor de raadgevingen
die zij gegeven had om deze stad te verlaten, “honderd tot
tweehonderd leden” zich voorbereidden om “zo spoedig
mogelijk” te vertrekken:
“Geliefde Broeder, U zegt mij in uw brief, dat velen bezield zijn
van een levendig verlangen, Battle Creak te verlaten. Dit moet
werkelijk verwezenlijkt worden zonder uitstel. Laten diegenen die
de noodzaak gevoeld hebben te vertrekken, dit niet overhaast
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doen, gedreven door emotie, als een uiting van een gril of op een
zodanige wijze, zodat zij dat later bitter zullen betreuren…
Ziet toe dat men op een overwogen wijze gehoorzaamt aan de
raad, Battle Creak te verlaten. Onderneemt niets zonder God te
raadplegen. Hij heeft beloofd, vrijelijk en zonder beperking,
wijsheid te geven aan al wie Hem om wijsheid vraagt. Het enige
wat gedaan kan worden, is aan hen die ervan overtuigd zijn dat
het hun plicht is te vertrekken, raadgevingen te geven en dat zij
dit doen onder de leiding van God, met een welgesteld hart om
naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.
Ik ben ongerust, wanneer ik eraan denk dat er wellicht zelfs
predikers zijn die in deze zaak geen standvastig oordeel hebben.
Zij die de boodschap van genade aan de wereld verkondigen,
genieten het vertrouwen van allen en bij hen zal men raad zoeken.
Het is noodzakelijk, dat diegenen onder hen die geen ervaring
hebben in de praktijk, voorzichtig zijn, want zij lopen het gevaar
aanbevelingen te doen waarvan zij de mogelijke gevolgen niet
kunnen overzien wanneer deze in praktijk gebracht worden.”

Goede raad geven is een gave van God
Sommige mensen hebben een nauwkeurig begrip van de
problemen, want zij hebben van God de gave ontvangen, raad te
geven. Wanneer de zaak van God behoefte heeft aan aangepaste,
solide en ernstige woorden, kunnen zij de verwarde geesten heel
duidelijk de weg onder ogen doen zien. Ontsteld en verbijsterd als
ze zijn, hadden zij dit niet kunnen vinden zelfs niet na weken of
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maanden van overweging. Zij zien dan dat de weg zich opent en
helder wordt voor hen en dat hun gebeden verhoord worden, want
God heeft Zijn licht doen schijnen. Maar ook ondoordachte
raadgevingen kunnen hen gegeven worden, zoals de raad Battle
Creak te verlaten, terwijl men nog niet duidelijk heeft bepaald
welke vooruitgang ze zullen maken op geestelijk vlak.

Overweeg iedere stap met zorg
Laat ieder de tijd nemen om zorgvuldig na te denken en laat hij
niet handelen zoals de man in de gelijkenis, die niet kon
voleinden wat hij begonnen was te bouwen. We zouden nooit een
volgende stap mogen doen, zonder eerst aandachtig de aard en de
gevolgen ervan overwogen te hebben; zonder het voor en het
tegen, tegen elkaar afgewogen te hebben… Aan ieder is een taak
gegeven overeenkomstig zijn mogelijkheden; laten we dus met
vaste tred voorwaarts gaan, zonder te aarzelen. Laten we nederig
ons vertrouwen in God stellen.
Wellicht zijn er mensen die zich, met gebogen hoofd, aan het
werk zetten en die zich verbinden aan een onderneming, waarvoor
zij niet de nodige bekwaamheden hebben ontvangen. Dit is niet de
wil van God. Denk eerlijk na in gebed en in zeer nauwkeurige
studie van het Woord, met een geest en een hart dat bereid is te
luisteren naar de stem van God… Het is een machtig iets de wil
van God te onderscheiden.
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Noodzaak van nauwkeurige plannen
Aan de kerk in Battle Creak richt ik de boodschap, te handelen
volgens de raadgevingen van God. Het is noodzakelijk dat
verschillende leden deze plaats verlaten, in een nauwkeurig besef
wat zij zullen doen na hun vertrek. Onderneemt niet overhaast,
niet wetend wat u doet… Laat onze leiders wijs zijn, redelijk en
evenwichtig, kennende de natuur van de mens, opdat zij
overwogen raadgevingen en richtlijnen geven in de vreze van
God.

