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Ren naar de heuvels!
Vanaf de leeftijd van een jong kind ken ik het verhaal van 2Daniël dat het
catastrofale einde van deze wereld voorspelt. De opkomst van vier
wereldrijken, gevolgd door de verdeling van tien koninkrijken en de opkomst
van de kleine horen, de macht om het oordeel onder ogen te zien, drukt op
ons de nabijheid van de steen die het beeld zal breken en het hemelse
koninkrijk zal vestigen. De thema's in Mattheüs 24 waren diep onder de
indruk van mij, waar Jezus Zijn antwoord geeft op de vraag: "Wat zal het
teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld?"
Mattheüs 247 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen
hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in
verscheidene plaatsen.

Nooit ver van mijn gedachten is er altijd de gedachte geweest om van de
grotere steden naar de kleinere dorpen te vluchten ter voorbereiding om
naar de heuvels om te ontsnappen aan het doodsbesluit dat is uitgevaardigd
tegen degenen die weigeren de wet te volgen die de zondagsviering
afdwingt.

Het is nu geen tijd voor Gods volk om hun genegenheid te herstellen of
hun schat in de wereld te leggen. De tijd is niet ver weg, dat we, net als de
vroege discipelen, gedwongen zullen worden om een toevluchtsoord te
zoeken in desolate en eenzame plaatsen. Zoals de belegering van
Jeruzalem door de Romeinse legers het signaal was om te vluchten voor
de Judese christenen, zo zal de machtsovername van de kant van onze
natie, in het decreet dat de pauselijke sabbat afdwingt, een waarschuwing
voor ons zijn. Het wordt dan tijd om de grote steden te verlaten, ter
voorbereiding om de kleinere achter te laten voor bejaardentehuizen op
afgelegen plekken tussen de bergen. En nu, in plaats van hier dure
woningen te zoeken, zouden we ons moeten voorbereiden om naar een
beter land te verhuizen, zelfs een hemels land. In plaats van onze
middelen te besteden aan zelfbevrediging, zouden we moeten studeren
om te bezuinigen. Getuigenissen, vol. pp5, blz. 464, 465.
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Gods volk krijgt in de aanloop naar deze laatste gebeurtenissen een
tijdsperiode om in de gelijkenis van Jezus te komen en het zegel van God te
ontvangen. Wat hen de tijd geeft om dit te doen, zijn die kostbare engelen
die de wind van strijd tegenhouden.

Openbaring 7
1Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij
hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou
waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.
2En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het
zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier
engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te
brengen,
3en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en
de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd
verzegeld hebben.

Wat zit er precies in deze vier winden?

Johannes ziet de elementen van de natuur - aardbeving, storm en
politieke strijd - voorgesteld als vastgehouden door vier engelen. Deze
winden zijn onder controle totdat God het woord geeft om ze te laten
gaan. TM 444

De relatie tussen mens en natuur

Binnen de lijst van wat Ellen White de elementen van de natuur noemt, zijn
dingen die zowel verband houden met de mens als met de schepping zelf.
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Aardbeving is duidelijk iets dat rechtstreeks verband houdt met de aarde.
Storm wordt meestal met hetzelfde geassocieerd, maar politieke strijd is
absoluut iets uitsluitend menselijk van aard.

Zijn deze elementen in de schepping en de mens gewoon afzonderlijke
gebeurtenissen die tegelijkertijd plaatsvinden of is er een verband tussen de
strijd van de mens en de stuiptrekkingen van de natuur? Is het mogelijk dat
wanneer we in vrede zijn met onszelf en in onze gemeenschappen, de aarde
zelf op de een of andere manier wordt beïnvloed? Omgekeerd, als we in
onszelf en onze relaties in conflict en turbulent zijn, zou de aarde daar dan
ook door kunnen worden beïnvloed?

Psalm 119:165Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
voor hen ligt er geen struikelblok.

De Bijbel zegt dat degenen die de wet liefhebben en daarom houden, vrede
zullen ervaren. Zo'n vrede komt alleen van de Geest van God.

Jesaja 26
3Het is Uw vaste voornemen:
U zult volkomen vrede bewaren,
want men heeft op U vertrouwd.
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Deze relatie tussen de vredige Geest van God in verband met het houden van
de Wet van God manifesteert zich in de welvaart van de ziel.

Psalm 1
1Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
3Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.

De psalmist gebruikt de illustraties van de natuur om deze welvaart te
beschrijven. Als de Geest van God de ziel vervult, brengt het goede voedende
vruchten voort en heeft zo een positieve invloed op iedereen om hem heen.

De zegeningen en vervloekingen in het boek Deuteronomium laten zien dat
er een direct verband is tussen wandelen binnen de Wet van God en de
voorspoed van gewassen, de rust van de omgeving en bescherming tegen
wilde dieren.
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Deut 28:1-12 And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently
unto the voice of the LORD thy God, to observeand to do all his
Deuteronomium 28
1En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet
gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied,
nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats
zal geven hoog boven alle volken van de aarde.
2En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u
de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:
3Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld.
4Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de
vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw
kleinvee.
5Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog.
6Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.
7De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen
worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven
wegen zullen zij voor u wegvluchten.
8De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat
u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God,
u geeft.
9De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij
u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht
neemt en in Zijn wegen gaat.
10En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE
over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn.
11 En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van
uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het
land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
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12De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door
uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te
zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te
lenen.

Het is natuurlijk om te denken dat bij het lezen van deze passage dat God
zegt: “Als je het juiste doet, dan zal ik je een traktatie geven; Ik zal je
belonen." Als we beter kijken, zien we dat de zegeningen die naar het land
komen, voortkomen uit de vrede die in de harten is van degenen die de wet
van God liefhebben. De wet is natuurlijk een weerspiegeling van het karakter
van God. De wet liefhebben is het karakter van God hebben.

Door de wet van God terzijde te schuiven, weten de mensen niet wat ze
doen. Gods wet is het transcript van Zijn karakter. Het belichaamt de
principes van Zijn koninkrijk. Wie weigert deze principes te aanvaarden,
plaatst zichzelf buiten het kanaal waar Gods zegeningen stromen. COL
305,3

Zie je de eenvoud van dit proces? Binnen de wet van God zijn de principes
van Zijn koninkrijk. Wanneer we in deze principes wandelen, vloeit de
vreugde, vrede en blijdschap van het hart die tot ons komt, naar alles wat
met ons verbonden is. God laat niet willekeurig goede dingen gebeuren
omdat we laten zien dat we het juiste doen. De geest van rust in ons stroomt
over onze families, onze velden en onze omgeving. Dit is de natuurwet.

Het effect van het karakter van de mens op de aarde wordt levendig
weergegeven door Jesaja in de volgende passage:
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Jesaja 24
4Het treurt, verwelkt – dat land;
hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld;
zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5Want het land is ontheiligd door zijn inwoners:
zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening,
zij verbreken het eeuwige verbond.
6Daarom verteert de vervloeking het land
en moeten zijn inwoners boeten.
Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden,
zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.

Bekijk vers vijf van een paar verschillende vertalingen.

Jes 24:5 (NLT) De aarde lijdt voor de zonden van haar mensen, want zij
hebben Gods instructies verdraaid, Zijn wetten overtreden en Zijn
eeuwigdurend verbond verbroken.

Jes 24:5 (ASV) Ook de aarde is verontreinigd onder haar bewoners;
omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzettingen hebben
overtreden, het eeuwige verbond hebben verbroken.

