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Op onze beurt moeten wij tegenwoordig dezelfde 
houding aannemen. Als ons hart goed ingesteld is, heb-
ben we een diep verlangen de wil van de Almachtige 
te doen en Zijn gedachte te volbrengen. De goddelijke 
boodschap kan dan met kracht in ons werken en ons 
een prachtig en krachtig begrip, geloof, vrede, zeker-
heid en veiligheid geven. Zo kon de apostel Paulus met 
overtuiging zeggen dat het evangelie van Christus een 
kracht van God is voor wie gelooft. Daarom moet men 
geloven. En om te geloven mag er geen enkele hin-
dernis zijn voor de invloed van het geloof in het hart.

Talrijke mensen hebben het evangelie gehoord. 
Maar dat evangelie is in hen geen goddelijke kracht 
geworden, omdat zij niet geprobeerd hebben het echt 
na te leven. Dat is het geval bij de christenheid in het 
algemeen. De tegenstrever kon haar daardoor zijn 
verschrikkelijk evangelie meedelen, dat hij handig 
vermomde om het te laten doorgaan voor het evan-
gelie van Christus. Daarom zijn de mensen met dit 
valse evangelie niet beter geworden en hebben ze niet 
geleerd van elkaar te houden. Zij zijn er integendeel 
in geslaagd elkaar te haten door dat afschuwelijke 
evangelie van de tegenstrever, dat een schande en een 
godslastering is tegen God en onze geliefde Verlosser.

Ook wij kunnen ons in deze toestand bevinden, als 
wij niet trouw volgen wat het evangelie van Christus 
ons toont en als wij in ons hart tegenstrijdige gevoe-
lens en gedachten laten opkomen. Terwijl het, als wij 
ons nederig plaatsen onder de macht van het ware 
evangelie door ons in te spannen het na te leven, dan 
in ons een goddelijke krachtkan worden, zoals dit het 
geval was voor de apostel Paulus.

Wij kunnen de hele waarde en de immense draag-
wijdte voelen van dat echte evangelie, als wij aan de 
verandering denken die in hem plaatsvond. Toen hij 
Saulus uit Tarsus was, was de apostel Paulus, zonder 
zich er rekenschap van te geven, een grote schijnhei-
lige in zijn opvattingen, aangezien hij enerzijds een 
vurige ijveraar was voor de wet van Mozes en hij er 
zich anderzijds van bediende als argument om de dis-
cipelen van Christus te veroordelen. De korte inhoud 
van de wet van Mozes was niettemin: “Heb God lief 
met heel uw hart en uw naaste zoals uzelf.” Het was 
dus wel een onverantwoordelijke en duivelse schijn-
heiligheid deze twee gevoelens samen te koesteren: 
een meedogenloze en bloeddorstige haat tegen de dis-
cipelen van Christus en tegelijkertijd de naastenliefde. 
Maar toen Saulus uit Tarsus zich onder de invloed van 
het evangelie van Christus bevond, gehoorzaamde hij 
meteen aan wat dat evangelie ons voorstelt, door zich 
in te spannen die verheven principes na te leven. Hij 

De heerlijke genade van het heil in Christus

NU bijna tweeduizend jaar geleden verscheen de 
 engel aan de herders die ’s nachts hun kudden 

hoedden op de velden van Betlehem, hij bracht hun 
deze lichtgevende boodschap: “Vrees niet, want ik 
verkondig u een blijde boodschap, die voor het hele 
volk een onderwerp van grote vreugde zal zijn: u is 
heden, in de stad van David, een Heiland geboren, 
die Christus, de Heer, is.” Maar tot op heden hebben 
de mensen in het algemeen nog niet helemaal kun-
nen voelen wat deze hemelse stralende woorden aan 
onuitsprekelijke troost, vreugde, vrede en veiligheid 
inhouden. Zij staan onder de invloed van de geest van 
de wereld. Daarom kan het Kerstfeest dat ze vieren, 
hun geen echt heil brengen. Hoewel jaar na jaar de 
geboorte van de Verlosser al zolang bij de christenen 
werd gevierd, zijn de dingen op aarde niet veranderd. 
De mensen zijn ongelukkig. Zij hebben allerlei zorgen, 
angsten, pijn in ziel en lichaam.

Toch was de boodschap van de engel aan de herders: 
“Vrees niet.” Maar om niets te vrezen moet men na-
tuurlijk geloven in de goddelijke beloften en zich in de 
praktijk in volle harmonie ermee opstellen. Alleen dan 
verdwijnt alle vrees, omdat men in de beloften gelooft 
en zich voorbereidt om er de verwezenlijking van te 
ontvangen. Men is zich er dan van bewust dat wat nu 
op aarde gebeurt, enerzijds de geleidelijke verdwijning 
zal betekenen van de ongelukkige nabootsing van het 
Koninkrijk van God sinds de zondeval van de mens, en 
anderzijds de vestiging van het ware Koninkrijk van 
God in al zijn macht en met zijn oneindige weldaden. 
Dit als definitieve vervulling van de beloften van de 
engel aan de herders en van het heil gebracht door 
Jezus Christus, tot zegen, vreugde, geluk en veiligheid 
van alle mensen.

Die kennen deze sublieme vooruitzichten niet. Want 
de tegenstrever, de leugenaar vanaf het begin, vol-
gens de woorden van onze geliefde Verlosser, is erin 
geslaagd hun zijn afschuwelijke mentaliteit te laten 
overnemen, door zijn leugens te omhullen met een 
sluier van religiositeit om hen beter te bedriegen. Zo 
begrijpen de mensen de wonderbaarlijke macht van 
het heil, dat voor hen geplaatst is door de goddelijke 
genade, niet. Daardoor hebben ze niets in handen om 
er de vreugde van te voelen en alle vrees, zorg en 
zielsangst te verjagen.

Nu ontbreekt het hun tegenwoordig aan het voor-
naamste om met kennis van zaken dit prachtige Kerst-

feest te herdenken, dat het begin van het praktische 
inwerkingstellen betekent van de goddelijke beloften 
ten voordele van de mensen. Om er de hele waarde 
van te begrijpen, moeten we het geloof van de herders, 
van een Simeon, een Hanna en enkele andere trouwe 
kinderen van God ontwikkelen. Die konden, in de ge-
boorte van het kleine kind dat hun verteld werd, de 
Verlosser van de wereld zien, omdat zij de goddelijke 
belofte ter harte genomen hadden en er het onderwerp 
van hun gedachten van maakten. Zij hadden slechts 
weinig herkenningstekens om hun geloof te verster-
ken. Maar met het weinige dat ze hadden, hebben ze 
zich kunnen voorbereiden om waardig de geboorte 
van het heil in hun hart te ontvangen en alles wat dit 
betekende te voelen.

Dat geldt ook voor de Koningen uit het Oosten. Zij 
hadden slechts zeer weinig informatie, maar wegens 
hun goede gemoedstemming en hun grote ontzag 
voor de Almachtige, hebben ze met dit weinige kun-
nen begrijpen dat in de Koning van de Joden die net 
geboren was, zich het heil voor alle volkeren bevond. 
Zij hebben de grootsheid van de dingen die toen ge-
beurden, diep gevoeld. Daarom kwamen ze niet met 
lege handen, maar met prachtige geschenken om al 
hun dankbaarheid en hun immense hoogachting te 
uiten, omdat de geboorte van de Messias voor hen een 
wonderbaarlijk blijde boodschap en een onderwerp 
van grote vreugde was.

Terwijl de mensen die op dat tijdstip het volk van 
Israël vormden en die wel op de hoogte waren en de 
komende dingen verwachtten, helemaal niets konden 
ontvangen. Zij hadden hun hart niet voorbereid. Aldus 
is de tegenstrever erin geslaagd hun al het diepste 
en belangrijkste te ontnemen van wat de goddelijke 
beloften vertegenwoordigen. Vanaf dat ogenblik was 
dit voor hen geen werkelijkheid, maar alleen zins-
bedrog dat niets tot stand brengt en geen resultaat  
geeft.