Iedere nieuwe stap brengt gevaren met zich
mee
Ik heb gezien dat iedere nieuwe fase in het leven van de kerk,
gevaren met zich kan meebrengen, want enkelen horen dingen,
die met een grote overtuigingskracht gegeven worden. Het feit dat
bepaalde predikers standvastig zijn en bekwaam in het
onderrichten van de Bijbelse leer, houdt nog niet in dat zij allen
kennis hebben van de praktische kant van het leven, en even
bekwaam zijn om aan de ontstellende geesten, zekere raad te
geven zonder zich te vergissen. Dikwijls onderscheiden zij de
moeilijkheden niet die noodzakelijkerwijze het lot zijn van de
families die verhuizen. Wanneer zij de mening van God op een
bepaald punt niet kennen, laten zij dan acht slaan op hun woorden
en geen stoutmoedige voorstellen doen. Wanneer zij geen nauw43

gezette ideeën hebben, laten zij dit dan bekend maken, opdat de
leden volledig op de Here steunen. Bidt veel en zelfs met vasten,
opdat niemand plannen ten uitvoer brengt in de duisternis, maar
dat alles zich afspeelt in het licht, want God is in het licht….

Ga voorzichtig te werk
Laat alles in goede orde gebeuren, opdat vurige en impulsieve
predikingen, geen enthousiasme scheppen dat tegenstrijdig is aan
het bevel van God en grote verliezen van eigendommen met zich
mee zou brengen. Zodanig dat een overwinning, die absoluut
behaald moest worden, niet verandert in een verlies, door gebrek
aan overweging, vooruitzicht, gebrek aan principes en
standvastige motieven. Laat er wijs leiderschap zijn op dat punt,
opdat ieder handelt onder de bescherming van de wijze en
onzichtbare Raadgever, God zelf. De menselijke neigingen zullen
strijden om de overwinning te behalen en het werk zal wellicht
niet het zegel van God dragen. Ik spoor de zielen dus levendig
aan, geen absoluut vertrouwen te stellen in de raadgevingen van
mensen, maar op een oprechte wijze, raad te zoeken bij God, de
wijze Raadgever. Onderwerpt al uw plannen en uw wil volledig
aan de wil van God.