Jes 24:5 (TLB) Het land is verontreinigd door misdaad; het volk heeft de
wetten van God verdraaid en zijn eeuwige geboden overtreden.
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Het eeuwigdurende verbond is het plan dat door God is ontworpen om ons
hart naar Hem te veranderen. Door de gave van zijn Zoon zijn onze harde
harten gesmolten door zijn liefde en in berouw voor onze hardheid
ontvangen we zijn Geest die ons in staat stelt om in zijn wet te wandelen.

Het is algemeen bekend dat langdurige stress ons lichaam zal afbreken.
Iemand die door woede wordt verteerd, zal uiteindelijk zijn lichaam
beschadigen. Het langdurige verdriet van schuld of het gewicht van depressie
tast onze gezondheid aan.

Psalm 32
1Een onderwijzing van David.
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.
2Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
3Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
onder mijn jammerklachten, de hele dag.

David zegt dat zijn beenderen begonnen te lijden onder de last van schuld
door overtreding. Dit zuchten van de ziel vindt een weerklank in de wijdere
schepping.
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Romeinen 8
20Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig,
maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de
slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid
van de kinderen van God.
22Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en
gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Paulus vertelt ons duidelijk dat de hele schepping onderhevig was aan
frustratie, maar niet door haar eigen keuze. Het werd in de slavernij van
verval geplaatst door de acties van de mens. Zoals de mens zucht vanwege
zijn zonden, zo zucht ook de aarde onder de verontreiniging van mensen.

De vloek van de zonde vanaf het begin

Als we het verhaal van de val van de mens onderzoeken, leren we meer over
hoe de aarde wordt beïnvloed door de gedachten en acties van mensen.

Genesis 3
17En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw
vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag
daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
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18dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.
19In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u
en u zult tot stof terugkeren.

. Er zijn een aantal elementen in deze passage om te overwegen.

1.
2.
3.
4.

Luisteren naar de stem van zijn vrouw
Het eten van de boom
De vloek op de grond die doornen en distels veroorzaakt
Dit was omwille van Adam

Door zich tegen de wil van zijn Schepper aan zijn vrouw te onderwerpen,
kwam Adam in opstand.

1 Korinthe 11:3Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van
iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van
Christus.
1 Timotheüs 2
12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij
de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.
13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
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Genesis 2:22En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam
genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

Adam kreeg een positie als hoofd over zijn vrouw. Ze was van hem gekomen
en kreeg haar leven door hem. De vrouw mocht niet de gezagspositie
innemen om haar man te onderwijzen, maar de man moest zijn vrouw
biddend en voorzichtig leiden. Adam en Eva zijn gemaakt naar dit beeld van
God en Zijn Zoon. Dit is het Goddelijke Patroon.

1 Korinthe 8:6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle
dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie
alle dingen zijn en wij door Hem.

Zoals de Vader de bron is en Zijn Zoon het kanaal, zo was Adam de aardse
bron en zijn vrouw, Eva, het kanaal. Zie voor meer informatie over dit
onderwerp het boekje The Divine Pattern of Life. Toen Eva de gezagspositie
innam om haar man te onderwijzen over de boom der kennis, veranderde
dat de aard van hun relatie. De daad van het verleiden van haar man om van
de vrucht van de boom te eten was een daad van rebellie. Door naar de stem
van zijn vrouw te luisteren, omarmde Adam deze opstand. Eva werd
bedrogen, maar Adam wist precies wat hij deed. Deze daad van rebellie
creëerde onmiddellijk een nieuwe wereldorde.

Onder de vloek van de zonde moest de hele natuur voor de mens
getuigen van het karakter en de resultaten van opstand tegen God. Toen
God de mens schiep, liet Hij hem heersen over de aarde en alle levende
wezens. Zolang Adam trouw bleef aan de hemel, was de hele natuur aan
hem onderworpen. Maar toen hij in opstand kwam tegen de goddelijke
wet, kwamen de lagere schepselen in opstand tegen zijn heerschappij. Zo
zou de Heer, in Zijn grote barmhartigheid, de mensen de heiligheid van
Zijn wet tonen en hen, door hun eigen ervaring, ertoe brengen het gevaar
te zien om het opzij te zetten, zelfs in de geringste mate.PP 59, 60
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De heerschappij van de mens over de aarde

Hier vinden we iets geweldigs. De hele schepping was in het begin
onderworpen aan Adam. Zijn heerschappij was direct verbonden met zijn
onderwerping aan God. Deze verbinding tussen mens en aarde komt duidelijk
naar voren in het scheppingsverhaal.

Gen 2:7toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens
tot een levend wezen.
9En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen,
begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des
levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en
kwaad.
Genesis 1:26En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar
Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de
vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de
kruipende dieren die over de aarde kruipen!28En God zegende hen en
God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en
onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de
lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

De mens is gemaakt van de aarde. Hij werd van de grond gehaald. Alle
vruchten, bloemen, bomen, planten werden ook van de aarde gehaald. Adam
en Eva kregen heerschappij over de schepping. Vers 27 herinnert ons aan het
patroon waarin Adam en Eva werden geschapen – het beeld van God en Zijn
Zoon.

Nadat de aarde was geschapen, en de beesten erop, voerden de Vader en
de Zoon hun doel uit, dat was ontworpen vóór de val van Satan, om de
mens naar hun eigen beeld te maken. Ze hadden samen gewerkt aan de
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schepping van de aarde en al wat daarop leeft. En nu zegt God tegen zijn
Zoon: "Laat ons mensen maken naar ons beeld." 1SP 24,25

Dit beeld van bron-kanaal bevat de sleutel tot de zegeningen die ervoor
zouden zorgen dat de vruchtbaarheid zich zou vermenigvuldigen. Het
onderwerpen van de aarde moest worden gedaan in het zelfde principe dat
Christus de storm op de zee tot bedaren bracht.

Markus 4:39En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de
zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.

De grote rust in de ziel van Christus kwam over de schepping. Als de tweede
Adam manifesteerde Christus Zijn heerschappij over de aarde en onderwierp
deze door Zijn vredige Geest die in overeenstemming was met de wet van
Zijn Vader.

Toen Adam tegen God in opstand kwam en van de vrucht at, verdween het
kostbare gewaad van licht dat Adam en Eva bedekte. Dit was een
onmiddellijk teken dat Adam zich had verwijderd van de bescherming van
God en onafhankelijk van Hem stond.

Een prachtig zacht licht, het licht van God, omhulde het heilige paar. Dit
kleed van licht was een symbool van hun geestelijke klederen van
hemelse onschuld. Als ze God trouw waren gebleven, zou het hen ooit
zijn blijven omhullen. Maar toen de zonde binnenkwam, verbraken ze
hun verbinding met God, en het licht dat hen omringde vertrok. Naakt
en beschaamd probeerden ze de plaats van de hemelse kleding te
bezetten door vijgenbladeren aan elkaar te naaien als bedekking. COL.
310,4
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Elke keer dat we zondigen, manifesteren we een geest van rebellie. Deze
geest van rebellie wordt dan weerspiegeld in de aarde. Als de mens in
opstand komt tegen God, komt de aarde in opstand tegen de mens. De
stuiptrekkingen van de aarde, de krachtige waterstromen die hun grenzen
overschrijden en mensen en dieren naar hun dood wegvagen, zijn gewoon
weerspiegelingen van de rebellie van de mens. Elke keer dat een kind zijn
ouders tart, wordt de aarde aangetast. Elke keer dat een vrouw haar man
overtreft, wordt de aarde beïnvloed. Elke keer dat een man zijn vrouw en
kinderen mishandelt, wordt de aarde mishandeld en slaat de geest van
opstand op; hoe groter de mishandeling van mensen, hoe groter de
uiteindelijke opstand van de aarde.

