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slaag om hem op een of andere manier een beetje te 
beïnvloeden, wordt het zijn nederlaag, en mijn over-
winning.” Maar het Lam van God is trouw gebleven 
zonder doorhaling en verflauwing.

Wat een karaktervastheid! Wat een wil zijn dank-
baarheid aan de Allerhoogste te uiten tot welke prijs 
dan ook, zich door niets te laten aantasten, zich volledig 
aan zijn Vader toe te vertrouwen! Dat duurde, want hij 
moest de hele beproeving van zijn trouw doorstaan. 
Maar de Eeuwige verliet hem niet, Hij zond Zijn en-
gelen om hem te dienen.

De trouw, de dankbaarheid, de tegen alles bestand 
zijnde aanhankelijkheid, de volledige onderdanigheid 
aan de vriendelijke en liefdadige beschikkingen van 
de Almachtige, dat is een prachtige lof tot God! Er zijn  
natuurlijk moeilijke, zelfs heel moeilijke momenten, 
waar alles tegen ons lijkt samen te spannen om ons te 
doen zwichten en ons te laten opgeven. De Heer Jezus 
was trouw en verzekert ons zijn hulp en zijn steun, op-
dat wij het ook kunnen zijn. Dat hangt dus alleen maar 
af van de gevoelens van ons hart. De Eeuwige eert wie 
hem eert. Er is van onze geliefde Verlosser gezegd, dat 
hij een naam boven alle namen gekregen heeft, zodat 
voor de naam van Jezus elke knie zich buigt, in de 
hemelen en op aarde en dat elke tong belijdt dat God 
hem bemind heeft.

Tijdens de hemelse roeping heeft de Heer zich 
trouwe discipelen gekozen, met wie hij zijn kerk, zijn 
bruid gevormd heeft. Dezen worden in de Schrift “de 
kleine kudde” genoemd. Er wordt in de psalmen ook 
over gesproken, als de dochter van de Koning die zich 
in haar geborduurde kleren gekleed heeft.

De mensen verkeren in zeer dichte duisternis. Alles 
is kunstmatig bij hen. De duivel belast zich ermee een 
arm menselijk wrak op te knappen met allerlei kunst-
grepen, opdat men zich met zijn rijk tevredenstelt. Hij 
geeft weer kleur aan een bleek gezicht, wist de rimpels 
uit, maakt de wimpers langer, zet weer tanden in waar 
ze ontbreken, bedekt met een pruik een kaal hoofd; hij 
verkoopt een kunstbeen aan wie er één verloren heeft. 
Hij heeft ook beweegbare armen, enz. U kunt bij hem 
alles vinden, maar het is steeds namaak en onder deze 
vermomming blijft het arme menselijk wrak dezelfde, 
verwoest door de zonde, waarvan ontaarding en dood 
de gevolgen zijn. 

Deze dingen biedt de Heer ons niet in zijn geze-
gende Koninkrijk. Daar is alles waarachtig. De ui-
terlijke schoonheid komt van binnenin, van een hart 
dat volledig vernieuwd is, waarin het goddelijke licht 
doordrongen is en dat in staat is de heilige Naam van 
de Almachtige en van onze geliefde Verlosser te ver-

Dankbaarheid, lof tot God!

DANKBAARHEID is een heerlijk gevoel. Het is 
een hefboom voor vreugde en voor tevredenheid 

van het hart. Het uit zich als een kracht van leven en 
zegen, in het bijzonder als het ontplooid wordt ten op-
zichte van de Almachtige, de God van alle uitstekende 
genade en van alle volmaakte gaven. David gaf er zich 
goed rekenschap van. Daarom vermaande hij zichzelf 
zo: “Mijn ziel, loof de Here, en vergeet geen enkele 
van Zijn weldaden.”

De mens wordt niet dankbaar geboren. Erkentelijk-
heid is een gevoel dat, zoals alle andere, gewekt en 
gekoesterd moet worden. De mensen komen op de 
wereld met allerlei aanleg, maar in de loop van hun 
leven vormt hun karakter zich volgens de gedachten 
waarmee zij zich voeden.