44

De gevolgen van een overhaaste handeling
We kunnen veronderstellen dat sommige mensen die haastig
Battle Creak verlaten, later ontmoedigd zullen zijn en zij zullen
dan niet zichzelf beschuldigen dat zij verhuisd zijn zonder na te
denken, maar zij zullen anderen dit kwalijk nemen en zij zullen
hen het verwijt maken druk op hen uitgeoefend te hebben. Hun
teleurstellingen en hun falen zullen toegeschreven worden aan
diegenen die er niets mee te maken hebben…
Het ogenblik is gekomen waarop de gevaren van de laatste dagen
zich rondom ons vermenigvuldigen. Wij hebben dus wijze
raadgevers nodig en geen mensen die denken dat het hun plicht is,
de trouwe gelovigen wakker te schudden en wanorde te stichten,
en zodoende bevestigen, onbekwaam te zijn om orde te doen
ontstaan uit de verwarring, en rust en vrede door te gehoorzamen
aan het woord van God. Laat ieder de plaats innemen die bij hem
past in het werk van de Meester, overeenkomstig de talenten die
hij ontvangen heeft…
Hoe zal dit gebeuren? “Neemt mijn juk op u”, zegt Jezus, die u
vrijgekocht heeft met Zijn kostbaar bloed, u, Zijn dienaren en Zijn
eigendom, en “leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart en u zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is
zacht en mijn last is licht om te dragen”. (Mattheus 11: 29, 30).
Laten we tot Christus naderen met een ontvankelijke geest en een
bereidwillig hart, en wij zullen zodoende gereed zijn om Zijn
instructies te ontvangen en aan Zijn bevelen te gehoorzamen.
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Biedt God uw plannen aan
Het is ons niet toegestaan een wankel geloof te hebben en ons veilig te voelen wanneer wij zorgeloos zijn, traag van geest of lui.
Wij moeten ieder talent ontplooien en ons overgeven aan rustige
verstandige en diepe overdenkingen. Vandaag aan de dag schiet
menselijke wijsheid te kort om een project te organiseren en tot
stand te brengen. Laten we God al onze plannen aanbieden. Laten
we vasten, onze zielen vernederen voor Christus en ons geheel
aan Hem toevertrouwen. De belofte is zeker: Hij zal ons op de
weg leiden, Zijn bronnen zijn eindeloos. De Heilige van Israël,
die de vogels aan de hemel bij hun naam kent en die de sterren
van de hemel op hun plaats houdt, zal ons persoonlijk bewaken.
Ik zou willen dat iedereen zich rekenschap kan geven van de
mogelijkheden en de kansen, die zich voordoen aan hen die hun
vertrouwen in Christus stellen en slechts van Hem afhankelijk
zijn. Het verborgen leven met Christus in God, is een
voortdurende toevlucht en zij kunnen zeggen: “Ik kan alles door
Christus die mij versterkt”.
Ik leg dit ter beschouwing aan uw geweten voor, want ik was
ongerust en verward door de gevaren die iedereen in Battle Creak
aanvallen. Ik vreesde dat zij onoverwogen zouden handelen en
voordeel zouden geven aan de vijand. Dit mag niet plaats vinden.
Wanneer wij nederig met God wandelen, zullen we veilig
wandelen.
Brief 45. (1893)
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Hoofdstuk 8
Onze instellingen moeten
gevestigd worden
ver van overbevolkte plaatsen
Onze instellingen gevestigd op de juiste plaats
De raad de steden te verlaten, wordt ons voortdurend herhaald.
Vestigt uw sanatoria, uw scholen en uw kantoren, ver van
bevolkte centra. Velen zullen nu redenen aanvoeren dat zij in de
steden moeten blijven, maar weldra zal er een tijd komen dat al
degenen die zich willen onttrekken aan de schouwspelen en aan
het falen van het kwaad, zullen moeten vertrekken naar het
platteland, want het kwaad en het verderf zullen zo groot worden,
dat de atmosfeer van de steden zelf erdoor bezoedeld zal blijken
te zijn. Brief 26. (1907)

Verwijderd van de verleidingen en het verderf
Bepaalde mensen hebben zich afgevraagd, waarom wij ons
uitgevershuis verplaatsen van Oakland naar Mountain View. God
roept Zijn volk op om de steden te verlaten. De jongeren die in
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onze instellingen werken mogen niet blootgesteld worden aan de
verleidingen en het verderf dat men in de steden vindt. Mountain
View lijkt ons de juiste plaats om er onze drukkerij te vestigen.
Manuscript 148. (1905)

De storm bestookt ons
Deze ramp (de brand in het gebouw van “Review & Herald”) zal
waarschijnlijk de toestand in verwarring brengen. Ik hoop dat
onze broeders acht zullen slaan op de les die God ons probeert te
geven, en dat zij het uitgevershuis niet opnieuw in Battle Creak
zullen bouwen. God toont ons dat we ons niet in de stad moeten
vestigen, want er komen woelige tijden.
Brief 2. (1903)

Daar waar de jongeren het meest doeltreffend
onderricht ontvangen
God richt waarschuwing na waarschuwing tot ons opdat wij onze
scholen, onze uitgevershuizen en sanatoria, buiten de steden
zouden vestigen, daar waar de jongeren het meest doeltreffend
onderricht kunnen ontvangen wat betreft de waarheid. Laat
niemand proberen de getuigenissen te gebruiken om het vestigen
van belangrijke instellingen in de steden te rechtvaardigen. Maakt
het licht, dat u over dit onderwerp ontvangen hebt, niet
ondoeltreffend.
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Mensen zullen met verdorven woorden proberen het werk, waarin
de Here Zijn dienaren leidt om het ten uitvoer te brengen, tegen te
werken. Het is tijd dat mannen en vrouwen nadenken over de
verhouding: oorzaak en gevolg. Het is nu niet meer het ogenblik
om grote ondernemingen in de steden te vestigen of om jongeren
van het platteland op te roepen naar de steden te komen. De
omstandigheden zullen er zodanig worden, dat diegenen die ons
geloof delen er moeilijk zullen kunnen wonen. Het zou dus een
ernstige vergissing zijn, om kapitaal te investeren in het vestigen
van instellingen in de steden. Manuscript 26. (1905)

