5. Het Moderne Sieraadland
“En hij zal komen in het land des sieraads, en vele [landen] zullen ter neder geworpen worden; doch
deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons.”
Daniël 11:41

HET GOEDE LAND
Strong’s Concordance : “in de zin van voorsprong, vooraan treden; pracht, glans, grote; statigheid,
roem (in opvallende, duidelijke manier); mooi; aanzienlijk, statig”.

EEN ERFENIS
“De grote Bestuurder der volken had gezegd dat Mozes de vergadering van Israël niet in het beloofde
(“goodly”) land zou brengen, en de innige smeekbede van Gods dienstknecht kon dit vonnis niet
herroepen. Hij wist dat hij moest sterven. Toch was hij geen ogenblik nalatig geweest in zijn zorg over
Israël. Getrouw had hij zijn best gedaan het volk voor te bereiden om de hun beloofde erfenis binnen te
gaan.” {PP 469}
Patriarchen en Profeten blz. 424 (406)

LICHT VAN

DE WERELD

“In Egypte was hun smaak verdorven. God wilde hun eetlust terugbrengen naar een zuivere, gezonde
toestand, zodat ze konden genieten van de eenvoudige vruchten die Adam en Eva in Eden hadden
gekregen. Hij stond op het punt hen te brengen in een tweede Eden, een goed (“goodly”) land, waar ze
konden genieten van de vruchten en granen die Hij hen zou geven. Het was Zijn bedoeling het
prikkelend dieet, waarop ze in Egypte hadden geleefd, weg te nemen, want Hij wilde dat ze volkomen
gezond zouden zijn als ze het goede land, waarheen Hij hen leidde, zouden binnengaan. De omringende
heidense volken zouden er dan toe gebracht worden de God van Israël, de God die zulk een
wonderbaar werk voor Zijn volk had gedaan, te verheerlijken. Als het volk, dat Hem erkende als de
God van hemel en aarde, geen volmaakte gezondheid zou genieten, kon Zijn naam niet verheerlijkt
worden.” {1BC 1102}
Bijbelcommentaar, blz. 37
“Gods wet moest grootgemaakt en Zijn autoriteit gehandhaafd worden. Dit hoge en edele werk werd
aan het huis van Israël opgedragen. God scheidde de Israëlieten af van de wereld om hen een heilige
nalatenschap toe te vertrouwen. Hij maakte hen tot bewakers van Zijn wet en wilde door hen de
kennis van God onder de mensen bewaren. Zo zou het hemelse licht in een wereld uitstralen die in
duisternis gehuld was en een stem zou gehoord worden die alle volken zou oproepen zich van de
afgodendienst af te keren om de levende God te dienen.
... Hij redde hen uit hun slavernij, om ze in een goed land te brengen, in een land, dat Hij hen in
Zijn voorzienigheid als toevluchtsoord voor hun vijanden bereid had. Hij wilde hen bij zich brengen
en hen in Zijn eeuwige armen omsluiten. Voor Zijn goedheid en barmhartigheid zouden zij Zijn naam
prijzen en op aarde verheerlijken. {PP 16}
Profeten en Koningen blz. 9-10

DANIËL EN HET SIERAADLAND
Daniël 11:16: “Maar hij, die tegen hem komt, zal doen naar zijn welgevallen, en niemand zal voor zijn
aangezicht bestaan; hij zal ook staan in het land des sieraads, en de verderving zal in zijn hand
wezen.”
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URIAH SMITH: HET OUDE PALESTINA
“Nadat (de Roomse belegeraar) de oorlog beëindigd had, haalde hij de muren van Jeruzalem neer,
stelde verschillende steden uit het Judese regeringsdistrict onder het beheer van Syrië en legde de
Joden belasting op. Voor de eerste keer viel Jeruzalem door verovering in de handen van Rome, de
macht die het “sieraadland” met ijzeren greep beheerste, tot deze macht Jeruzalem volledig
vernietigde.”
Uriah Smith; Daniël en de Openbaring blz. 247