In de Hof van Eden hadden Adam en Eva een maag-
delijk karakter. Zij waren omringd met alle welwillend-
heid en goedheid van de Allerhoogste. Dat had in hun 
hart het gevoel van de dankbaarheid moeten wekken, 
dat hun de kracht om goed te doen had verschaft om 
het kwaad te overwinnen dat zich uitte in de persoon 
van de verleider. Zij konden toen van vreugde tot 
vreugde gaan en in leven blijven.

De dood is inderdaad helemaal niet natuurlijk, inte-
gendeel, ze is abnormaal. Ze is het loon van de zonde, 
zoals de Schrift zegt. Dat moesten onze eerste ouderen 
ondergaan. Zij luisterden naar de stem van wie onze 
Heer Jezus Christus de leugenaar en de moordenaar 
vanaf het begin noemde, eerder naar dan naar die van 
hun Weldoener; het onheil volgde daarop en had zijn 
terugslag op hun hele nageslacht.

De Almachtige had medelijden en barmhartigheid. In 
Zijn immense liefde zond Hij Zijn Zoon om het losgeld 
voor deze arme veroordeelden te betalen. De gevolgen 
van dat sublieme werk zullen zich manifesteren door 
het herstel van alle dingen. Daar zullen de mensen 
alle gemak hebben om gevoelens te leren koesteren 
die verwekkers van vreugde en leven zijn, in het bij-
zonder van dankbaarheid. Tegenwoordig zijn ze niet 
in staat dankbaar te zijn en God te roemen, omdat zij 
in dichte duisternis verkeren.

Te allen tijde konden bepaalde menselijke per-
soonlijkheden enkele stralen van het goddelijk licht 
ontvangen, omdat ze vurig verlangden in contact te 
komen met de Almachtige en Zijn wegen te leren 
kennen. In de mate waarin zij enkele van deze licht-
gevende indrukken konden opnemen, konden ze deze 

weerkaatsen. Daarvan hangt het voor iedereen af. Hoe 
meer men hongert en dorst naar de goddelijke gemeen-
schap, hoe meer men het licht kan ontvangen, en hoe 
bekwamer men wordt God dankbaarheid en loftuitin-
gen te brengen. Ze zijn vanzelfsprekend heel klein. 
Maar God aanvaardt deze gevoelens en verheugt zich 
erover, omdat Hij weet dat het een immense zegen is 
voor hen die ze uiten.

Het gehele universum verheerlijkt en dankt God. 
Ook de aarde bewijst Hem in haar verschillende ma-
nifestaties eer en dankbaarheid. De tuinier die allerlei 
planten kweekt, verheugt zich ze te zien gedijen. Als 
hij een prachtig bloemperk ziet, dat hij verzorgd heeft, 
komen lof en dankbaarheid ook hem toe, omdat hij 
enigszins bijgedragen heeft aan deze prachtige mani-
festatie, die tot glorie van God is.

Ook ons organisme looft God, terwijl onze geest 
Hem nog heel vaak onteert. Het is verschrikkelijk, 
deze afschuwelijke tegenstrijdigheid die in de mens 
zelf bestaat sinds de zondeval! Hoe dan glorie, eer en 
dankbaarheid tot God te kunnen brengen, als men niet 
in overeenstemming is met zijn eigen organisme, dat 
wel in harmonie is met de wet van de Almachtige? We 
moeten dus absoluut trachten overeen te komen met 
wat Hij ons leert, dat wil zeggen met het principe van 
de liefde en het goede.

Onze geliefde Verlosser bewees de Almachtige zijn 
lof en zijn dankbaarheid op een wonderbaarlijke en 
grootse manier. Het is wegens zijn gevoelens jegens 
zijn Vader dat hij de hemelse oorden verliet, om eerst 
het losgeld van de gevallen engelen te betalen. Hij 
is op aarde geboren om het Lam Gods te zijn dat de 
zonden van de wereld wegneemt.