We komen terug op het derde punt. Doornen en distels begonnen te groeien
in de schepping. Heeft God deze speciaal gemaakt om de mens pijn te doen?
Nee, de scherpte van de doornen die op de planten groeiden, was gewoon
een weerspiegeling van de scherpte van de tong en de geest van de mens.
Hoe scherper de mens werd, des te meer doornen groeiden om hem te
waarschuwen voor de verharding van zijn hart.

In de plantenmorfologie zijn doornen, stekels en stekels, en in het
algemeen spinose-structuren (soms spinose-tanden of spinose-apische
processen genoemd), harde, stijve verlengingen of modificaties van
bladeren, wortels, stengels of knoppen met scherpe, stijve uiteinden, en
in het algemeen dezelfde functie hebben: dieren fysiek weerhouden van
het
eten
van
plantaardig
materiaal.https://en.wikipedia.org/wiki/Thorns,_spines,_and_prickles

God heeft geen doornen geschapen. De verharde opstandige geest van de
mens viel op de aarde en veranderde de zachte en zachte bladeren in een
instrument van pijn en verdriet. De zachtaardige leeuw, beer en tijger waren
nu vervuld van de opstandige geest van de mens en nu zouden Adam en Zijn
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nakomelingen voor hun leven vrezen voor de schepselen die eens onder hun
heerschappij stonden.

De verloren heerschappij

Toen Adam in opstand tegen God en van de vrucht van de Boom der Kennis
at, gaf hij zijn heerschappij aan Satan af. Deze aartsopstandeling eigende zich
niet alleen de heerschappij van Adam en Eva toe maar ook de hele aarde.

Voortdurend werden ze ook herinnerd aan hun verloren heerschappij.
Onder de lagere schepselen had Adam als koning gestaan, en zolang hij
God trouw bleef, erkende de hele natuur zijn heerschappij; maar toen hij
overtrad, werd deze heerschappij verbeurd. De geest van rebellie,
waaraan hij zelf toegang had gegeven, strekte zich uit over de hele
dierlijke schepping. Dus niet alleen het leven van de mens, maar de aard
van de dieren, de bomen van het bos, het gras van het veld, de lucht die
hij inademde, vertelden allemaal de trieste les van de kennis van het
kwaad. Ed 26.4

Niet alleen was de mens onder de macht van de bedrieger gekomen,
maar de aarde zelf, de heerschappij van de mens, werd door de
vijand toegeëigend. Bijbelecho 15 juli 1893

Dit betekent dat het niveau waarop Satan de elementen van de aarde kan
beheersen, rechtstreeks verband houdt met het niveau van rebellie in de
mens tegen God. Het niveau van deze opstand wordt direct gemeten door de
hoeveelheid weerstand tegen de wet van God. Zoals we eerder ontdekten:
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Jesaja 24
5Want het land is ontheiligd door zijn inwoners:
zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening,
zij verbreken het eeuwige verbond.

Let goed op de volgorde van deze uitspraak in “Great Controversy” die
eindigt met de tekst uit Jes 24:5 die we zojuist hebben aangehaald.

Satan werkt ook door de elementen heen om zijn oogst van
onvoorbereide zielen binnen te halen. Hij heeft de geheimen van de
laboratoria van de natuur bestudeerd en hij gebruikt al zijn macht om de
elementen te beheersen voor zover God dat toestaat. Hoe snel werden
kuddes en runderen, bedienden, huizen en kinderen weggevaagd toen hij
werd toegestaan Job te kwellen, en de ene moeilijkheid volgde de andere
op als in een oogwenk. Het is God die Zijn schepselen afschermt en ze
omheint tegen de macht van de vernietiger. Maar de christelijke wereld
heeft minachting voor de wet van Jehovah getoond; en de Heer zal
precies doen wat Hij heeft verklaard dat Hij zou doen: Hij zal Zijn
zegeningen van de aarde terugtrekken en Zijn beschermende zorg
wegnemen van degenen die in opstand komen tegen Zijn wet en anderen
leren en dwingen hetzelfde te doen. Satan heeft controle over iedereen
die God niet speciaal bewaakt. Hij zal sommigen begunstigen en
voorspoedig maken om zijn eigen plannen te verwezenlijken, en hij zal
anderen problemen bezorgen en de mensen doen geloven dat het God is
die hen teistert.

Terwijl hij aan de mensenkinderen verschijnt als een groot geneesheer
die al hun kwalen kan genezen, zal hij ziekte en rampspoed brengen,
totdat dichtbevolkte steden tot een ruïne en verwoesting vervallen. Ook
nu is hij aan het werk. Bij ongelukken en rampen over zee en over land,
in grote branden, in felle [590] tornado's en verschrikkelijke
hagelstormen, in stormen, overstromingen, wervelstromen, vloedgolven
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en aardbevingen, overal en in duizend vormen, oefent Satan zijn macht
uit. Hij veegt de rijpende oogst weg, en hongersnood en ellende zullen
volgen. Hij geeft de lucht een dodelijke smet, en duizenden komen om
door de pest. Deze phenomenen zullen steeds frequenter en rampzaliger
worden. De vernietiging zal zowel op de mens als op het dier rusten. "De
aarde treurt en vergaat", "het hooghartige volk... kwijnt weg. Ook de aarde
is verontreinigd onder haar bewoners, omdat zij de wetten hebben
overtreden, de verordening hebben gewijzigd, het eeuwigdurende
verbond hebben verbroken." Jesaja 24:4, 5 GC 589,590

Satans macht nam toe door de wetteloosheid van de mens

Het is Satan die zijn macht uitoefent door tornado's, aardbevingen,
overstromingen en stormen. Hij wordt door God beperkt door de haag van
bescherming van de wet. Hoe verder een natie zich verwijdert van de wet
van God, hoe meer macht Satan heeft om vernietiging op aarde te brengen.

De vloek van de Heer rust op de aarde, op de mens, op het beest, op de
vissen in de zee, en naarmate de overtreding bijna universeel wordt, zal
de vloek zo breed en zo diep worden als de overtreding (Brief 59, 1898).
– {1BC 1085,9}

God wordt gedwongen Zijn bescherming te verwijderen door de beslissing
van mensen om Hem te verwerpen. Wanneer mensen besluiten God uit hun
gedachten te weren en zichzelf tegen Hem gaan verzetten en Hem openlijk
weerstaan, respecteert de Heer in verdriet hun beslissing en laat hen de
leider hebben die ze hebben gekozen.

God houdt rekening met de volken. Geen mus valt op de grond zonder
Zijn waarschuwing. Zij die kwaad doen jegens hun medemensen,
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zeggende: Hoe weet God dat? zal op een dag worden opgeroepen om
lang uitgestelde wraak te nemen. In deze tijd wordt God een meer dan
gewone minachting getoond. De mensen hebben een punt van
onbeschaamdheid en ongehoorzaamheid bereikt, waaruit blijkt dat hun
beker van ongerechtigheid bijna vol is. Velen zijn de grens van
barmhartigheid bijna gepasseerd. Binnenkort zal God laten zien dat Hij
inderdaad de levende God is. Hij zal tegen de engelen zeggen: "Vecht niet
langer tegen Satan in zijn pogingen om te vernietigen. Laat hem zijn
kwaadaardigheid uitwerken op de kinderen van ongehoorzaamheid, want
de beker van hun ongerechtigheid is vol. Ze zijn van de ene graad van
slechtheid naar de andere gegaan, dagelijks toevoegend aan hun
wetteloosheid. Ik zal niet langer tussenbeide komen om te voorkomen
dat de vernietiger zijn werk doet. "Deze tijd is aangebroken. De Geest van
God wordt van de aarde teruggetrokken. Wanneer de engel van
barmhartigheid haar vleugels vouwt en vertrekt, zal Satan de slechte
daden doen die hij al lang wenste te doen. Storm en orkanen, oorlog en
bloedvergieten, in deze dingen verheugt hij zich, en zo verzamelt hij zijn
oogst. En de mensen zullen zo volledig door hem worden misleid dat ze
zullen verklaren dat deze rampen het gevolg zijn van de ontheiliging van
de eerste dag van de week. Vanaf de preekstoelen van de populaire
kerken zal de uitspraak worden gehoord dat de wereld wordt gestraft
omdat de zondag niet wordt gevierd zoals het hoort. En er is geen grote
verbeeldingskracht voor de mensen nodig om dit te geloven. Ze worden
geleid door de vijand en komen daarom tot conclusies die volkomen
onjuist zijn.RH, 17 september 1901