HET OUDE EN MODERNE ISRAEL
“Alle ervaringen van Israël bevatten lessen voor ons, die in de laatste uren der tijd leven. Wij
dienen nauwkeurig hun gedragslijn te beschouwen en de omgang van God met hen. Alle deugden zullen
wij overnemen, maar alles vermijden wat Zijn mishagen opwekte. Deze machtige God van Israël is onze
God. In Hem is ons vertrouwen en als wij Zijn eisen gehoorzamen, zal Hij voor ons precies zo te werk
gaan, zoals Hij dat voor Zijn volk in de oudheid heeft gedaan. Het behoort de meest ernstige studie en
het voortdurend streven van het moderne Israël te zijn, zichzelf in nauwe en intieme relatie met God te
brengen.”
Signs of the Times, 11 November 1880

DE VERENIGDE STATEN
“In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israёl; en zij zullen te samen komen uit het
land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel: Hoe zal
Ik u onder de kinderen zetten, en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heirscharen
der heidenen? Maar Ik zeide: Gij zult tot Mij roepen: Mijn Vader! en gij zult van achter Mij niet
afkeren.”
Jeremia 3:18-19.
“Als het land, dat de Heere voor Zijn volk als toevluchtsoord voorbereid heeft, zodat ze Hem
konden aanbidden, zoals het hun geweten voorschreef, als dat land, dat zoveel jaren onder de
bescherming van de Almachtige stond, dat land, dat God bevoorrecht heeft, toen Hij het als
bewaarplaats van het zuivere religie van Christus maakte – als dit land door zijn wetgevers de
Protestantse principes afzweert en goedkeuring geeft aan Roomse afvalligheid, door zich niets van Gods
wet aan te trekken – dan zal het laatste werk van de mens der zonde openbaar worden.”
Signs of the Times, 12 juni 1893
“De Here heeft voor de Verenigde Staten meer gedaan dan voor enig ander land onder de zon. Hier
voorzag Hij in een uitwijkplaats voor Zijn volk, waar zij Hem volgens hun geweten konden eren. Hier is
het christendom in haar zuiverheid vooruitgegaan. De levengevende leer over de énige Middelaar tussen
God en de mens is hier vrij onderwezen. Het was Gods bedoeling dat dit land te allen tijde vrij voor alle
mensen zou zijn om Hem met een vrij geweten te aanbidden. Hij beoogde dat haar burgerlijke
instellingen, met hun verreikende invloed, de vrijheid van godsdienstige voorrechten zouden
vertegenwoordigen.”
Maranatha blz. 193
“De Verenigde Staten is een land, dat onder de bijzonder bescherming van de Almachtige staat.
God heeft grote dingen gedaan voor dit land gedaan, maar door het overtreden van Zijn wet hebben de
mensen een werk gedaan dat zijn oorsprong vond in de mens der zonde. Satan werkt zijn plannen uit,
om het menselijk geslacht in ontrouw te betrekken.” {7BC 975}
Bijbelcommentaar, blz. 668
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“De bevolking van de Verenigde Staten is een erg bevoorrecht volk; maar wanneer het de religieuze
vrijheid beperkt, het protestantisme opoffert en goedkeuring aan het pausdom geeft, zal de maat van
haar schuld vol zijn, en de “nationale afval” zal in de boeken van de hemel opgetekend worden. Het
gevolg van deze afval zal nationale ondergang zijn.”
Review and Herald, 2 mei 1893
“Ons land is in gevaar. De tijd nadert, dat haar wetgevers de principes van het protestantisme
afzweren, om zich tot de Roomse afval te keren. Het volk, waarvoor God zo wonderbaarlijk heeft
gewerkt door hen kracht te geven het uiterst bittere juk van het pausdom af te werpen, zal door een
nationale wet kracht geven aan het verderfelijke geloof van Rome en daardoor de tirannie opnieuw
verwekken, dat alleen een zetje nodig heeft om tot haar gruwelijkheid en onderdrukking terug te keren.
Met snelle schreden naderen wij deze tijdsperiode.”
The Spirit of Prophecy, band 4, 410
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