De enkelen, die deel konden hebben aan de open-
baring van de geboorte van de Heer op aarde en er 
de getuigen van waren, hebben een bewijs geleverd 
van een prachtig geloof. Maria gaf zich volledig in de 
handen van de Heer over. Ze had niets anders voor 
zich dan de beloften vervat in het boek van de profeet 
Jesaja, maar dat gaf haar een diep verlangen zich door 
God te heiligen en Hem te behagen door Zijn wil te 
volbrengen.

Alleen de Waarheid kan gerust-
stellen en gelukkig maken

Geschreven door de Boodschapper Gods in 1945

IK werd als jongetje met zorg omringd door 
 liefdevolle ouders. Voor mij was liefde een 

echt geestelijk voedsel, en ik begreep, dat bij 
de wisselvalligheden van het leven toege-
wijde, ontvangen liefde hielp om verdrietige 
situaties te doorstaan. Later, toen ik alleen 
stond in het leven, ervoer ik het gevoel dat 
het leven wel droevig was, want het verster-
kende middel en de steun en toeverlaat die 
ik vroeger had ontvangen, waren verdwenen 
met het verlies van mijn ouders.

Ik zette me er toen toe om ergens troost 
te zoeken. Die vond ik weldra in de Heilige 
Schrift. Maar ik ontmoette bij hen die verbon-
den waren aan een katholieke of protestante 
godsdienst een heel grote onverschilligheid, 
omdat ze hardnekkig volhardden bij de dog-
ma’s en de lessen van hun respectievelijke 

religie. Er kon dus geen sprake van zijn, dat 
ik in contact met hen mijn dorst kon lessen, 
zoals de Schrift liet zien in de Zaligsprekin-
gen: ”Zalig zijn zij die hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. Zalig zijn zij die arm zijn van geest, 
want het Koninkrijk der hemelen is van hen.” 

Na alle soorten christelijke godsdiensten 
vaak te hebben bezocht en tenslotte de ad-
ventisten en de Bijbelstudenten, merkte ik, 
dat werkelijk al die religies meer een belem-
mering dan een hulp waren om het gestelde 
doel te bereiken, namelijk een volledige, al-
gehele verzadiging van de honger en de dorst 
die ik had naar gerechtigheid en waarheid. 
Met de genade van de Heer schreef ik toen 
een commentaar op de Apocalyps, dat ik De 
Goddelijke Openbaring noemde.

In dat werk werd het plan van God name-
lijk op een geweldige manier uiteengezet. 
Daar werd aangetoond dat, alles in aanmer-
king genomen, de goddelijke wegen voor de 

mensen een diep verborgen mysterie waren, 
dat in de Schrift het mysterie van de gods-
vrucht wordt genoemd. Dat is verborgen, 
omdat de mensen in het mysterie van de 
ongerechtigheid leven. Dat mysterie van de 
ongerechtigheid is volgens de woorden in de 
Heilige Schrift gevestigd in een heilige plaats; 
het laat de christenheid geloven, dat zij de 
waarheid heeft, terwijl ze zich tevredenstelt 
met een theorie die min of meer juist is, maar 
die zij niet naleeft. Welnu, die theorie is een 
misleiding, wanneer zij niet wordt nageleefd 
en zij heeft afschuwelijke gevolgen.

De godsdienstige, politieke en andere twis-
ten die zich in de loop der eeuwen hebben 
gemanifesteerd, tonen het overduidelijk, in 
het bijzonder bij de verschrikkelijke wereld-
oorlogen van 1914 tot 1918 en die van 1939 
tot 1945.

Ik werd dus door de publicatie van De God-
delijke Openbaring automatisch geplaatst 
aan het hoofd van een zeer kleine werk, over-

tuigd dat de Almachtige me Zijn goedkeuring 
had gegeven, omdat Hij me de kennis had 
onthuld van het mysterie van de ongerech-
tigheid, dat in de Bijbel symbolisch wordt 
getoond onder de naam van Babylon, de 
verwarring, waarin alle bekende christelijke 
godsdiensten verkeren, waarvan de grootste 
in de Schrift de moeder van de zedeloosheid 
wordt genoemd en de andere haar dochters.

Deze kennis van het mysterie van de gods-
vrucht had me laten zien, dat de ware Kerk 
een verborgen mysterie was, zoals de apostel 
Paulus schrijft aan de Colossenzen. Dat ver-
borgen mysterie wordt slechts aan de heiligen 
geopenbaard: ”Christus in ons, de hoop op 
de glorie.” Om deel uit te maken van die 
kerk, is het noodzakelijk om in staat te zijn 
om hen te zegenen die ons vervloeken, om 
te bidden voor hen die ons vervolgen, in één 
woord om volledig te verzaken aan onszelf 
tot aan het aanbieden van onze wang, wan-
neer men al is geslagen op de andere wang. 
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Het is zeker dat zulk gedrag het Koninkrijk 
van God op de aarde brengt, en dat door het 
trouw volgen van deze weg de Almachtige 
onze Herder wordt, onze Beschermer, onze 
Trooster. We kunnen al onze zorgen bij Hem 
neerleggen, en Hij zorgt voor ons.

Het spreekt vanzelf, dat wij door een der-
gelijke houding zwaar vervolgd zullen wor-
den. We zullen niet ontkennen dat de Schrift 
ons leert, dat hij die godvruchtig in Jezus wil 
leven, vervolgd zal worden. Dat is wat on-
vermijdelijk met ons gebeurde. De Bijbelstu-
denten stuurden deurwaarders op ons af om 
zich te vergrijpen aan alles wat wij bezaten. 
Maar wanneer ze het bewijs moesten geven, 
dat we hun wat schuldig waren, konden ze 
dat niet laten zien. De mannen van de wet 
raadden ons toen aan schadevergoeding te 
vragen. Omdat we onder invloed stonden van 
de geest van de waarheid, hebben we hun 
vergeven wat ze ons hadden aangedaan en 
we hebben het probleem opgelost volgens 

de gedachte van de Heer, die ons oproept 
te zegenen wie ons vervloeken en te bidden 
voor hen die ons vervolgen.

In de wereld is het natuurlijk zo, dat wan-
neer de deurwaarder bij iemand komt, het 
krediet van deze laatste volledig verloren 
is en hij al het mogelijke doet om dat ver-
borgen te houden. Welnu, wij moeten juist 
een grote opdracht geven aan onze drukker 
voor de druk van De Goddelijke Openbaring. 
Omdat we niets wilden verbergen en onze 
situatie wilden tonen zoals die was, hebben 
we geschreven wat ons was overkomen. 
Daarna hebben we ons bij hem gemeld (het 
was de drukkerij Klausfelder te Vevey) en 
hem gevraagd een nieuwe uitgave voor ons 
te drukken van De Goddelijke Openbaring, 
waarvan de kosten opliepen tot ongeveer 
vijftig duizend francs.

De chef van het bedrijf die een beetje afwist 
van ons doel, ontving ons vriendelijk. Na hem 
onze wens te hebben uiteengezet om hem 

deze opdracht te geven, dacht deze nobele 
grijsaard een ogenblik na, waarna hij vroeg:

“Maar wie staat garant voor zo’n aanzien-
lijke opdracht?”

Na enkele seconden antwoordden we hem 
openhartig:

“Het is de Almachtige die de garantie 
geeft : hebt u vertrouwen in Hem?”

Na enkele ogenblikken te hebben nage-
dacht, antwoordde hij : “Ik neem de opdracht 
aan.”

Deze gebeurtenissen vonden plaats in 
1919, toen krediet heel moeilijk te krijgen 
was. Maar wij hebben kunnen constateren 
dat de eerlijke en oprechte kinderen van 
God worden beschermd en bewaakt door de 
Eeuwige en dat alles mogelijk is voor hem 
die gelooft.