Werken in de steden van buitenaf
Onze instellingen zouden zo mogelijk buiten de steden gebouwd
moeten worden. Wanneer zij aan de randen van de steden
gebouwd worden, zullen diegenen die er gaan werken, verplicht
zijn zich in die omgeving te vestigen. Maar God wil niet dat Zijn
volk zich installeert in de steden, te midden van de verwarring en
het onophoudelijk lawaai. Dit moeten we onze kinderen besparen,
want het jachtige leven, de opgewonden stemming en het lawaai,
hebben de samenleving verdorven. De Here verlangt dat Zijn
volk op het platteland gaat wonen, waar ieder een terrein zou
kunnen bezitten om zijn eigen vruchten en groenten te kweken en
zodoende zijn kinderen op te voeden in direct contact met de
werken van God in de natuur. De boodschap die ik u geef is: uw
familie weg te brengen ver buiten de steden.
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Of de mensen bereid zijn te luisteren of niet, de waarheid moet
gepredikt worden. De steden zijn vol met verleidingen. We zullen
ons werk dus zo moeten organiseren, dat onze jongeren zover
mogelijk van deze besmetting verwijderd zijn.
We moeten in de steden werken van buitenaf. “Moeten de steden
dan niet gewaarschuwd worden?” zegt de boodschapper van de
Here. “Zeker, maar het volk van God zal hen waarschuwen wat er
gaat gebeuren op aarde, door hen te bezoeken, maar niet door er
te wonen”. Brief 182. (1902)

Vanwaar men gemakkelijk naar de stad kan
gaan
Laat men rechtschapen mensen benoemen, niet om overal bekend
te maken wat ze van plan zijn, maar om op zoek te gaan naar
plaatsen op het platteland, van waaruit men gemakkelijk naar de
stad kan gaan. Plaatsen waar voorzieningen zijn om zieken en
vermoeiden te behandelen die de waarheid nog niet kennen. Zoekt
in de onmiddellijke omgeving van de grote steden, hetzij plaatsen
die door de eigenaar aangeboden worden, hetzij verblijven die
tegen een redelijke prijs verkocht kunnen worden, dankzij de
gaven van onze leden. Bouwt geen verblijven in de rumoerige
steden.
Medical Ministry, pagina 308, 309. (1909)
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Lessen getrokken uit de ervaring
van Henoch en van Lot
Als volk dat de geboden van God naleeft, moeten we de steden
verlaten. We moeten evenals Henoch in de steden werken, maar
er geen verblijf houden.
Evangelism, pagina 78, 79. (1899)
Wanneer het onrecht van een volk te overvloedig wordt, verheft
zich altijd een stem om te waarschuwen en te onderrichten, zoals
de stem van Lot in Sodom. Toch had Lot zijn familie kunnen
behouden van het kwaad in zijn verschillende vormen, wanneer
hij zijn haard niet in de zedeloze en verdorven stad gebouwd had.
Lot en zijn familie hadden ook alles kunnen doen wat zij in
Sodom gedaan hebben, als zij op enige afstand van de stad
hadden gewoond. Henoch wandelde met God en woonde evenwel
niet zoals Lot, te midden van een verdorven stad, verdorven door
de verschillende soorten van geweld en kwaadaardigheid.
Evangelism 79. (1903)

