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“Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord
en ten dage des heils ben Ik u te hulp
gekomen; zie nu is het de tijd des
welbehagens, zie, nu is het de dag des heils.”
2 Corinthiërs 6:2
Wij geloven zonder enige twijfel dat Christus
spoedig komt. Dit is voor ons geen fabel. Dit is
werkelijkheid. We twijfelen niet, noch hebben we
er aan getwijfeld in het verleden, dat de
leerstellingen, die wij nu hebben, tegenwoordige
waarheid zijn en dat wij de oordeelsdag naderen.
We bereiden ons voor om Hém te ontmoeten, die
begeleid door een stoet van heilige engelen, op
de wolken des hemels zal verschijnen om de
getrouwen en rechtvaardigen als kroonstuk de
onsterfelijkheid te geven.

Wanneer Hij komt zal Hij ons niet van onze zonden
reinigen of onze gebreken in ons karakter
verwijderen. Ook zal Hij niet de gebreken in onze
natuur en in onze neigingen genezen.
Wanneer dit ooit voor ons gedaan wordt, zal dit
werk vóór die tijd tot stand gebracht moeten zijn.
Wanneer de Here komt, zullen zij die heilig zijn,
heilig blijven. Zij die hun lichaam en geest in
heiligheid en ere bewaard hebben, zullen dan als
kroonstuk, de onsterfelijkheid verkrijgen. Maar zij,
die onrechtvaardig, onheilig en vuil zijn, zullen voor
altijd zo blijven. Niets zal er dan voor hen gedaan
worden om hun gebreken te verwijderen en hen
heilige karakters te geven.Geen Zuiveraar zal er
dan meer zijn om door Zijn reinigingsproces hun
zonden en verdorvenheid teverwijderen tot stand

gebracht moet worden. We bevinden ons nu in Gods
werkplaats. Velen van ons zijn ruwe stenen uit de
steengroeve, maar wanneer we de waarheid van
God aangrijpen, zal dat van invloed zijn op ons. Zij
verheft ons en verwijdert iedere onvolmaaktheid en
zonde, van welke aard die ook mag zijn. Op deze
wijze zijn wij dan voorbereid om de Koning in Zijn
schoonheid te zien en uiteindelijk met de reine en
heilige engelen in het
koninkrijk der heerlijkheid verenigd te worden. Hier
moet het werk voor ons volbracht worden, hier moet
ons lichaam en onze geest voor de onsterfelijkheid
bekwaam gemaakt worden..." (Maranatha, de Here
komt!, 1 augustus).
Met broederlijke liefde,
Y. Trujillo, Predikant.
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