Opdat een manifestatie zoals deze kan 
plaatsvinden, is het nodig voor een goed 
begrip, om zich met zijn hele hart te on-
derwerpen aan de goddelijke wegen en 

de voorwaarden die de Heer aan iedereen 
oplegt: “Niemand kan mijn discipel zijn, als 
hij niet aan zichzelf verzaakt.” Die verzaking 
aan onszelf maakt het ons mogelijk om hen 
te zegenen die ons vervloeken en te bidden 
voor hen die ons vervolgen. Het is alleen op 
deze voorwaarden, dat de Heer onze Herder 
kan zijn en dat wij geen risico lopen op ge-
brek aan iets. En zoals de psalmzinger zegt, 
dekt hij zelfs de tafel in het gezicht van onze 
vijanden.

In alle gevallen was deze beleefde les 
grandioos. We hebben er overigens nog vele 
andere beleefd, en dat is ook het geval voor 
al degenen die vastbesloten zijn te leven 
volgens het goddelijke programma.

We wilden De Goddelijke Openbaring pu-
bliceren, maar omdat we arm waren en nog 
deurwaarders achter ons aan hadden, waren 
we ontzettend in onzekerheid hoe iemand 
te vinden die ons tegemoet wilde komen in 
de aanzienlijke som die gevraagd was. Wat 

werd toen een wonderbaarlijke discipel van de Mees-
ter, een echte soldaat van Jezus Christus, zonder vrees 
of blaam.

Wat ons betreft, als wij op onze beurt volgens het 
evangelie van Christus leven zoals het past, zullen we 
ook trouwe kinderen van God zijn en wij zullen niets 
vrezen. Wij zullen steeds vrede en rust in ons hart heb-
ben. Terwijl er, zoals wij hebben gezegd, in de wereld 
vele onderwerpen voor  vrees bestaan. En dat zal steeds 
vermeerderen door de strijd voor het bestaan en alle 
menselijke wetten, die altijd begeleid worden door 
dreiging met straf en vergelding. Niemand heeft toch 
het recht zijn naaste te straffen. En de Allerhoogste 
straft nooit iemand.

De mensen zeggen dat het evangelie van Christus 
in zijn geheel onmogelijk nageleefd kan worden, maar 
dat is alleen omdat zij niet verlangen het na te leven, 
dat is de enige reden. Om het evangelie van Christus 
na te leven moeten we ons in dezelfde gemoedstoe-
stand bevinden als Maria, die zei: “Dat mij geschiede 
volgens Uw wil.” “Alles is mogelijk voor wie gelooft.” 
Maar het geloof in de goddelijke beloften moet dan uit 
het diepst van het hart uitgedrukt worden. En dat eist 
eerlijkheid en oprechtheid.

Toen de Heer op aarde geboren werd, waren er 
slechts de beloften gedaan door de verschillende pro-
feten en niets anders. Maar daarin was al die belofte 
vervat die in de Hof van Eden gedaan werd, als gevolg 
van de zondeval van onze eerste ouders, toen hun on-
gehoorzaamheid hen uit het paradijs verdreef. Op dàt 
moment werd hun de verwachting gegeven dat het 
zaad van de vrouw de kop van de slang zou verbrij-
zelen, opdat de mensen niet eeuwig gewond zouden 
worden door de beet van de zonde en de vernietiging. 
Dat zaad is onze geliefde Verlosser. Niemand onder de 
mensen zou in staat geweest zijn de kop van de slang 
te vermorzelen. Degene die als enige deze macht be-
zat, moest komen. Maar daarvoor moest hij allereerst 
vrijwillig zijn goddelijke natuur van hemels wezen ver-
laten om een menselijke natuur aan te nemen, om met 
dit volmaakte menselijke leven het losgeld voor heel 
het menselijke ras te kunnen betalen. Daarom moest 
hij ter wereld komen als een klein mensenkind in de 
tijd die voorzien was door de Almachtige. Het kwam er 
dus op aan voor degenen van die tijd het geloof te heb-
ben om de situatie te begrijpen, om de nodige achting 
voor dit pasgeboren kind te hebben en ooggetuigen te 
worden van de geboorte van het heil.

Als het hart van Simeon, Hanna de profetes en van de 
herders niet goed gestemd was geweest, had het geloof 
niet in hen kunnen werken. Zij hadden in dit kind de 
Messias niet kunnen herkennen, die hun beloofd was 
en die het zaad was van de vrouw dat de kop van de 
slang moest vermorzelen. Alle andere kinderen die ter 
wereld komen, sterven voor hun eigen zonden, wegens 
de vloek die door Adam op hen rust. Terwijl dat kind 
ter wereld kwam om daarna te sterven, niet voor zijn 
eigen zonden, aangezien hij er geen had, maar als vrij-
willig zoenoffer voor alle zonden van de mensheid, om 
aan haar heil en genezing te brengen door haar terug 
te brengen op de weg naar het eeuwig leven verloren 
in Eden. De derde dag herrees hij en voor eeuwig tot 
de onsterfelijkheid van de goddelijke natuur als een 
levenwekkende geest. Zo vertegenwoordigde het kind 
dat te Bethlehem geboren werd, verwekt door de geest 
van God in de schoot van de maagd Maria, het zaad van 
Abraham waarin alle families van de aarde gezegend 
zouden worden, volgens de belofte van God.

Maar wie herkende hem bij zijn geboorte? Alleen 
een handvol mensen onder het volk van Israël. Toch 
wisten allen, dat de Messias te Betlehem geboren 
moest worden. Maar de onontbeerlijke waardering was 

natuurlijk nodig, opdat het geloof kon werken en de 
goddelijke gevoeligheid hun kon toestaan de dingen 
te begrijpen volgens de manier waarop zij geschied-
den. Daarvoor moet de geest van de wereld opzijgezet 
worden, anders is het onmogelijk de goddelijke wegen 
te begrijpen. En men gaat dan voorbij aan de uitingen 
van de plannen van God zonder ze te begrijpen en 
zonder ze te onderscheiden.

Dat kan ons ook vandaag overkomen. Daarom neemt 
de Heer ons vriendelijk op in zijn school, opdat wij ons 
kunnen laten opvoeden door ons onder de invloed van 
de geest van God te plaatsen.

Wie zei tegen Simeon dat hij niet zou sterven, voordat 
hij het heil van de Almachtige aan zijn hart had ge-
drukt? Het is de geest van God die in hem kon werken 
en in zijn hart de goddelijke beloften levendig maakte. 
Het is ook de geest van God die ons de levende hoop 
meedeelt, dat de tijd nu gekomen is, dat het Konink-
rijk van God op aarde gevestigd moet worden. Terwijl 
de mensen in het algemeen in een verschrikkelijke 
verwarring verkeren, omdat zij zich niet toegankelijk 
maken voor de geest van God en bijgevolg het geloof 
in de goddelijke beloften niet kunnen hebben. En als 
men bepaalde passages uit de Bijbel leest, zou men 
kunnen denken dat de Almachtige Zelf de verschrik-
kelijke rampspoed in werking stelt die op aarde zal 
komen. Er is over die tijd gezegd, dat de mensen ver-
schrikt zullen zijn en zullen zeggen: “Bergen, val op 
ons en bedek ons vóór het aangezicht van Degene die 
komt om de aarde te oordelen.”

Als men zich niet binnen de grenzen van het Ko-
ninkrijk van God bevindt, zouden allerlei gedachten 
inderdaad bij ons kunnen opkomen, als we alles zien 
wat er nu op onze planeet gebeurt, en ontzetting en 
wanhoop voelen. Maar als wij door onze gevoelens in 
het Koninkrijk van God zijn, voelen we de volle waarde 
van de boodschap van de engel tot de herders toen hij 
hun zei: “Vrees niet, want ik verkondig u een blijde 
boodschap die voor iedereen een onderwerp van een 
grote vreugde zal zijn.”

Daarvoor moeten we natuurlijk ons egoïsme opzij 
zetten, alle wereldse gedachten, elk eigenbelang, enz. 
Dan voelen we geen enkele vrees meer. Maar zolang 
wij in ons hart iets willen behouden dat niet in over-
eenstemming is met het Koninkrijk van God, kan de 
vrees ons op elk ogenblik overvallen.