Er is dus een duidelijk verband tussen de wetteloosheid van de mens en de
rampen van de natuur die vernietigen. Helaas geloven veel mensen dat God
degene is die persoonlijk zondaars vernietigt door aardbevingen, vuur en
overstromingen. Maar als mensen sterven aan een overdosis drugs, of aan
alcohol- of sigarettengebruik, dan geeft niemand God de schuld hiervan. Het
is duidelijk dat als je de wetten van je lichaam overtreedt, dat je zult sterven.
Dezelfde wet is van toepassing op de natuurlijke wereld omdat de aarde
rechtstreeks wordt beïnvloed door de geest van de mensen die op aarde
leven.
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Onder de veronderstelde wijsheid van mensen wordt de natuur geplaatst
waar ze een destructieve instantie wordt. De goede dingen die de mens
alleen werden gegeven om hem te zegenen, worden omgezet in een
vloek. Door het gebruik van wijn en sterke drank worden mannen slaven
van de eetlust. God grijpt niet in en verricht geen wonder om het kwaad
in het goede te veranderen; want Hij heeft de hele natuur onder Zijn
eeuwige wetten gelegd. Laat er geen vrede zijn voor de goddelozen, zegt
Hij. Laat alles met hem in oorlog zijn. En de natuur antwoordt: "Er zal
geen zijn." Als de mens zichzelf in eigen handen neemt en met zichzelf
doet wat hij wil, als hij tegen God en de natuur ingaat, zullen zijn aflaten
voor hem de instrumenten van de dood worden. 3MR 344,2

Het voorbeeld van Egypte

Dit is precies hoe de plagen over Egypte vielen. De schending van de
natuurwetten zorgt ervoor dat de plagen over deze natie vallen.

Onder de hand van God dient de natuur tegen de overtreders van Gods
wetten. Ze houdt haar vernietigende elementen in haar boezem tot de tijd
dat ze zullen uitbreken om de mens te vernietigen en de aarde te
zuiveren. Toen Farao God tartte door Mozes en Aäron, zeggende: "Wie
is de Heer dat ik Zijn stem zou moeten gehoorzamen...? Ik ken de Heer
niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan", betuigde de natuur haar
medeleven met haar gekwetste Maker en werkte ze met God samen om
de belediging van Jehovah te wreken. Heel Egypte werd verwoest
vanwege het hardnekkige verzet van Farao. – Brief 209, 1899.

God heeft Egypte niet persoonlijk vernietigd. Hij stuurde Mozes zelfs om een
beroep te doen op Farao om hen een feest te laten houden.
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Exodus 5
1Daarna kwamen Mozes en Aäron en zeiden tegen de farao: Zo zegt de
HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk gaan om voor Mij een feest te
vieren in de woestijn.
2Maar de farao zei: Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten
luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël
ook niet laten gaan.
3Toen zeiden zij: De God van de Hebreeën is naar ons toe gekomen.
Laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij de HEERE,
onze God, offers kunnen brengen; anders zal Hij ons treffen met de pest
of met het zwaard.

Wat was er zo belangrijk aan het houden van een feest dat het vallen van de
plagen over Egypte zou moeten voorkomen?

Lev 26: 1U mag voor uzelf geen afgoden maken, u mag voor uzelf geen
beeld of gewijde steen oprichten en u mag in uw land geen
gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor neer te buigen, want Ik ben
de HEERE, uw God.
2Mijn sabbatten moet u in acht nemen, en voor Mijn heiligdom moet u
eerbied hebben. Ik ben de HEERE.
3 Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en
ze houdt,
4dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal
geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven.
5Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot
de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd
in uw land wonen.
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6Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u
schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen
zwaard zal meer door uw land gaan.

Het feest dat Israël moest houden was het Pascha en het Feest van
Ongezuurde Broden. Als je aandachtig de offers bestudeert die tijdens de
feesten werden gegeven, zul je iets heel interessants opmerken. De
hoeveelheden meel en olie staan in Numeri hoofdstuk 28 en 29.

Offering
Dagelijks

Sabbat

Meel
4.4kg
8.8kg

Nieuwe maan
Ongezuurd brood

37.4kg
266.2kg
(30 x Sab.
offering)
Feest van de zevende 869kg
maand
(~100x Sab.
offering)

Olie
1.8 ltr
3.6 ltr
15.3 ltr
108.9 ltr

359.2 ltr

Het meel en de olie werden gemengd om een ongezuurd brood te maken. Dit
brood was een symbool van Christus en de aanwezigheid van Zijn Geest die
komt tijdens deze tijden van verfrissing, Handelingen 3:19. Lees voor meer
informatie hierover “Sabbat Fountain” en “Living Bread from Heaven”.

Als Farao Mozes en Israël had toegestaan om het feest te vieren, zouden ze
toegang hebben gekregen tot een grote zegen van de Geest. Deze zegen zou
de harten van de mensen hebben onderworpen en een direct effect op het
land hebben gehad. Door de sabbatszegen zou de Heer in staat zijn geweest
om tegen de opstandige aarde te zeggen: "vrees, wees stil."
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Waarom was de aarde in opstand? Egypte had een paar honderd jaar eerder
de kans gekregen om de ware God te leren kennen door de bediening van
Jozef. In plaats van de waarheid God te erkennen, deden ze het volgende:

Romeinen 1
18Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in
ongerechtigheid onderdrukken,
19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf
heeft het hun immers geopenbaard.
20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de
schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk
én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te
verontschuldigen zijn.
21Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God
verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en
hun onverstandig hart is verduisterd.
22Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen
door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op
viervoetige en kruipende dieren.

Egypte ging volledig in afgoderij en aanbad veel van de wezens en objecten
van de natuur. Ten tweede raakte Egypte verdorven in hun eetlust. Paulus
legt deze volgorde uit terwijl hij verder gaat in Romeinen 1.
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Romeinen 1
24Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven
aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
25Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het
schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in
eeuwigheid. Amen.
26Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten,
want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de
tegennatuurlijke.
27En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de
vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen
schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor
hun dwaling in zichzelf.

Afgoderij leidt tot perverse seksualiteit. Overspel, homoseksualiteit, pedofilie
en bestialiteit zijn praktijken die rechtstreeks van invloed zijn op de aarde.

Leviticus 18:3U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u
gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän,
waar Ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun
verordeningen gaan.

Wat zijn de dingen die de Heer Israël gebood niet te doen die deze naties
deden?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incest. Leviticus 18:6-18
Seks tijdens de menstruatie van een vrouw. Leviticus 18:19
Overspel. Leviticus 18:20
Hun kinderen aanbieden aan afgoden. Leviticus 18:21
Homoseksualiteit. Leviticus 18:22
Bestialiteit. Leviticus 18:24
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Deze praktijken waren het resultaat van hun afgoderij, zoals aangegeven in
Romeinen 1. Wat is het gecombineerde resultaat van deze dingen?

