GEMEENTEVAN ZEVENDEDAGS ADVENTISTENREFORMATIEBEWEGING
NEDERLANDSEVELD

MIDDACHTERLAAN26955JCELLECOMNEDERLANDTelefoon:0313-416222
E-Mail:Rehoboth@ZDAreformatie.orgWebsite:www.ZDAreformatie.org
“Lieve broeders en zusters: Geloven wij met ons ganse
hart dat Christus spoedig komen zal en dat wij nu de
laatste boodschap van genade aanhoren, die ooit aan
een schuldige wereld gegeven zal worden? Is ons
voorbeeld wat het moet zijn? Tonen wij door middel
van ons leven en heilige wandel aan onze omgeving,
dat wij uitzien naar de heerlijke verschijning van onze
Heer en Heiland, Jezus Christus, die deze vernederde
lichamen veranderen zal, opdat ze gelijkvormig worden
aan Zijn heerlijk lichaam? Ik vrees, dat wij deze dingen
niet geloven en beseffen, gelijk wij dit behoren te doen.
Zij, die de gewichtige waarheden geloven, die wij
belijden, moeten ook hun geloof beleven. Er is te veel
zoeken naar vermakelijkheden en dingen in deze

wereld, die de aandacht bezig houden. Men laat zijn
gedachten te veel bezig zijn met kleding en de tong
wordt te dikwijls gebruikt tot het voeren van lichte en
nietsbeduidende gesprekken, die onze belijdenis
loochenen, want onze wandel is niet in de hemel,
waaruit wij onze Zaligmaker verwachten.
Engelen waken en houden de wacht over ons. Wij
grieven deze engelen menigmaal door lichtvaardige
gesprekken te houden, door te schertsen en grappen te
maken en ook door in een zorgeloze, onverschillige
staat te vervallen. Ofschoon wij nu en dan een poging
doen voor de overwinning en die behalen, en die wij
toch niet behouden, maar weer vervallen in dezelfde
zorgeloze, onverschillige toestand, niet bij machte
verzoekingen te verdragen en de vijand te weerstaan,
doorstaan47wij niet de beproeving
van ons geloof,
48
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wereld, die de aandacht bezig houden.
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verzoekingen te verdragen en de vijand te weerstaan,
doorstaan wij niet de beproeving van ons geloof, dat
veel kostelijker is dan die van het goud. Wij lijden niet
om Christus wil en roemen niet in verdrukkingen.
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Er is groot gebrek aan christelijke kracht en het dienen
van God uit principe. Wij moeten niet trachten onszelf
te behagen en te bevredigen, maar God te eren en te
verheerlijken en in al wat wij doen en zeggen een
eenvoudig oog te hebben voor Zijn
heerlijkheid."(Bron:EGWhite,Eerste Geschriften, Blz.
126 - 127).
Met broederlijke liefde,
Y. Trujillo, Predikant.
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