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liefhebbers van het vermaak de boodschap van Gods
getrouwe dienstknechten afwijzen. De wereld draait
gewoon door, zoals altijd door zaken en vermaak in
beslag genomen, terwijl het niet lang meer zal duren voor
de toorn van God de overtreders van Zijn wet zal treffen.

“Wij zijn dichtbij het einde van de tijd. Mij is getoond
dat de vergeldende oordelen van God al in het land
zijn. De Heer heeft ons gewaarschuwd voor de
gebeurtenissen die gaan plaatsvinden. Uit Zijn woord
schijnt licht, en tochoverdekt duisternis de aarde, en
algehele duisternis de mensen. “Terwijl zij zeggen:
het is (alles) vrede, en geen gevaar, overkomt hun,
als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling
verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.”1
Thessalonicenzen 5:3.….In Zijn oneindige genade is
een laatste waarschuwende boodschap aan de
wereld gezonden, waarin verkondigd wordt dat
Christus voor de deur staat en waarin aandacht
wordt gevraagd voor Gods gebroken wet. Zoals
echter de mensen van voor de zondvloed spottend
de waarschuwingen van Noach afwezen, zullen nu de

Onze barmhartige Verlosser, die de gevaren voorzag die
zijn volgelingen in die tijd zouden omgeven, heeft hen een
bijzondere waarschuwing gegeven: “Ziet toe op uzelf, dat
uw hart nimmer bezwaard worde door roes en
dronkenschap en zorg voor levensonderhoud, en die dag
niet plotseling over u kome, als een strik.”…Als de
gemeente doorgaat eenzelfde weg als de wereld te
volgen, zal zij hetzelfde lot ondergaan. Sterker nog, daar
zij meer licht heeft ontvangen, zal haar straf zwaarder zijn
dan van hen die geen berouw hebben. Wat de waarheid

betreft, belijden wij bevoorrecht te zijn boven elk
ander volk op aarde. Dan moet ons leven en
karakter ook met zo’n geloof overeenstemmen. Wij
staan vlak voor de dag waarop de rechtvaardigen
als kostbaar graan in schoven bijeen gebonden
zullen worden voor de hemelse graanschuur … ."
(Bron:EG White, Getuigenissen voor de gemeente,
deel 5, blz.85, 86).
Met broederlijke liefde,
Y. Trujillo, Predikant.
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Online dienst. Via de website met de link:live.zdareformatie.org of via YouTube op ZDAReformatiehttps://www.youtube.com/channel/UCv5SQgBP1dG6CrbbOaWBuUA