Leviticus 18: 25zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn
ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.

Hoe braakte het land de bewoners uit? Door de plagen die op hen vielen. De
Israëlieten waren niet vrijgesteld van sommige van de Egyptische gebruiken,
sommigen van hen aanbaden valse goden en namen deel aan hun rituelen.

Vele jaren waren de kinderen van Israël in dienstbaarheid aan de
Egyptenaren geweest. Slechts een paar families gingen naar Egypte, maar
ze waren een grote menigte geworden. En omdat ze omringd waren door
afgoderij, hadden velen van hen de kennis van de ware God verloren en
waren ze Zijn wet vergeten. En zij verenigden zich met de Egyptenaren in
hun aanbidding van de zon, maan en sterren, ook van dieren en beelden,
het werk van mensenhanden. SR 112.1

Door al deze gruwelen werd Satan in staat gesteld de elementen over te
nemen en stond hij klaar om Egypte en de Israëlieten samen te vernietigen.
Mozes probeerde Israël te instrueren om terug te keren naar het houden van
de sabbatten.

In hun slavernij hadden de Israëlieten tot op zekere hoogte de kennis van
Gods wet verloren en waren ze afgeweken van de voorschriften ervan. De
sabbat was over het algemeen veronachtzaamd, en de afpersing van hun
leermeesters maakte de naleving ervan schijnbaar onmogelijk. Maar
Mozes had zijn volk laten zien dat gehoorzaamheid aan God de eerste
voorwaarde voor verlossing was; en de inspanningen die werden gedaan
om de sabbat te herstellen, waren onder de aandacht van hun
onderdrukkers gekomen. PP 258
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Het belang van de sabbat

Satan wekte de woede van Farao toen Israël de sabbat begon te houden en
daarom liet hij ze stenen zonder stro maken.

Exodus 5
5Verder zei de farao: Zie, de bevolking van het land is nu al zo talrijk,
zou u hen dan willen laten rusten [Sabbat H7673] van hun dwangarbeid?
6Daarom gaf de farao op diezelfde dag het bevel aan de slavendrijvers
onder het volk en de voormannen ervan:
7U mag voortaan geen stro meer aan het volk verstrekken om de
bakstenen te maken, zoals voorheen. Laten zij zelf maar stro gaan
verzamelen.

Door het houden van de sabbat en de feesten werd een manier verschaft om
de Geest van Christus (die de Heer van de sabbat is, Matt 12:8) te brengen
om de opstand die in de natuur ligt opgeslagen te bedwingen en weer te
kalmeren.

Exodus 5:3Toen zeiden zij: De God van de Hebreeën is naar ons toe
gekomen. Laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij
de HEERE, onze God, offers kunnen brengen; anders zal Hij ons treffen
met de pest of met het zwaard.

We zien de combinatie van hongersnood en zwaard vermeld. Het gebruik van
het zwaard komt voort uit de opgewekte hartstochten in de mens. De pest
komt als gevolg van de opstand van de mens tegen de wet van God.
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De sabbat zelf laat ons een verbinding zien tussen de mens en de aarde door
de landsabbat die elke zeven jaar zou plaatsvinden.

Leviticus 25
3Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien
en de opbrengst ervan inzamelen.
4Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode
van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet
bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien.
5Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, en de
druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar
van volkomen rust voor het land.

De mens en zijn dieren (os, ezel) moeten elke zevende dag rusten en de
aarde moet elk zevende jaar rusten als een weerspiegeling van de rest van de
mens. Dus het sabbatsbeginsel zelf vertelt ons dat er niet alleen een
rustbeginsel is voor de mens, maar ook voor de dieren en het land zelf.

In de laatste dagen van de geschiedenis van de aarde zal er een herhaling zijn
van aspecten van de geschiedenis van Egypte. Er zullen opnieuw plagen op de
aarde vallen. Dit keer zijn het er zeven. Zie Openbaring 16.

Net als in de dagen van Mozes, zal de sabbat worden voorgesteld als het
kanaal van Gods zegen om de Geest van Christus te brengen om de aarde te
onderwerpen. We merken de opeenvolging van gebeurtenissen op die op dit
moment plaatsvinden.
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Ik zag dat God kinderen had die de sabbat niet zien en houden. Zij
hebben het licht erop niet verworpen. En aan het begin van de tijd van
benauwdheid werden we vervuld met de Heilige Geest toen we
voortgingen en de sabbat vollediger verkondigden. Dit maakte de kerken
en nominale adventisten woedend, [net zoals Farao woedend was] omdat
ze de sabbatwaarheid niet konden weerleggen. En op dat moment zagen
Gods uitverkorenen duidelijk dat we de waarheid hadden, en zij kwamen
naar buiten en doorstonden de vervolging met ons. Ik zag het zwaard, de
hongersnood, de pest en de grote verwarring in het land. [zoals Mozes
tegen Farao zei – Ex 5:3] De goddelozen dachten dat we de oordelen
over hen hadden gebracht, en ze stonden op en beraadslaagden om de
aarde van ons te ontdoen, denkend dat dan het kwaad zou worden
gestopt.

In de tijd van moeilijkheden vluchtten we allemaal uit de steden en
dorpen, maar werden achtervolgd door de goddelozen, die de huizen van
de heiligen binnengingen met een zwaard. Ze hieven het zwaard op om
ons te doden, maar het brak en viel zo machteloos als een rietje. Toen
riepen we allemaal dag en nacht om verlossing, en de roep kwam op voor
God. De zon kwam op en de maan stond stil. De rivieren stopten met
stromen. Donkere, zware wolken kwamen op en botsten tegen elkaar.
Maar er was één duidelijke plaats van vaste heerlijkheid, waaruit de stem
van God kwam als vele wateren, die de hemel en de aarde deed
schudden. De hemel ging open en dicht en was in beroering. De bergen
beefden als een riet in de wind, en wierpen rafelige rotsen rondom uit.
De zee kookte als een pot en wierp stenen op het land. En terwijl God de
dag en het uur van Jezus' komst uitsprak en het eeuwigdurende verbond
aan Zijn volk overhandigde, sprak Hij één zin en pauzeerde toen, terwijl
de woorden over de aarde rolden. EW 33,34

Het zegel van God

Dit brengt ons terug bij het werk van de engelen in Openbaring 7.
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Openbaring 7
1Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij
hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou
waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.
2En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het
zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier
engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te
brengen,
3en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en
de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd
verzegeld hebben.

Wat is het zegel van God?

Openbaring 14:1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij
Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de
Naam van Zijn Vader geschreven.

Waar wordt het karakter van God gevonden?