Als wij daarentegen gehoopt hebben op de godde-
lijke beloften, als wij van ganser harte gebeden heb-
ben: “Dat Uw Rijk kome en dat Uw wil geschiede op 
aarde zoals in de hemel”, door ons in te spannen de 
goddelijke wil te volbrengen, zien we het Koninkrijk 
van God komen en verheugen we ons van ganser harte 
op zijn huidige komst op aarde en op alle rijkdommen 
van genade en zegen die erin vervat zijn, als resultaat 
van het werk vol liefde en offer van onze geliefde Ver-
losser. Daarom komen we dan, zoals de Koningen uit 
het Oosten, om ons neer te buigen, deze keer niet voor 
een klein kind, maar voor het Lam van God dat het 
waard is eerbewijzen, loftuitingen en dankzeggingen 
te ontvangen in alle eeuwen.

Wij hebben de verschijning van de engel aan de 
herders niet gezien, maar wij voelen de dingen nog 
veel dieper dan zij zelf door de macht van de geest 
van God. Wij hebben ook niet, zoals de discipelen, de 
verrijzenis van onze geliefde Verlosser gezien, maar 
wij voelen er intens de kracht van. Daarom zijn we 
verheugd en begeesterd en kunnen we zeggen, met 
dezelfde overtuiging als de herders te Bethlehem, dat 
een Heiland ons geboren is. Daarvoor moeten we ons 
toegankelijk maken voor de geest van God. Wij kunnen 
dan op onze beurt een getuigenis van zegen zijn voor 
de mensen en hun met overtuiging zeggen in naam 
van de Almachtige: “Vrees niet!”

Natuurlijk moeten  de mensen, opdat ze niets te vre-
zen hebben, alle egoïstische dingen loslaten, waar zij 
zoveel van houden en die precies de elementen zijn 
die hun allerhande zorgen, angst en vrees bezorgen.

De mensen, bedrogen door de tegenstrever, zetten 
alle moeilijkheden die hen treffen op de rekening van 
de Allerhoogste, terwijl in werkelijkheid niets wat 
kwaad berokkent, van Hem komt. Van Hem straalt 
alleen maar het goede, de vreugde en de zegen uit, 
maar nooit iets wat ook maar de kleinste moeilijkheid 
kan bezorgen. Dat kunnen we begrijpen door de ken-
nis van de universele wet en van De Boodschap aan 
de Mensheid, die ons de te volgen gedragslijn hebben 
getoond om al de schoonheid, de edelmoedigheid en 
de oneindige wijsheid van de goddelijke wegen te voe- 
len.

Het komt er dus op aan alle tegenstrijdige gevoe-
lens aan het Koninkrijk van God die ons ingeprent 
werden door de tegenstrever los te laten: hoogmoed, 
opschepperij, valsheid, schijnheiligheid, leugen, arg-
waan, boosaardigheid en egoïsme. Wij hebben deze 
gevoelens gekoesterd tot ons ongeluk en onze vloek. 
We moeten voortaan de gevoelens van het Koninkrijk 
van God koesteren die over ons de geest van de god-
delijke genade aantrekken.

Wij willen ons dus inspannen de nodige goddelijke 
spiritualiteit te koesteren om de prachtige genade van 
het heil in Jezus Christus te kunnen voelen en haar 
rondom ons te brengen. Dit om de mensen Kerstmis 
te leren vieren met kennis van zaken, omdat de ge-
boorte van de Heiland voor hen, door het begrip van de 
goddelijke wegen, een onderwerp van grote vreugde 
geworden zal zijn. Zo zullen ze God kunnen loven en 
het Lam van God verheerlijken, want zij zijn bevrijd 
van alle geest van angst door de beoefening van de 
gevoelens van het Koninkrijk van God, dat zich op de 
hele aarde zal vestigen door de wil van de Eeuwige, 
de God van alle ontfermingen.

De kracht van bomen
Het volgende artikel uit het blad Ouest France van 8 
juli 2019 brengen we in zijn geheel onder uw aandacht:

Bomen kunnen (bijna) de planeet redden
Er bestaat een formidabel hulpmiddel om de opwarming 
van het klimaat terug te dringen: de bossen. Men moet 
alleen nog ophouden de bomen te kappen en de bos-
sen als materiaal de voorrang geven.

De bossen groeien op CO
2

Elk jaar absorberen de oceanen 2,4 miljard ton kool-
stof. Dat zal niet méér worden, ze zijn al verzadigd met 
CO

2
. De vegetatie op aarde neemt 3,2 miljard ton op, 

waarvan 2,4 door de bossen.

De groene bloeding
Welnu, van die 2,4 miljard ton slaan de bossen slechts 
1,1 miljard ton op in de vorm van hout. De ontbossing 
betekent de uitstoot van CO

2
 van 3 miljard ton per jaar. 

In 25 jaar heeft men het equivalent van 7,6 keer het 
Franse bos gekapt.

Het helse trio: koolstof, olie en gas
Elk jaar stoten de menselijke activiteiten 9,4 miljard ton 
CO

2
 uit ; die komt uit het gebruik van fossiele energie. 

Plus anderhalf miljard ton van de landbouw. Dat is  
5 miljard ton teveel, die zich ophoopt in de atmosfeer.

Een overdosis van 250 miljard ton
In 200 jaar heeft de mens 250 miljard ton uitgestoten, 
volgens een studie geleid door Corinne le Quéré, voor-
zitter van de Hoge Raad voor het Klimaat. Waarheen 
gaan deze koolstof en andere broeikasgassen? Die 
verdwijnen in de dunne laag van de eerste 12 kilo-
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hadden we moeten doen aan smeekbeden en 
moeite van allerlei aard links en rechts om ons 
doel te bereiken! Terwijl we vol vertrouwen 
in onze hemelse Vader, als ware kinderen 
van God die zich onderwerpen aan de god-
delijke wil, bij onze drukker kwamen, die zo 
diep getroffen werd. We hebben er bij deze 
gelegenheid weer aan gedacht, dat de Eeu-
wige de harten leidt als waterlopen, volgens 
de woorden van de psalmzinger.

De Heer heeft ons dus, zoals trouwens 
ook verder, bewaakt in deze moeilijke situ-
atie. In minder dan een jaar hebben we onze 
drukker helemaal kunnen terugbetalen. Hij 
heeft dus zelf kunnen merken, dat de ware 
kinderen van God hun belofte houden, omdat 
de Almachtige hun daar de bekwaamheid 
voor geeft. De talrijke exemplaren van De 
Goddelijke Openbaring waren in minder dan 
een half jaar verkocht, waardoor we nog een 
nieuwe en grotere editie moesten bestellen. 
Op dat moment ontving het volk deze getui-

genis van de waarheid in het algemeen met 
veel erkentelijkheid. Veel harten werden 
getroost en gerustgesteld door de machtige 
waarheden in De Goddelijke Openbaring.

Weldra groeide het kleine werk dat we 
waren begonnen en ontwikkelde zich, gelijk 
aan de steen waarvan Daniel spreekt, die zich 
losmaakt van de berg zonder de hulp van een 
of andere hand en die de hele aarde vult. Op 
die manier zou dit kleine werk, geleid door 
de Heer, zich uitspreiden te midden van alle 
volkeren die het uiteindelijke Koninkrijk van 
God vertegenwoordigen, dat een onuitspre-
kelijke troost is en de oneindig gevarieerde 
wijsheid toont van God, geopenbaard door 
het mysterie van de godsvrucht beleefd door 
de kleine kudde, het koninklijk Offerpries-
terschap, de bruid van Christus, die de Heer 
heilig wil laten verschijnen, onberispelijk, 
zonder smet of gebrek of iets dergelijks. 

Het goddelijke programma moet natuur-
lijk strikt nageleefd worden door de Kerk, 

de kleine kudde die een verborgen myste-
rie is en niets te doen heeft met de bekende 
kerken. In de taak waaraan deze Kerk zich 
wijdt moet een absolute eerlijkheid, een 
oprechtheid van hart, en een rechtschapen-
heid ontplooid worden zonder één enkele 
fout. Dat wil niet zeggen dat degenen die 
De Goddelijke Openbaring hebben beleefd 
en die dus ware schapen zijn van de Heer 
die hun Herder volgen, overal waar hij gaat, 
wondermensen zijn vanaf het begin. Het is 
door het in praktijk brengen van de godde-
lijke wegen, dat zij zich veredelen.

