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“Wij moeten hier gemeenschap hebben aan het lijden
van Christus, indien wij hiernamaals deel wensen te
hebben aan zijn heerlijkheid. Indien wij naar onze eigen
belangen zoeken en op welke wijze wij onszelf het best
kunnen behagen in plaats van God te zoeken en Zijn
kostbare, lijdende zaak voort te helpen, dan zullen wij
God en de heilige zaak, welke wij belijden, oneer
aandoen. Wij hebben slechts nog weinig tijd over voor
God te werken. Niets moet te kostbaar zijn om op te
offeren voor de redding van de verstrooide en verwonde
kudde van Jezus. Zij, die nu een verbond met God
gemaakt hebben met offerande, zullen spoedig thuis
gehaald worden, om het nieuwe koninkrijk
eeuwigdurend in bezit te nemen.O, laat ons geheel en
al voor de Heer leven en door een goed

geregeld leven en godzalige wandel tonen, dat wijmet
Jezus zijn geweest en Zijn zachtmoedige en nederige
volgelingen zijn. Wij moeten werken terwijl het nog dag is,
want wanneer de donkere nacht van moeite en
benauwdheid komt, dan zal het te laat zijn om te werken
voor God. Jezus is in Zijn heilige tempel en zal nu onze
offeranden, onze gebeden en onze belijdenis van
bedreven fouten en zonden nog aannemen en al de
overtredingen van Israël vergeven, dat zij uitgewist kunnen
worden, voordat Hij het heiligdom verlaat. Wanneer Jezus
het heiligdom uittreedt, zullen zij, die heilig en rechtvaardig
zijn, nog geheiligd en gerechtvaardigd worden; want al
hun zonden zullen dan uitgewist zijn en zij zullen
verzegeld zijn met het zegel van de levende God.

Maar zij die onrecht doen en die vuil zijn, zullen nog
onrecht doenen nog vuil worden; want dan zal er
geen Priester in het heiligdom zijn om hun
offeranden, hun belijdenis van zonden en hun
gebeden op te offeren voor de troon des Vaders. Wat
er dus gedaan wordt om zielen te redden van de
komende storm van toorn, moet gedaan worden
vóórdat Jezus het heilige der heiligen van het hemels
heiligdom verlaat.… ."(Bron:EG White, Eerste
Geschriften, hoofdstuk 7 De beproeving van ons
geloof.)
Met broederlijke liefde,
Y. Trujillo, Predikant.
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