Kerken maar geen instellingen in de steden
God heeft ons herhaalde malen getoond dat we in de steden
moeten werken uitgaande van centra buiten de stad. We zullen er
plaatsen hebben om erediensten te houden tot ere van God, maar
we zullen onze uitgevershuizen, onze ziekenhuizen en onze
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vormingsscholen voor arbeiders, buiten de steden bouwen. Het is
bijzonder belangrijk dat we onze jeugd behoeden voor de gevaren
van het leven in de stad.
In overeenstemming met dit principe, hebben we onze
ontmoetingsplaatsen gekocht en heropgedragen in Washington en
Nashville, terwijl de uitgevershuizen en de sanatoria die ervan
afhankelijk zijn, ver van de hinderpalen van het centrum van de
stad gebouwd zijn als voorposten. Dit is het plan dat wij gevolgd
hebben in het overbrengen van onze uitgevershuizen en onze
sanatoria naar het platteland. Dat plan neemt Groot-Brittannië,
wat betreft het uitgevershuis en de vormingsschool voor arbeiders
in London, nu aan. We hebben nu de mogelijkheid vorderingen te
maken, dank zij de gelegenheden die God aanbiedt, door onze
broeders daar en ook elders te helpen, ons werk op een stevige
basis te vestigen, opdat het werkelijk standvastig voorwaarts kan
gaan. Special Testimonies, series B, N° 8, pagina 7, 8. (1907)
Laten we listig zijn als de slang en argeloos als de duif in onze
pogingen, eigendommen te kopen op het platteland, tegen een
lage prijs die ons in staat zullen stellen, in de steden te werken.
Special Testimonies, series B, N° 14, pagina 7. (1902)
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Boodschap van de Here
“Gaat de steden uit! Gaat de steden uit!”, riep zij uit, “dit is de
boodschap, die de Here mij gegeven heeft. Aardbevingen zullen
komen, overstromingen zullen komen, wij moeten ons niet
vestigen in de steden, waar de vijand op elke wijze wordt gediend
en God zo menigmaal vergeten wordt. De Here wil dat wij een
duidelijk geestelijk oog hebben.
Wij moeten snel leren inzien welk gevaar er bestaat om
inrichtingen op te richten in deze goddeloze steden. Wij moeten
verstandige plannen maken om de steden te waarschuwen en
tegelijkertijd daar wonen, waar wij onze kinderen en onszelf
kunnen beschermen tegen de verontreinigende en demoraliserende invloeden van deze plaatsen.”
Schetsen uit het leven van Ellen G. White, pagina 368.
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Hoofdstuk 9
Vlucht bij afsluiting conflict
Het teken om te vluchten
Het is nu niet de tijd voor Gods volk om aan hun gevoelens toe te
geven of zich een schat te vergaderen in de wereld. De tijd is
nabij, dat evenals de eerste discipelen, we genoodzaakt zullen zijn
een schuilplaats te zoeken in verlaten, eenzame gebieden. Zoals
het beleg van Jeruzalem door de Romeinse legerscharen het teken
was voor de christenen in Judea om te vluchten, zo zal het
machtsvertoon van de kant van onze natie in de verordening ter
bekrachtiging van de pauselijke rustdag, een waarschuwing voor
ons inhouden. Dan zal het tijd zijn om uit de grote steden te
trekken, en aanstalten te maken ook de kleinere plaatsen te
verlaten voor meer afgelegen huizen in de eenzame gebieden in
de bergen. En nu, in plaats van ons hier in te richten in dure
woningen, moeten we voorbereidingen treffen om te verhuizen
naar een beter land, ja zelfs een hemels land. In plaats van ons
geld uit te geven aan alle mogelijke zelfgenot, konden we beter
spaarzaamheid betrachten.
Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, pagina 173, 174.
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Toevoeging van de uitgever.
De aarde komt in beroering, de grond schokt en beeft en golft
heen en weer als de baren der zee. Er klinkt een dof gerommel
vanuit de grond. De atmosfeer is heet en drukkend.
De aarde gaat plotseling open en ik zag dorpen en steden en
brandende bergen verdwijnen in de aarde.
God heeft deze elementen onder controle. Ze zijn Zijn
instrumenten om Zijn wil te volbrengen. Deze wonderbare
manifestaties waren in het verleden, en zullen ook in de toekomst,
Zijn werktuigen zijn om zeer slechte steden van de aarde weg te
vagen. Zo verdwenen ook Korach, Datan en Abiram levend in de
grond. Spiritual Gifts, vol. 3, pagina 80.

Op 1 juni 2010 berichtte de media:
Guatamala City - groot gat geslagen in de grond door eerste
tropische storm Agatha.
Een gebouw van drie verdiepingen en een huis verdwenen in de
diepte.
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