Wat wel zeker is, is dat het advies van 
God verborgen is voor de aanzienlijken en 
geopenbaard wordt aan de eenvoudige men-
sen. Dat is trouwens ook wat de Heer zegt 
in zijn gebed: “Ik dank u God, dat u deze 
dingen hebt verborgen voor de aanzienlijken 
en ze hebt onthuld aan de eenvoudige en 
onwetende mensen.”

Want de geestelijke autoriteiten, wie het 

ook zijn, begrijpen niets van de goddelijke 
wegen, omdat ze deel uitmaken van die 
aanzienlijken over wie onze geliefde Heer 
spreekt. Wat er is gebeurd op aarde tijdens de 
komst van Christus, ziet men tegenwoordig 
ook, onze Heer Jezus is verschenen te mid-
den van de meest religieuze mensen van zijn 
tijd, de Israëlieten. Hij heeft zieken genezen, 
de blijde boodschap van het Koninkrijk van 
God gebracht; de religieuze autoriteiten 
hebben hem gehaat en vervolgd. Zoals men 
vroeger tegen de Meester deed, doet men te-
genwoordig tegen zijn discipelen. Zij komen 
niet alleen om over een boodschap te praten, 
zij komen om een nageleefde boodschap te 
brengen. Wij zijn gelukkig te weten, dat ook 
al is de kleine kudde tegenwoordig samen 
met het Leger van de Almachtige niet talrijk, 
de Heer toch niet in gebreke blijft om hen te 
bemoedigen. Hij zegt hun: “Vrees niet, kleine 
kudde, want het behaagt uw Vader zeer om 
u het Koninkrijk te geven.”

meter van de atmosfeer, waarin 90% van onze lucht 
geconcentreerd is.

Vegen we het stof onder het tapijt?

Om de opwarming van het klimaat onder de 2 graden 
te houden van nu tot 2100 (het onderwerp van het 
akkoord van Parijs), zou niet alleen het uitstoten van 
broeikasgas moeten ophouden, maar het zou ook uit 
de atmosfeer gehaald moeten worden. Eureka: overal 
in de wereld, met inbegrip van Lacq (de Atlantische 
Pyreneeën) begint men de rook van de fabrieken te 
injecteren in voormalige olie-of gasvelden. Men stelt 
zich zelfs grote stofzuigers voor, later, om door te gaan 
met het onder de grond stoppen van onze vervuiling 
onder datzelfde ondergrondse “tapijt”. Is het dan ge-
garandeerd dat het niet ontsnapt? Volgens sommige 
geologen kan dat niet gegarandeerd worden.

Een nieuwe levenskracht voor de bossen

De bossen veranderen koolstof in hout. Bovendien heeft 
het nationale instituut voor landbouwonderzoek pas be-
wezen, hoe meer CO

2
 er in de atmosfeer zit, hoe meer 

elke boom absorbeert en zijn gebladerte ontwikkelt. 
Maar dan is het nodig de bossen goed te beheren: geen 
brand, geen rottend hout ter plekke, volwassen bomen 
transformeren in werkhout, een regelmatige herbebos-
sing en ook een uitbreiding van het bestaande bos.

Geen botsing tussen bos/landbouw

Hoe zit het met de concurrentie met de landbouw-
gronden die 9 miljard mensen zullen moeten voeden 
in 2050? De bomen zijn geen vijand van de landbouw, 
antwoorden de wetenschappers. De bossen, hagen en 
velden reguleren het water; verminderen de hitte in 
de zomer, en de kou in de winter, geven onderdak 
aan insecten, vogels en zoogdieren. Ze verhinderen 
erosie van de bodem, en maken die vruchtbaar. Het is 
een oplossing meer dan een probleem. Vooral voor de  
25 miljoen inwoners van de arme landen die ieder jaar 
hun land verlaten, omdat ze niet meer cultiveerbaar zijn. 

Hout liever dan beton

Bij het zo goed mogelijk gebruik van bossen en land-
bouwgronden zou die bron van groene koolstof in 
enkele decennia 6,5 miljard ton per jaar absorberen. 
“Als daar de drie ton uitstoot van het vermijden van 
koolstof bijkomt, als men de materialen waarvan de 
productie energie nodig heeft: beton, metaal en plastic 
door hout vervangt,” vult Jean-Marc Guehl aan, van 
de Inra te Nancy. Een recente studie van de Brit Tom 
Crowther bevestigt dat men door de bossen op mon-
diaal niveau uit te breiden op een oppervlakte van de 
Verenigde Staten op termijn 204 miljard ton CO

2
 zou 

neutraliseren, wat neerkomt op hetzelfde aantal over 
een periode van 30 jaar. “Bovendien moeten de bossen 
niet het slachtoffer worden van de opwarming die zij 
juist verondersteld worden te matigen,” waarschuwt 
Philippe Gourmain, president van de Franse bosexperts.

Deze cijfers zetten ons wel aan het denken. Lange 
tijd hebben wij bossen gekapt, onze industrie werkt 
volop zonder na te denken over de gevolgen van onze 
activiteiten. We beginnen ons nu rekenschap te geven 
van de impact van ons handelen op ons milieu en als 
consequentie op ons leven. Maar dat is een beetje laat. 
Het is dus belangrijk voor ons om de oorzaak van de 
huidige situatie, die inderdaad geen noodlot is maar 
het equivalent van ons handelen, te erkennen.

De Schepper van alle dingen had voor het welzijn 
van de mens op wonderbaarlijke manier een ideaal 
klimaat voor het rijk op aarde geregeld. Dit artikel 
zegt ons dat de bossen of liever wat er over is, nadat 
de mens kwam, in staat zijn om jaarlijks 2,4 ton CO2 
te absorberen. Laten we eens bedenken hoe dat oor-
spronkelijk was, toen de hele aarde bedekt was met 
bos, met wouden. Er bestonden heel hoge bomen die 
de andere, kleinere beschermden, die weer fruitbomen 
beschermden, heesters en bosjes. Er waren toen geen 

hevige winden, cyclonen en stormen zoals we die van-
daag kennen. Bovendien zou deze overvloedige vege-
tatie water aantrekken en zorgen dat de bodem niet 
uitdroogde. Men kan vaststellen dat de Eeuwige voor 
alles in overvloed had gezorgd voor het welzijn van de 
mens, de dieren en de planten, volgens de universele 
Wet van het altruïsme, die alles regeert en elk wezen 
in het hele universum.

Het moest op aarde ook zo zijn. De mens moest ook 
deze Wet naleven en bestaan voor het welzijn van zijn 
gelijke en van de natuur die hij moest respecteren. 
Helaas, het verschijnen van de zonde en het egoïsme 
in het bijzonder heeft het evenwicht verstoord dat oor-
spronkelijk op onze planeet bestond. Er werd duide-
lijk tegen de mens gezegd: “De bodem zal vervloekt 
worden vanwege jou.” Gen. 3: 17. Gelukkig heeft de 
Eeuwige in Zijn oneindige wijsheid gezorgd voor een 
herstel van de mens en van alle dingen. Om dat moge-
lijk te maken heeft hij niet geaarzeld de duurste prijs 
voor dat heil te betalen door Zijn eigen Zoon ten offer 
te geven. Het geschenk van zijn leven bevrijdt van 
zonde en van alle gevolgen daarvan en zal het herstel 
van de aarde tot de toestand van het paradijs zoals het 
oorspronkelijk was, mogelijk maken. Alle mensen zul-
len hun bestemming terugvinden: het eeuwige leven. 
Maar daarvoor is het nodig een samenwerking met het 
werk van God te accepteren. Want in Zijn Koninkrijk 
accepteert de Eeuwige geen toeschouwers, maar alleen 
daadkrachtige mensen. De vloek is gekomen door de 
mens, en het zal het ook de mens moeten zijn die de 
zegen op aarde moet terugbrengen.