Al op de leeftijd van twaalf jaar antwoordde onze 
geliefde Verlosser zijn adoptieouders: “Weet u niet, dat 
ik mij bezig moet houden met de zaken van mijn Va-
der?” Toen het moment voor hem kwam zijn opdracht 
te beginnen, trok hij zich terug in de woestijn, en vastte 
veertig dagen en veertig nachten. Hij concentreerde 
zich in een intens gebed om een bijzonder innig en 
diep contact te hebben met zijn Vader, en het volle 
begrip te ontvangen van wat hij moest verwezenlijken. 
Toen werd het hele mysterie van God om het heil van 
de mensen te verrichten aan hem geopenbaard. De 
Schrift zegt ons, dat hij aan het einde van dat vasten 
honger had. Dat is het moment dat de duivel koos om 
hem te verleiden. Hij zei tot zichzelf : “Als ik nu erin 

De sleutel tot geluk

LEA verwachtte met ongeduld haar eerste  
  kind. Een pracht van een jongen werd 

geboren in een gezin met de warme atmosfeer 
van een nestje dat met liefde is gemaakt. 
Opdat hij gezegend zou zijn, onderwierpen 
zijn ouders hem aan de besnijdenis, zoals 
de joodse religie die zij aanhingen, vereiste. 
David verdroeg deze chirurgische ingreep 
heel slecht en sindsdien gedijde hij niet meer 
normaal. Zeven maanden lang verkommerde 
hij, leefde als een plant en tot groot verdriet 
van zijn ouders sloten zijn kleine blauwe 
ogen zich voor goed voor de wereld waar-
voor hij niet de tijd had gekregen om die te 
ontdekken. 

Enige tijd later kwam de geboorte van een 
allerliefst klein meisje de rouwende familie 
opvrolijken. Onder de zachte warmte van dit 
zonnestraaltje, genas de wond veroorzaakt 
door de dood van David geleidelijk aan. 

Maar helaas, het noodlot joeg onvermoeibaar 
opnieuw op dit hervonden geluk; als gevolg 
van een verkoudheid overleed de kleine Ra-
chel op de leeftijd van twee jaar en werd bij 
David op het kerkhof begraven.

Lea was ontroostbaar en huilde bitter van 
de morgen tot de avond, terwijl ze in verwach-
ting was van een derde baby. Depressief door 
de smartelijke gebeurtenissen van het verle-
den, had ze onophoudelijk een schuldgevoel. 
Toen ze Sassia ter wereld had gebracht, was 
ze erg bezorgd. Om haar opgewonden geest 
tot rust te brengen beeldde ze zich in, dat 
het kleintje haar niet toebehoorde, dat ze 
haar aan een andere moeder gaf om groot te 
brengen. Toen dit schijnbeeld haar een beetje 
gerust stelde, zette ze zich aan de plicht om 
zich met haar kind bezig te houden met alle 
liefde van haar gekneusde moederhart.

Toen Sassia ernstige ziektes kreeg en de 
dood sluipend de wieg naderde, spaarde 
Lea zorgen nog moeite om haar schat te 

bewaken. En, o wonder! De dood moest 
bakzeil halen. Daarna had Sassia het geluk 
nog een broertje en een zusje te krijgen aan 
wier zijde zij opgroeide in de harmonie van  
het gezin. 

De jaren gingen voorbij… Na haar mid-
delbare school vond het meisje een baan in 
het onderwijs. Van jongs af aan had ze zich 
zonder overtuiging onderworpen aan de eisen 
die de joodse religie stelde, met het gevoel 
dat die niet de wil van God waren, dat Deze 
eerder in het hart zou kijken en een eerlijk 
gedrag op prijs zou stellen. Toen Joseph, een 
jonge onderwijzer die ook niet veel aan de 
religie deed, haar dan ook ten huwelijk vroeg, 
aarzelde ze niet om haar ja-woord te geven. 
Omdat Joseph de drie maanden zomerva-
kantie die zijn baan hem verschafte, niet 
werkeloos door wilde brengen, accepteerde 
hij het even later om een werknemer in een 
in- en exportbedrijf te vervangen. Omdat hij 
de smaak te pakken had gekregen van dit 

nieuwe werk, besloot hij te stoppen met zijn 
baan in het onderwijs.