Door de wet van God terzijde te schuiven, weten de mensen niet wat ze
doen. Gods wet is het transcript van Zijn karakter. Het belichaamt de
principes van Zijn koninkrijk COL 305

Wat is het teken of kenmerk van God binnen de wet dat Zijn eigendom
van hen openbaart?
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Ezechiël 20:20Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen
Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.
De waarde van de sabbat als onderwijsmiddel is niet te schatten. Wat van
ons God ook van ons eist, Hij keert weer terug, verrijkt, getransfigureerd,
met Zijn eigen heerlijkheid [karakter]. De tiende die Hij van Israël eiste,
was gewijd aan het behoud onder de mensen, in zijn glorieuze
schoonheid, het patroon van Zijn tempel in de hemel, het teken van Zijn
aanwezigheid op aarde. Dus het deel van onze tijd dat Hij claimt, wordt
ons opnieuw gegeven, met Zijn naam en zegel. 'Het is een teken', zegt
Hij, 'tussen Mij en u, . . . opdat u zult weten dat Ik de Heer ben;' want "in
zes dagen maakte de Heer de hemel en de aarde, de zee en alles wat
daarin is, en rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer de
sabbatdag en heiligde die." Exodus 31:13; 20:11. De sabbat is een teken
van scheppende en verlossende kracht; het wijst naar God als de bron
van leven en kennis; het herinnert aan de oerglorie van de mens en
getuigt zo van Gods doel om ons te herscheppen naar Zijn eigen beeld.
{Ed 250.1}

De sabbat zal de grote test van loyaliteit zijn, want het is het punt van de
waarheid dat bijzonder omstreden is. Wanneer de laatste test op de
mensen zal worden uitgeoefend, dan zal de grens worden getrokken
tussen degenen die God dienen en degenen die Hem niet dienen. Terwijl
het houden van de valse sabbat in overeenstemming met de wet van de
staat, in strijd met het vierde gebod, een belijdenis van trouw zal zijn aan
een macht die tegen God is, het houden van de ware sabbat, in
gehoorzaamheid aan Gods wet , is een bewijs van loyaliteit aan de
Schepper. Terwijl de ene klasse, door het teken van onderwerping aan
aardse machten te aanvaarden, het merkteken van het beest ontvangt,
ontvangt de andere klasse het teken van trouw aan goddelijk gezag en
ontvangt het zegel van God. {GC 605.2}

Het zegel van God is de volheid van Zijn Geest die het karakter van de
gelovige verandert. Dit proces is nauw verbonden met de sabbat, omdat dit
de dag is waarop de volheid van de Geest van God wordt gegeven om Zijn
volk te heiligen.
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Christus draagt de vloek op aarde
Wat stelt de engelen in staat om de wind van strijd tegen te houden? Om dit
te beantwoorden moeten we terugkeren naar de eerste symbolen van de
vloek die zich in de natuur manifesteerde.

Genesis 3
17En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw
vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag
daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
18dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.

Het is geen toeval dat Christus, toen hij voor Pilatus stond, een doornenkroon
droeg.

Johannes 19
1Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem.
2En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn
hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om,
3en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in
het gezicht.
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4Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem
tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind.
5Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen
bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!

Christus draagt de vloek die over deze wereld kwam.

Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door
voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder
die aan een hout hangt,

Zodra de geest van rebellie in het hart van Adam op de aarde begon te vallen,
nam Christus de vloek op Zich. Hij heeft de doornenkroon gedragen sinds de
val van de mens. Hij werd gedood vanaf de grondlegging van de wereld.
Openb 13:8

Christus wordt alleen aan de mensen voorgesteld als de gekruisigde
Verlosser; en aangezien datgene waarvan mensen gered moeten worden
de vloek is, wordt Hij voorgesteld als de drager van de vloek. Waar enige
vloek is, daar is Christus die die draagt. We hebben al gezien dat Christus
onze vloek droeg, en nog steeds draagt, doordat Hij onze zonde draagt.
Hij draagt ook de vloek van de aarde zelf, want Hij droeg de
doornenkroon, en de vloek die op de aarde werd uitgesproken was: "Ook
doornen en distels zal zij voortbrengen." Gen.3:18. Dus de hele
schepping, die nu zucht onder de vloek, is verlost door het kruis van
Christus. Rom.8:19-23. EJ Waggoner, De blijde berichten (1900) p 120.

Beginnen we de omvang van het kruis van Christus te begrijpen? De geest
van rebellie in Adam zou onmiddellijk alles in de Hof van Eden hebben
vernietigd, tenzij Christus de vloek droeg en de doornen van Adams natuur
op Zich zou nemen.
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Terwijl ze in hangende bloemen en vallend blad getuige waren van de
eerste tekenen van verval, rouwden Adam en zijn metgezel dieper
dan mannen nu om hun doden rouwen. De dood van de tere, tere
bloemen was inderdaad een oorzaak van verdriet; maar toen de mooie
bomen hun bladeren afwierpen, deed het tafereel levendig denken aan
het strenge feit dat de dood het deel is van elk levend wezen. PP 62.1

Toen Adam van de vrucht van de boom at, ademde hij de geest van Satan in
die vervuld is van haat jegens Christus. Zonder zijn situatie volledig te
begrijpen, had Adam in zijn hart de neigingen van een moordenaar. Zijn hart
was vijandig jegens God door zijn weerstand tegen de Wet van God.

Romeinen 8:7Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen
God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het
kan dat ook niet.

Het was een schok voor Adam om te worden gevraagd om het leven van een
lam te nemen. Het was de enige manier om Adam de ware toestand van zijn
toestand te laten zien. God verlangt geen offer en offer voor de zonde (Ps
40:6), maar Hij had Adam nodig om de volledige omvang van zijn toestand te
begrijpen, zodat hij zich zou kunnen bekeren.

De zaden van de dood in Adam zorgden ervoor dat de dood het zekere
resultaat zou zijn van elk levend wezen. Het was door zijn heerschappij over
de aarde dat de aarde zou sterven. Om het prachtige tuinhuis van Adam en
Eva te behouden, moest de Heer Adam eruit verwijderen. De verbanning was
geen bestraffende actie van God als vergelding; het was de liefde van God
voor Adam dat Hij de Tuin voor hem wilde behouden.
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In vervoering van vreugde aanschouwt hij de bomen die ooit zijn vreugde
waren - de bomen waarvan hij zelf de vruchten had verzameld in de
dagen van zijn onschuld en vreugde. Hij ziet de wijnstokken die zijn eigen
handen hebben getraind, de bloemen die hij ooit zo graag verzorgde. Zijn
geest begrijpt de realiteit van het tafereel; hij begrijpt dat dit inderdaad
Eden is hersteld, nu mooier dan toen hij eruit werd verbannen. De
Heiland leidt hem naar de boom des levens en plukt de heerlijke vrucht
en gebiedt hem te eten. Hij kijkt om zich heen en ziet een menigte van
zijn familie verlost, staande in het Paradijs van God. Dan werpt hij zijn
schitterende kroon aan de voeten van Jezus en, op Zijn borst vallend,
omhelst hij de Verlosser. Hij raakt de gouden harp aan en de gewelven
van de hemel echoën het triomfantelijke lied: "Waardig, waardig, waardig
is het Lam dat geslacht is en weer leeft!" De familie van Adam neemt de
spanning op zich en werpt hun kronen aan de voeten van de Heiland
terwijl ze in aanbidding voor Hem buigen. GC 648.1

Als Adam in de tuin had mogen blijven, zou de ongerepte omgeving van de
tuin zijn aangetast. Dus in liefde nam de Heiland hem uit de tuin om die in de
toekomst voor hem te bewaren.

Kunnen we begrijpen dat zonder Christus die de vloek van de doornenkroon
draagt, de natuur onmiddellijk zou opstaan en ons zou vernietigen. De
principes die in de harten van de mensen lagen en die tegen Christus aan het
kruis werden gemanifesteerd, zouden zich manifesteren in aardbevingen,
tornado's, vuur en pestilenties.

Elke keer dat je de natuur binnengaat en je rust in haar boezem neemt,
wordt deze rust gegeven door de Geest van Christus. Als je op het gras ligt
naast zacht stromend water, word je opgevangen door het kruis. De pieken
van de natuur die ons zouden moeten doorboren, worden gedragen door
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onze geliefde Verlosser. Als we Zijn vrede in de schepping voelen, voelt Hij
onze doornen. Hij doet dit vrijwillig uit liefde voor ons. In elke bloem die
ontluikt en in elke boom die opkomt om de aarde te beschaduwen, is het
kruis van Christus voor ons gemanifesteerd.