Het zal dus nodig zijn te werken aan het herbebossen 
van de aarde. F.L.A. Freytag, de laatste Boodschapper 
van God in onze tijd, geeft in zijn Boodschap aan de 
Mensheid de weg aan, die gevolgd moet worden. Hij 
zegt ons dat men zal moeten beginnen weer bomen te 
planten aan de oevers van de waterstromen en dat uit 
te breiden tot het middelste van de aarde. Zo zal het 
hydrologisch evenwicht op aarde hersteld worden zoals 
het oorspronkelijk was. Al werkende ten behoeve van 
zijn gelijke zal de mens ook werken aan zijn eigen heil 
en hij zal met hulp van de goddelijke genade de ge-
voelens kunnen verwerven die van hem een kind van 
God op aarde zullen maken en die het hem mogelijk 
zullen maken om eeuwig op de aarde te overleven die 
weer de voetenbank van God zal zijn geworden.

Moderne technologie of 
gezondheid, je moet kiezen!
De nieuwe informatietechnologieën schijnen een won-
dermiddel, als je ziet wat ze kunnen realiseren. Je moet 
wel vol bewondering zijn over wat de mens heeft kun-
nen uitvinden en maken. Toch moeten we voorzichtig 
zijn met ons positieve oordeel ten gunste van de ap-
paraten die de vooruitgang ons in handen geeft, maar 
die namelijk een ernstige keerzijde hebben, zoals we 
kunnen lezen in een artikel in het blad Alternatif Bien-
être van februari 2019 in La Chronique de Pierre Lance, 
die we gedeeltelijk weergeven:

Evenals de sigaret enkele decennia geleden, zijn de 
alomaanwezige golven een tijdbom onder onze gezond-
heid die de industriëlen en de financiers doeltreffend 
in de doofpot stoppen. Toch is schadelijkheid ervan 
steeds minder twijfelachtig.

Rond en door het menselijk wezen gaan golven van 
allerlei aard. Maar gegeven het feit, dat zijn vijf zintui-
gen die niet opmerken en hem er dus niet voor kunnen 
waarschuwen, verkeert hij helemaal zonder zorgen in 
een oceaan van stralingen waarvan sommige ernstig 
het functioneren van zijn organisme kunnen ontrege-
len, hoewel er door hen die ze uitstoten of verspreiden 
voorgewend wordt dat ze zonder bekende effecten zijn…

Laten we de balans opmaken van wat men van de 

schadelijkheid van deze golven weet, waarvan som-
migen verzekeren dat ze niet agressief zijn of waarvan 
anderen pretenderen dat wetenschappelijke proeven 
van hun kwaadaardigheid niet zijn verzameld. 

De essentiële waarheid is dat al onze communica-
tiemiddelen, zoals smartphones, schermen, computers, 
televisies, draadloze telefoons, alle generatoren van 
hete elektromagnetische stralingen, zoals de alom 
tegenwoordige Wifi golven, schadelijk zijn voor alle 
levende cellen, menselijke, dierlijke, of plantaardige. 

Voor een goed begrip: de ernst van de effecten hangt 
voornamelijk af van de frequentie van het gebruik van 
deze apparaten en van de tijd die het contact ermee 
duurt. Welnu, ook al gebruiken sommigen hun mobiel 
verstandig, dat wil zeggen alleen voor korte en drin-
gende oproepen, zijn anderen met name talloze jonge-
ren toch als het ware permanent online om zaken uit 
te wisselen, waarvan het nut of de noodzaak dikwijls 
niet in het minst duidelijk zijn…

Ik voeg daar van mijn kant aan toe, dat het gepast is 
de omvang van het probleem niet terug te brengen tot 
personen die nu eenmaal  “elektro-hypergevoelig” zijn. 
Deze hypergevoeligheid van sommige individuen die 
ons tot een soort waarschuwing dienen, moet ons niet 
laten denken, dat minder gevoelige mensen niet bereikt 
worden. Want niemand ontsnapt aan de schadelijkheid 
van hete elektromagnetische stralingen, maar sommige 
gebruikers kunnen er beter weerstand aan bieden dan 
andere, zoals het ook is met alle andere aantastingen. 
We moeten niet vergeten dat het verschil tussen indi-
viduele reacties enorm is.

Trouwens het is goed om zich van sommige ziektes 
waarvan de oorsprong niet bekend is, af te vragen, 
omdat er geen rekening wordt gehouden met de ontre-
gelingen aangebracht door onze apparaten. We moeten 
eraan denken dat het bloed van een mens rode bloed-
lichaampjes bevat, die hun kleur te danken hebben aan 
hemoglobine, een metaal-eiwit dat ijzer bevat. Welnu, 
die rode bloedlichaampjes worden door de stralingen 
van een draagbare telefoon “gepolariseerd” en worden 
dan “micro-magneetjes die in de vloeistof zweven”, en 
die er van nature toe neigen om samen te klonteren 
en een opstopping kunnen veroorzaken met tot gevolg 
schijnbare infarcten of beroerten zonder biologische 
oorzaak die de medische stand al heeft geconstateerd 
zonder ze te kunnen verklaren. Deze konden aan het 
licht gebracht worden in twee hematologische laborato-
ria (Parijs en Geneve) waarvan de leiders de publicatie 
en geldigheidsverklaring hebben verhinderd. 

De aan dit onderwerp opgelegde omerta (zwijgplicht) 
blokkeert elke reproductie door geaccrediteerde la-
boratoria in Frankrijk, Zwitserland, België, Italië, die 
dringend verzocht werden om dat te mogen doen…

Het is tegenwoordig onmogelijk om aan de golven 
te ontkomen die het kennisnet van de moderne wereld 
vormen en waarvan het algemene gebruik voortaan de 
hele mensheid raakt. Want zelfs als u zelf geen Smart-
phone gebruikt, het enige feit dat u een openbaar ver-
voermiddel gebruikt zal u toch onmiddellijk ten prooi 
zijn van de schadelijke stralingen door al uw buren die 
er wel één in hun hand hebben. In onze landen groeit 
het aantal voor elektro-overgevoelige mensen constant 
(van 3,6% van de bevolking in 2012 naar meer dan 5% 
tegenwoordig). Meer dan één persoon boven de twintig 
lijdt door die stralingen en bij gebrek aan informatie, 
weet hij niet hoe hij zich ertegen kan beschermen...

Over dit onderwerp gaf France TV Info ons op 16 
september 2014 de informatie, dat de leidinggevenden 
in Silicon Valley (Apple, Google, Twitter enz.) grenzen 
stelden aan het gebruik van de nieuwe technologieën 
bij hun eigen kinderen, omdat ze meenden dat het hun 
zou kunnen schaden in hun ontwikkeling. Steve Jobs 
verklaarde in 2010: “Thuis beperken we het gebruik van 
technologische speeltjes.” En de New York Times beves-
tigde dat belangrijke directeuren in Silicon Valley hun 
kinderen verre hielden van de nieuwe technologieën…
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Korte Kroniek van 
het Rijk der Gerechtigheid
Wij zijn opnieuw aan het eind van een jaar 
van genade waarin de Heer ons zo welwil-
lend en geduldig Zijn steun heeft gegeven. 
Voordat wij deze laatste maand van het jaar 
beëindigen, willen we in onze harten ten 
overstaan van de Eeuwige al Zijn weldaden 
jegens ons opsommen, zoals de Psalmist 
het deed. En in het bijzonder de goddelijke 
barmhartigheid die ons in staat stelt ondanks 
onze tekortkomingen en al onze armzalig-
heden te blijven leven. Wat een genade te 
doen te hebben met zo’n goede Vader en 
zo’n wonderbaarlijke Verlosser! En hoe zeer 
willen wij onze dankbaarheid uiten voor al 
de weldaden waarmee wij overstelpt worden 
in de school van Christus.

