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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

Geachte broeders en zusters,

Onze hemelse Vader heeft deze mooie aarde, met al haar overvloed,
voor ons nut en gebruik geschapen. Hij zal in onze behoeften voorzien,
wanneer wij in geloof wandelen en gehoorzaam zijn. Hij heeft ons
liefdevol geboden ‘alle noodzakelijke dingen [voor te bereiden]’ (zie
LV 109:8), opdat wij, mocht onheil ons treffen, voor onszelf en onze
naasten kunnen zorgen, en bisschoppen kunnen bijstaan bij hun hulp
aan anderen.

Wij adviseren alle leden van de kerk voorbereidingen te treffen tegen
onvoorziene omstandigheden in de vorm van een basisvoorraad aan
voedsel en water, en enig spaargeld.

Wij verzoeken u verstandig te werk te gaan wanneer u voedsel en
water inslaat en geld spaart. Ga hierbij niet tot uitersten. Het is bijvoor-
beeld niet verstandig om schulden aan te gaan om in één keer een
voedselvoorraad in te slaan. Met een zorgvuldige planning kunt u, 
in de loop van de tijd, een voedselvoorraad aanleggen en een financiële
reserve opbouwen.

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen de financiële middelen of
opslagruimte voor een dergelijke voorraad heeft. Misschien staat de wet
niet toe dat u grote voorraden voedsel in huis hebt. Wij moedigen u aan
zoveel in te slaan als uw omstandigheden toelaten.

Moge de Here u zegenen met wijsheid in voorraadzaken.

Het Eerste Presidium



DE BASISBEGINSELEN 
VAN DE GEZINSVOORRAAD

KWARTAALVOORRAAD
Zorg voor een kleine voedselvoorraad die bestaat

uit wat u gewoonlijk eet. U kunt bijvoorbeeld elke
week een paar extra levensmiddelen kopen en zo een
weekvoorraad opbouwen. Vervolgens bouwt u die
voorraad geleidelijk aan uit tot u een kwartaalvoor-
raad hebt. U dient de levensmiddelen te rouleren
om bedorven waar te voorkomen.

DRINKWATER
Sla drinkwater in voor het geval de drinkwater-

voorziening vervuild raakt of onderbroken wordt.

Als het water rechtstreeks van een betrouwbare
drinkwateropslag komt, hoeft u het water niet te
zuiveren. Als dat niet het geval is, kunt u het beter
eerst zuiveren. Sla het water op in stevige, lekvrije,
onbreekbare verpakkingen. U zou bijvoorbeeld
plastic limonadeflessen kunnen gebruiken.

Houd flessen met water uit de buurt van warmte-
bronnen en zonlicht.

FINANCIËLE RESERVE
Bouw een financiële reserve op door elke week iets

te sparen en geleidelijk aan een redelijk bedrag bijeen
te sparen (Zie Bereidt alle noodzakelijk dingen voor:
gezinsfinanciën).

LANGETERMIJNVOORRAAD
Indien toegestaan kunt u, voor de langetermijn-

behoeften, geleidelijk aan een langetermijnvoorraad
aanleggen met voedsel dat lang houdbaar is en waar-
mee u zichzelf in leven kunt houden, zoals tarwe,
witte rijst en bonen.

Dergelijke levensmiddelen kunnen dertig jaar mee
indien ze goed zijn verpakt en op een koele, droge
plek zijn opgeslagen. Een deel ervan kan in uw kwar-
taalvoorraad worden gerouleerd.



Bezoek 
www.providentliving.org 

voor meer informatie over de voorraad.

‘Organiseert u; bereidt alle noodzakelijke dingen voor; 

en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, 

een huis van vasten, een huis van geloof, 

een huis van leren, een huis van heerlijkheid, 

een huis van orde, een huis van God’ 

(LV 109:8).
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