Aan de dood van Christus hebben we zelfs dit aardse leven te danken.
Het brood dat we eten is de aankoop van Zijn gebroken lichaam. Het
water dat we drinken wordt gekocht door Zijn vergoten bloed. Niemand,
heilige of zondaar, eet zijn dagelijkse voedsel, maar hij wordt gevoed door
het lichaam en het bloed van Christus. Het kruis van Golgotha is op elk
brood gestempeld. Het wordt weerspiegeld in elke waterbron. Dit alles
heeft Christus geleerd bij het aanwijzen van de symbolen van Zijn grote
offer.DA 660

Wanneer je een gevoel van vrede voelt als je langs de oceaan of in de buurt
van een waterval loopt; als je een bos inloopt en je verfrist voelt door de
zachte bries, komt dat allemaal door Christus die de doornenkroon draagt.
Het wordt allemaal betaald door het kruis. Het is de kracht van het kruis die
de vier engelen hun kracht geeft om de winden van strijd tegen te houden.
Deze winden worden aangewakkerd door menselijke rebellie tegen de wet
van God.

CHRISTUS heeft ons verlost van de vloek van de wet, omdat Hij voor
ons tot een vloek is gemaakt; want er staat geschreven: Vervloekt is een
ieder die aan een hout hangt; opdat de zegen van Abraham over de
heidenen zou komen door Jezus Christus; opdat wij zouden kunnen de
belofte van de Geest ontvangen door het geloof."

De vloek van de wet, alle vloek die ooit was of ooit kan zijn, is gewoon
vanwege de zonde. Dit wordt krachtig geïllustreerd in Zach. 5:1-4. De
profeet zag een "vliegende rol; de lengte daarvan... twintig el en de
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breedte tien el." Toen zei de Heer tegen hem: "Dit is de vloek die uitgaat
over de hele aarde." Dat wil zeggen, deze rol vertegenwoordigt alle vloek
die op de hele aarde rust.

En wat is de oorzaak van deze vloek over de hele aarde? - Hier is het:
"Want een ieder die steelt, zal worden afgesneden zoals aan deze zijde
overeenkomstig haar; en al wie zweert, zal worden afgesneden zoals op
die kant volgens het." Dat wil zeggen, deze rol is de wet van God, en er
wordt van elke tafel één gebod aangehaald, waaruit blijkt dat beide tafels
van de wet in de rol zijn opgenomen. Een ieder die steelt - een ieder die
de wet overtreedt in de dingen van de tweede tafel - zal worden
afgesneden als aan deze kant van de wet overeenkomstig die; en een ieder
die zweert, een ieder die de dingen van de eerste tafel der wet overtreedt,
zal worden afgesneden als aan die zijde van de wet, overeenkomstig die.

De hemelse schrijvers hoeven dus geen verklaring op te schrijven van
elke afzonderlijke zonde van ieder mens; maar eenvoudig om op de rol
die op elke man betrekking heeft, het specifieke gebod aan te geven dat
bij elke overtreding wordt geschonden. Dat zo'n wetsrol met ieder mens
meegaat, waar hij ook gaat en zelfs in zijn huis verblijft, blijkt duidelijk uit
de volgende woorden: "Ik zal het voortbrengen, zegt de Here der
heerscharen, en het zal ingaan in het huis van de dief, en in het huis van
hem die valselijk zweert bij mijn naam; en het zal in het midden van zijn
huis blijven." En tenzij er een remedie wordt gevonden, zal daar die rol
van de wet blijven totdat de vloek die man en zijn huis zal verteren, "met
het hout ervan en de stenen ervan"; dat wil zeggen, totdat de vloek de
aarde zal verslinden op die grote dag wanneer de elementen zelf zullen
smelten met vurige hitte. Want "de kracht van de zonde" en de vloek "is
de wet". 1 Kor. 15:56.

Maar God zij dank: "Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet,
doordat Hij voor ons een vloek is geworden." Al het gewicht van de vloek
kwam op hem, want "de Here heeft de ongerechtigheid van ons allen op
hem gelegd." Hij werd gemaakt "tot zonde te zijn voor ons, die geen
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zonde kenden." En wie hem ontvangt, ontvangt vrijheid van alle zonde, en
vrijheid van de vloek omdat hij vrij is van alle zonde.

Zo volledig droeg Christus alle vloek, dat, terwijl, toen de mens zondigde,
de vloek op de grond kwam en doornen en distels voortbracht (Gen.
3:17, 18), de Here Jezus, door alle dingen te verlossen van de vloek,
droeg de doornenkroon en verloste zo zowel de mens als de aarde van de
vloek. Zegen zijn naam. Het werk is gedaan. "Hij heeft ons verlost van de
vloek." Bedank de heer. Hij werd tot een vloek voor ons gemaakt, omdat
hij aan de boom hing.

En aangezien dit allemaal een voldongen feit is, is vrijheid van de vloek
door het kruis van Jezus Christus het gratis geschenk van God aan elke
ziel op aarde. En wanneer een man dit gratis geschenk van verlossing van
alle vloek ontvangt, gaat die rol nog steeds met hem mee; toch, dank de
Heer, die geen vloek meer draagt, maar getuigenis aflegt van "de
gerechtigheid van God, die door het geloof van Jezus Christus is voor
allen en voor allen die geloven; want er is geen verschil." Rom. 3:21, 22.
Want het eigenlijke doel van zijn verlossing van ons van de vloek is "dat
de zegen van Abraham over de heidenen zou komen door Jezus
Christus." Die zegen van Abraham is de gerechtigheid van God, die, zoals
we al in deze studies hebben gevonden, alleen van God kan komen als de
vrije gave van God, ontvangen door geloof.

En zovelen als er uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek; en zoals
"Christus ons heeft verlost van de vloek van de wet", zo heeft Hij ons ook
verlost van het werk van de wet, die alleen onze eigen werken zijn en
alleen zonde zijn; en heeft ons door de genade van God de werken van
God geschonken, die, aangezien het de werken van het geloof zijn, wat de
gave van God is, slechts gerechtigheid is, zoals geschreven staat: "Dit is het
werk van God, dat gij gelooft in hem die hij heeft gezonden." Johannes
6:29. Dit is inderdaad rust - hemelse rust - de rust van God. En "wie is
ingegaan in zijn rust, die heeft ook opgehouden met zijn eigen werken,
zoals God van de zijne." Hebr. 4:10. Dus "Christus heeft ons verlost van
de vloek van de wet", en van de vloek van onze eigen werken, opdat de
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zegen van Abraham, die de gerechtigheid en de werken van God is, "door
Jezus Christus over de heidenen zou komen. " En dit alles opdat wij door
het geloof de belofte van de Geest zouden ontvangen. En "daarom is er
nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het
vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest des
levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en
dood. " En "wat de wet niet kon doen, omdat hij zwak was door het vlees,
God, die zijn eigen Zoon zond in de gelijkenis van zondig vlees, en voor
de zonde, veroordeelde de zonde in het vlees: opdat de gerechtigheid van
de wet zou worden vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar
naar de Geest." Rom. 8:1-4.

God zij dank voor de onuitsprekelijke gave van zijn eigen gerechtigheid in
plaats van onze zonden, en van zijn eigen werken van geloof in plaats van
onze werken aan de wet, die ons gebracht zijn in de verlossing die in
Christus Jezus is, die "Heeft ons verlost van de vloek van de wet, door
voor ons tot een vloek te worden gemaakt." BIJ. Jones Studies in Galaten.
Gal. 3:10-12 RH 26 december 1899

Storm op het meer

De implicaties van deze waarheid zijn verstrekkend. Neem bijvoorbeeld het
verhaal van de storm op het meer van Galilea.