Het einde van het jaar is ook de gelegen-
heid om in ons hart de komst op aarde van 
onze geliefde Verlosser te herdenken en zijn 
opdracht, zijn offer ten gunste van ons. Op 
25 december, zullen we in Cartigny een uit-
eenzetting van de trouwe Dienaar van God 
lezen, wij zijn blij hier enkele passages ervan 
weer te geven:

“Er waren in deze zelfde streek herders 
die op de velden de nacht doorbrachten om 
hun kudden te hoeden. En zie een engel 
van God verscheen hun, en de glorie van 
de Heer schitterde rondom hen. Zij werden 
gegrepen door een grote vrees. Maar de 
engel zei tegen hen: “Vrees niet, want ik 
kondig u een blijde boodschap aan, die voor 

het hele volk een reden tot grote vreugde 
zal zijn: vandaag is u in de stad van David 
een Heiland geboren, die Christus, de Heer 
is. En u zult hem herkennen aan dit teken: 
u zult een kind vinden gewikkeld in doeken 
en gelegen in een kribbe.”

“En plotseling vervoegde een menigte 
van het hemelse Leger zich bij de engel, zij 
loofden God en zeiden: “Ere zij God in den 
hoogste en vrede op aarde onder de mensen 
van goede wil.”

“Toen de engelen hen verlaten hadden 
om naar de hemel terug te keren, zeiden 
de herders tegen elkaar: “Laten we naar 
Bethlehem gaan en laten we zien of daar 
gebeurd is, wat de Heer ons deed kennen.” 
Zij gingen er haastig naar toe en vonden 
Maria en Jozef, en het kleine kind gelegen 
in de kribbe. Nadat ze hem hadden gezien, 
vertelden zij wat hun over dat kindje gezegd 
was. Allen die hen hoorden, verwonderden 
zich over wat de herders tegen hen zeiden.”

Al deze woorden verspreiden een onuit-
sprekelijke sfeer die zich elke keer dat ze 
ons ter ore oren komen hernieuwt, omdat 
de geboorte van onze geliefde Verlosser op 
aarde op zichzelf een oneindigheid van din-
gen omvat met een macht en een omvang 
die alles wat men zich zou kunnen inbeel-
den, overschrijdt. Er is vooral in dit alles de 
aangrijpendste uitdrukking van de oneindige 
liefde en de onuitsprekelijke goedheid van 
de Almachtige.

Inderdaad, om ervoor te zorgen dat deze 
stralende blijde boodschap aan de herders 

gebracht kon worden op de velden van Beth-
lehem, hoeveel ongehoorde inspanningen 
waren er niet nodig, van arbeid van het hart, 
van ontplooiing van genegenheid, zielenadel, 
barmhartigheid en onpeilbare volharding?

Eerst was het grootste, het aangrijpendste 
offer onontbeerlijk, dát van de Almachtige, 
om het heil van de mensen te smeden door 
hun Zijn Zoon te geven.

Er was vooral het Kerstfeest van een ont-
zagwekkende plechtigheid onontbeerlijk, dat 
plaatsvond in de hemelen, toen het middel-
punt van het heil, de Zoon van God zelf, op 
de oproep: “Wie is waardig?” antwoordde 
met een onbegrensde toewijding, liefde en 
trouw. Hij kwam uit de hand van zijn Vader 
het verzegelde boek nemen om er de smarte-
lijke, schrijnende inhoud van na te leven ten 
bate van de arme, verloren mensen.

Voortaan was de Zoon van God in de hemel 
niet meer te vinden. Hij heeft zich vrijwillig 
ontdaan van al de glorie en de pracht van zijn 
geestelijke natuur, van zijn status van Herder 
van alle hemelse wezens, om ontvangen te 
worden in de schoot van Maria als een em-
bryo van de Mensenzoon…

Onze geliefde Verlosser is het Voorbeeld. 
Hij is de eerste steen van het Koninkrijk 
van God geworden, de prachtige hoeksteen, 
uitgelezen en kostbaar, de fundering van de 
muur van Jeruzalem die het heil is van alle 
mensen. In de muren van deze prachtige Stad 
worden ontelbare rijkdommen verzameld 
om uitgedeeld te worden ten bate van de 
mensen tijdens het hele rijk van Christus op 

aarde. Elke steen vertegenwoordigt daden 
van gerechtigheid, toewijding, boetedoening, 
offer, levensgaven, wonderbaarlijke kwalitei-
ten van liefde, geduld, goedheid, tederheid, 
liefdadigheid, nederigheid, grootmoedigheid, 
die opgehoopt werden om alle gevoelens van 
haat, ongeduldig, hardheid, egoïsme, hoog-
moed te compenseren die zich in het hart 
van de mensen bevinden, en die verwijderd 
zullen moeten worden tijdens het herstel van 
alle dingen…

Dan zal de bruiloft van het Lam plaats-
vinden. Dat zal een nieuw prachtig, groots, 
subliem Kerstfeest zijn met een buitengewone 
uitstraling van glorie. Denk eens aan: de 
geboorte van honderdvierenveertigduizend 
goden, onsterfelijke machten, koningen en 
offerpriesters met onze geliefde Verlosser, 
die allen samen met hem de gehele Christus 
vormen.”

Deze beloften en deze glorierijke visioenen 
hebben onze harten bezield en hebben ons 
het verlangen gegeven ons meer te heiligen, 
opdat de mensheid eindelijk bevrijd wordt 
van de boze meester en leert God te ken-
nen, haar nieuwe Vader, en onze geliefde 
Verlosser.

Wij bieden aan iedereen onze beste wen-
sen van zegen aan in deze periode van het 
einde van het jaar.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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In 2014 passeerde de wereldverkoop van Smartphones 
het miljard. In 2017 bezat 73% van de Franse bevolking 
boven de 12 jaar en ouder een Smartphone. Volgens 
de site ConsoGlobe zouden er 7,7 miljard Smartphones 
in 2018 in gebruik zijn op onze planeet, dat wil zeggen 
dat er 7,7 miljard van die dingen zijn, dat is meer dan 
er bewoners zijn op aarde…

Heeft u gehoord van “digitale dementie”? 

Dit ziektebeeld wordt gekenmerkt door achteruitgang 
van de hersenfunctie ten gevolge van het overmatig 
gebruik van digitale technologieën. Zuid-Korea is één 
van de eerste landen die draadloze technologie door 
kunstmatige microgolf-radiofrequenties hebben ge-
adopteerd. Tegenwoordig heeft meer dan 85% van de 
Koreanen boven de 16 jaar een Smartphone. Een rap-
port van het Koreaanse ministerie van Wetenschappen 
constateert dat 18,4% van de Zuid-Koreanen van 10 
tot 19 jaar hun Smartphone meer dan 7 uur per dag 
gebruikt. Als vergelijking: de gemiddelde Amerikaan 
gebruikt zijn Smartphone 58 minuten per dag. De psy-
chiater Park Ki-jeong heeft opgemerkt dat “10 tot 15% 
van de gebruikers lichte cognitieve problemen en een 
vorm van dementie heeft ontwikkeld.”

De gangbare symptomen van digitale dementie be-
staan uit problemen met het geheugen, met het con-
centratie- en analytisch vermogen, evenals emotionele 
problemen. Het spreekt vanzelf, dat deze noodlottige 
effecten zich voegen bij de effecten hiervoor beschreven 
en het gevolg zijn van de impact van de golven zelf. 
Men kan zich tegen de golven wapenen, maar niets 
kan het individu beschermen tegen zijn eigen exces-
sen, behalve soms in zekere mate zijn eigen ouders. 
Onder welk aspect men het probleem ook onderzoekt, 
we worden geconfronteerd met één van de gevaarlijkste 
verschijnselen voortgebracht door de moderne commu-
nicatietechnologie. Het is dus van kapitaal belang ons 
te beschermen en vooral de jongere generaties.

We bevinden ons daar in tegenwoordigheid van 
een probleem dat niet licht moet worden opgevat, zo-
wel om zijn ernst als om zijn uitgebreidheid. Het gaat  
iedereen aan, omdat er nu al 7,7 miljard smartphones 
zijn op de wereld, dat is meer dan één per bewoner. 
Daarbij moeten nog gevoegd worden: de antennes van 
de mobiele telefonie, de computers, televisies, diverse 
andere schermen en alle verbindingsapparaten. 

Dit artikel beschrijft voor ons het effect geprodu-
ceerd door de uitgestoten golven op alle levende or-
ganismen. En al kan men sommige vervuiling tegen 
gaan: tabaksrook, uitlaatgassen van auto’s en andere 
vervuiling van de industrie, het is praktisch onmogelijk 
te ontsnappen aan de vervuiling van deze elektromag-
netische golven, waaraan we allen worden blootge-
steld, omdat de ruimte letterlijk helemaal in beslag is 
genomen door deze golven. Men kan wel bedenken 
dat die golven, als de telefoon die we gebruiken ze 
op kan vangen, ook dwars door ons organisme gaan, 
dat daar niet ondoordringbaar voor is. Wat voor effect 
hebben ze op onze cellen? Dit artikel vertelt het ons. 
De rode bloedlichaampjes die ijzer bevatten, kunnen 
gepolariseerd worden door de golven van de draag-
bare telefoon. Ze worden dan micromagneetjes in de 
vloeistof en willen samenklonteren, wat een infarct kan 

veroorzaken. Maar dat is niet het enige gevaar van deze 
apparaten, zoals we kunnen opmaken uit dit artikel, 
dat het zelfs heeft over digitale dementie in het geval 
van overmatig gebruik van de mobiele telefoon. Dat 
stemt tot nadenken en men moet zich wel afvragen of 
de voordelen van deze apparaten wel opwegen tegen  
hun nadelen.

Wij denken speciaal aan de kinderen en de jonge 
mensen die nagenoeg zonder verdediging worden 
blootgesteld aan de elektromagnetische vervuiling. 
Want de verleiding is bijna onweerstaanbaar groot om 
een smartphone te bezitten. En wanneer men bedenkt, 
dat bijvoorbeeld in Zuid-Korea sommige jongeren hun 
telefoon meer dan zeven uur per dag gebruiken, wat 
bijna overeenkomt met een hele werkdag, kan men 
begrijpen dat zulke excessen schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Trouwens, het is niet zonder reden, dat 
de leiders van grote IT-bedrijven grenzen stellen aan 
het gebruik van al deze apparaten bij hun kinderen. 
Zij kennen de kwalijke gevolgen ervan. 

 Onze maatschappij heeft een afhankelijkheid van 
de moderne technologie ontwikkeld. Men kan het le-
ven niet meer onder ogen zien zonder over alle com-
municatiemiddelen en informatie te beschikken. Hun 
onwenselijke gevolgen voor onze gezondheid en de 
natuur moeten toch niet genegeerd worden en hoe wijs 
zou het zijn af te zien van sommige apparaten, als ze 
niet onmisbaar zijn, of tenminste het gebruik ervan te 
beperken voordat men er ziek van wordt. Maar men 
raakt dikwijls gefascineerd door die wonderen der tech-
niek en zelfs als men de nadelen kent, negeert men 
die zolang men er geen slachtoffer van is geworden. 

Nog eens te meer kan men verifiëren, dat alles wat 
de mens heeft geschapen en soms de vrucht is van 
een grote intelligentie en veel onderzoek, niettemin 
een bron van milieubederf en overlast is. Natuurlijk is 
de grootste schadelijkheid wel die van de invloed van 
de tegenstander van God, de Satan, die alle mensen 
leidt. Hij is het die hun hun genie geeft om alles wat 
de wetenschap en de techniek hebben kunnen voort-
brengen te ontwerpen, in gang te zetten en te bouwen. 
Want Gods hele schepping levert geen schade op.  
Alles in de natuur tot in het organisme van de mens 
aan toe gehoorzaamt aan de Universele Wet en bestaat 
als gevolg daarvan evenzeer voor het welzijn van zijn 
omgeving. Wij weten dat het ook op een dag voor de 
mens het geval zal zijn, die tot volmaaktheid hersteld 
zal worden en geen slachtoffer van vervuiling en bederf 
zal zijn. Hij zal onder de invloed staan van de geest 
van God, die zal worden verspreid over alle vlees in het 
Koninkrijk van God dat komt dankzij het offer zo duur 
betaald door onze geliefde Verlosser, Jezus-Christus en 
door zijn trouwe Kerk.

Opnieuw de aanhankelijkheid
van een dier
We hebben het dikwijls gehad over de aanhankelijk-
heid van honden aan hun baas. Niets houdt het dier 
tegen of schrikt het af om een geliefde baas terug te 
vinden, welke omstandigheden hen ook hebben ge-
scheiden. Afstand, hindernis, noch tijd kan zijn moe-

dige en volhardende scherpzinnigheid weerstaan. Hij 
bereikt tenslotte altijd zijn doel.

Dat is ook het geval bij deze gestolen vrouwtjeshond, 
waarvan de geschiedenis wordt verteld in La Dépêche 
onder de titel :

Anderhalf jaar later komt de gestolen hond terug 
bij haar baas... met een puppy!

De heer André Sarda uit Lavalette, werkzaam in een 
ziekenhuis in Limoux en algemeen secretaris van de 
Hondenvereniging in Carcassonne, zal één van de 
meest opwindende dierenverhalen beleven, een lange 
geschiedenis van anderhalf jaar, als volgt:

De eerste zondag van september nam André Sarda 
deel aan een jachtpartij met zijn beagle Fly, van vier jaar. 

Deze achtervolgde een konijn en dwong het dier 
zich te begraven in een kuil langs de kant van de weg 
die Lavalette en Caux-et-Sauzens met elkaar verbond.

Een auto stopte in de buurt, een portier sloeg dicht en 
de auto trok ook weer op, maar niemand besteedde er 
aandacht aan. Sarda naderde de kuil, en zag Fly niet. 
Hij dacht dat ze verder was gaan zoeken naar het konijn 
en floot haar. Maar ze bleef doof voor de roep van haar 
baas. De rest van de ochtend en de verdere dag werd 
aan het zoeken naar haar besteed, maar zonder succes.

De volgende dag werd het zoeken hervat en de leden 
van de hondensectie van Carcassonne hielpen allemaal 
mee, maar tevergeefs. De dagen gingen voorbij, de 
maanden en ook het jaar en… op 7 februari, zegge 
anderhalf jaar later, maakte Sarda zich klaar om in de 
garage in zijn auto te stappen, toen hij een hond voor 
de deur zag liggen. Hoe groot was zijn verbazing, toen 
hij Fly herkende, kwispelend maar toch een beetje ang-
stig. Naast haar drukte, nog wat banger, een puppy, 
van haar, zich tegen de flanken van zijn moeder.

Uitgeput, bemodderd, en vermagerd nam haar ver-
bijsterde baas Fly en haar jong in zijn armen en nam ze 
snel mee naar binnen, waar liefkozingen, goede zorg, 
en een flink stuk paté een grote troost voor ze waren. 

Anderhalf jaar lang had de kleine hond haar enige, 
echte baas niet vergeten. Verbazingwekkende dieren 
met een verbazingwekkend instinct.

Wat een prachtige aanhankelijkheid die het deze 
dieren mogelijk maakt om ze met zekerheid te leiden 
zonder speciale aanwijzingen. Een bewonderenswaar-
dig instinct leidt ze precies, een volledig succes verze-
kerend bij hun onderneming, dwars door alle problemen 
die daarbij komen kijken.

Liefde verwekt waarachtige wonderen. Een dier 
geeft daar dikwijls een duidelijke en ontroerende de-
monstratie van.

De mens kan ook de kracht van de liefde en de won-
derbare effecten ervan ervaren. Hoeveel families zijn 
er niet gedurende talrijke invallen en oorlogen bruusk 
gescheiden door deportatie of krijgsgevangenschap. 
Allen die stevig de hoop hebben gevoed op een oplos-
sing die hun lot gunstig was, en op een zeker weerzien, 
hebben alle bemoediging ontvangen om sterk te zijn 
en dapper het hoofd te bieden aan de penibele situatie 
van dat moment. Hoe vaak is de bevestiging van deze 
hoop niet aangrijpend!

In de eeuw die komt zal het kwaad een einde nemen, 
terwijl het goede tot in eeuwigheid zal blijven bestaan.