Mattheüs 14
22 En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor
Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er
in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar
alleen.
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24Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de
golven, want ze hadden de wind tegen.

Toen Jezus de 5000 had gevoed, zagen de discipelen hun kans om Hem
koning te maken. Jezus dreef de menigte uiteen en gebood Zijn discipelen om
in de boot te stappen en naar de andere kant te gaan. De discipelen waren er
niet blij mee.

De discipelen waren die dag getuige geweest van de wonderbare werken
van Christus. Het leek alsof de hemel op aarde was neergedaald. De
herinnering aan die kostbare, glorieuze dag had hen met geloof en hoop
moeten vullen. Als zij, uit de overvloed van hun hart, samen over deze
dingen hadden gesproken, zouden zij niet in verzoeking zijn gekomen.
Maar hun teleurstelling had hun gedachten in beslag genomen. De
woorden van Christus, "Verzamel de fragmenten, . . . dat er niets verloren
gaat", werden genegeerd. Dat waren uren van grote zegen voor de
discipelen, maar ze waren het allemaal vergeten. Ze bevonden zich in het
midden van troebel water. Hun gedachten waren stormachtig en
onredelijk, en de Heer gaf hun iets anders om hun ziel te kwellen en hun
geest bezig te houden. God doet dit vaak wanneer mensen lasten en
problemen voor zichzelf creëren. De discipelen hoefden niet moeilijk te
doen. Het gevaar naderde al snel. Een hevige storm had hen overvallen
en ze waren er niet op voorbereid. Het was een plotselinge tegenstelling,
want de dag was volmaakt geweest; en toen de storm hen trof, werden ze
bang. Ze vergaten hun ongenoegen, hun ongeloof, hun ongeduld. DA
380

Nauwelijks had Jezus Zijn plaats in de boot ingenomen of de wind hield
op, "en onmiddellijk was het schip op het land waarheen ze gingen." De
nacht van verschrikking werd opgevolgd door het licht van de dageraad.
De discipelen en anderen die ook aan boord waren, bogen met dankbare
harten aan de voeten van Jezus en zeiden: "Waarlijk, Gij zijt de Zoon van
God!" {DA 382.5}
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Waarom kwam de hevige storm over hen op het meer? Veel mensen geloven
dat God willekeurig heeft besloten om dit over hen te zenden. Dit plaatst het
karakter van God in een vals licht. God stond toe dat de stormachtigheid van
hun gedachten een aanwijzing vormde voor de schepping. Het is waar dat
God het toestond, maar Hij heeft het niet veroorzaakt. De discipelen
veroorzaakten het door hun stormachtige, twijfelende gedachten. Is het
toeval dat de Geest der profetie zegt dat hun gedachten stormachtig waren?
Terwijl de discipelen in de boot werden rondgeslingerd, gaf het een perfect
beeld van hoe hun geest in een depressieve toestand gevaarlijk
rondspartelde omdat ze verhinderd werden Jezus koning te maken. Zodra
Jezus in de boot stapte, hielden de golven op en waren ze op hun
bestemming. Als Christus in ons hart komt, houdt de storm in ons op en zijn
we thuis. Wanneer de Geest van Christus in ons verblijft, zullen dezelfde
dingen gebeuren. We zullen grotere werkers doen dan deze.

Johannes 7
37En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:
Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien.
39En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen
zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet
verheerlijkt was.

De Bijbel lezen in een nieuw kader

Wanneer Gods volk vervuld is met Zijn Geest, zal de aarde in vrede met hen
zijn. Als ze in Zijn geboden wandelen, worden ze als bomen die geplant zijn
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aan een rivier van water. In dit licht kunnen we de oorzaak en gevolg relaties
zien die we eerder niet zouden hebben gezien.

Mattheüs 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen
hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in
verscheidene plaatsen.

Het feit dat naties woedend tegen andere naties opstaan, veroorzaakt
hongersnoden, pestilenties en aardbevingen. De natuurlijke gebeurtenissen
zijn geen willekeurige gebeurtenissen, maar meer direct verbonden met de
activiteiten van de mens.

Winden, aardbevingen en stormen zijn geen grillige uitbarstingen van
ongereguleerde mechanische krachten. De hele natuur staat in de ruimste
zin onder de controle van de fysieke wet. Het is de uitdrukking van een
hogere wil. "Hij houdt de wind in Zijn vuisten;" "Hij verzamelt de wateren
in de holte van Zijn handen;" "Hij maakt de wolken Zijn wagens;" "De
Heer zit op de vloed; ja, de Heer zit voor eeuwig als koning." Laat
menselijke wijsheid de grote Soeverein van het universum niet onttronen
en tarten. "Hij die de wereld heeft gemaakt en alle dingen die daarin zijn",
Hij is de onderhouder. De hele natuur is slechts de uitwerking van de
wetten die Hij heeft gemaakt, een manifestatie van Zijn soevereine wil. Hs 10, 1906. 3MR 342.2

Het is een wonderbaarlijk en groots feit dat in de wetten van God in de
natuur, gevolg volgt op oorzaak met onfeilbare zekerheid. Het gezaaide
zaad zal een oogst in zijn soort voortbrengen. Zo zit het in de menselijke
natuur. Wie in het vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Wie in de
geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Als mensen zouden
bedenken dat ze hun eigen oogst maken, zouden ze voorzichtig zijn met
het zaad dat ze zaaien. - Ms 104, 1898. 3MR 342,3
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De hongersnood die in de dagen van Jozef over Egypte kwam, was geen
willekeurige gebeurtenis, het hield rechtstreeks verband met de afgoderij,
oorlogen en immoraliteit en het overtreden van de geboden van God. Het
verhaal van de zondvloed, Sodom en Gomorra, de plagen van Egypte en vele
andere zijn allemaal direct gerelateerd aan de heerschappij van de mens over
de aarde en de aarde door simpelweg de geprogrammeerde wetten van
oorzaak en gevolg te volgen.

Op elk moment van elke dag hebben we ons leven te danken aan de
bemiddeling van Jezus die vrede blaast in onze verontruste aarde. Mogen wij
hier altijd dankbaar voor zijn en wandelen in Zijn geboden en inzettingen.
Mogen we vervuld worden met de Geest, opdat we de aarde kunnen
onderwerpen en onze heerschappij in Christus kunnen herwinnen.
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De heerschappij van de aarde
Het effect van de mens op de natuur
Onder de vloek van de zonde moest de hele natuur
voor de mens getuigen van het karakter en de
resultaten van opstand tegen God. Toen God de
mens schiep, liet Hij hem heersen over de aarde en
alle levende wezens. Zolang Adam trouw bleef
aan de hemel, was de hele natuur aan hem
onderworpen. Maar toen hij in opstand
kwam tegen de goddelijke wet, kwamen de
lagere schepselen in opstand tegen zijn
heerschappij. Zo zou de Heer, in Zijn grote
barmhartigheid, de mensen de heiligheid van Zijn
wet laten zien, en hen, door hun eigen ervaring,
ertoe brengen om het gevaar te zien om het terzijde
te schuiven, zelfs in de geringste mate. PP 59, 60
Onder de lagere schepselen had Adam als koning
gestaan, en zolang hij God trouw bleef, erkende de
hele natuur zijn heerschappij; maar toen hij
overtrad, werd deze heerschappij verbeurd. De geest
van rebellie, waaraan hij zelf toegang had gegeven,
strekte zich uit over de hele dierlijke schepping. Dus
niet alleen het leven van de mens, maar de aard van
de dieren, de bomen van het bos, het gras van het
veld, de lucht die hij inademde, vertelden allemaal
de trieste les van de kennis van het kwaad. Ed 26.4
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