Er werden twee meisjes geboren. Dyna, 
de oudste, studeerde bijzonder toegewijd en 
verliet haar geboorteland Algerije om haar 
opleiding te vervolgen in Aix-en-Provence. 
De tijd verliep zonder problemen tot de dag 
dat een S.O.S de rust van Sassia en Joseph 
kwam verstoren: “Dyna ziek!” Het meisje 
was twintig jaar, had net op briljante wijze 
haar examens gehaald, en zich helemaal op 
de muziek gestort. Al haar capaciteiten had-
den veel jaloezie rondom haar opgewekt. Zich 
daardoor achtervolgd voelend, was ze in een 
depressie geraakt en een erg streng verma-
geringsdieet had de situatie nog verergerd.

Na dat probleem met haar man te hebben 
besproken pakte Sassia zonder aarzelen haar 
koffers en verliet Algerije om naar haar doch-
ter in Marseille te gaan, waar naaste familiele-
den de jonge zieke hadden willen opvangen. 
Twee jaar verliepen. Dyna had meer slechte 
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dagen dan goede en moest steeds weer een 
verblijf in een kliniek ondergaan. 

In Algerije ging de dagelijkse routine ge-
woon door: Esther, de jongste van het gezin, 
zat op de middelbare school, terwijl de vader 
talrijke malen op en neer naar Frankrijk ging, 
tot hij tenslotte een appartement in Mar-
seille vond. En tot hun grote vreugde waren 
de twee zussen nu weer verenigd met hun 
moeder, terwijl hun vader weer terug ging 
om zijn verplichtingen wat zijn werk betreft, 
na te komen.

Enige tijd later dacht Sassia onder druk van 
verstandige adviezen er goed aan te doen om 
haar man in Algerije weer op te zoeken, na 
een aardige dame te hebben geïnstalleerd bij 
haar dochters. Maar plotseling en onvoorzien 
werd Joseph op dezelfde dag dat zijn vrouw 
aankwam, opgeroepen om onmiddellijk voor 
zijn werk naar Parijs te gaan. Sassia raakte 
toen verdwaald in een doolhof van vragen 
en concludeerde tenslotte: terwijl je zit te 

wachten tot je man terugkomt, kan je je tijd 
beter gebruiken om je ergens aan te wijden. 
Dat is de enige waarachtige richting die je 
aan je bestaan kan geven. En meteen zette 
ze zich met ijver aan het werk.

Sassia was ervan overtuigd dat zo’n nieuwe 
reden om voor te leven haar slechts kon wor-
den overgebracht door de geest van God. Die 
was het die haar voortaan leidde op de weg 
van het altruïsme waardoor ze zoveel geluk 
ontdekte. Met het geld dat Joseph haar had 
gegeven, verrichtte ze wonderen. Ze gaf het 
uit, maar het kapitaal smolt niet door de uit-
werking van een wet van gelijkwaardigheid 
die ze leerde kennen.

Sassia ging nooit van huis zonder geld mee 
te nemen om aan de armen te geven. Zo was 
elke dag een feestdag! Ze liet niet na om 
te troosten, te geven of te praten over haar 
nieuwe ontdekking. Wat de Voorzienigheid 
haar hart had ingegeven door haar de ware 
zin van het leven te openbaren, bewaarde 

zij als een kostbare schat en liet het vrucht 
dragen. Zij oogstte vreugde in overvloed en 
het ondervonden enthousiasme deed haar 
bruisen van leven.

Voordat hij naar Parijs vertrok, beloofde 
Joseph zijn baas, een man op leeftijd, om 
hem te vergezellen tot Lyon, waar hij een 
chirurgische ingreep moest ondergaan. Toen 
ze zag, dat het haar man niet mogelijk was 
die belofte na te komen, bood Sassia haar 
diensten aan, tot grote opluchting van me-
neer Jules. 

Er was gezorgd voor een tussenstop in 
Marseille, wat Sassia de gelegenheid gaf om 
haar dochters in de armen te sluiten. En haar 
buurvrouw op de overloop had aangedron-
gen: “Vergeet niet mijn moeder de groeten 
te doen. Ik heb haar over u verteld en over 
uw levensopvattingen. Ik ben er zeker van, 
dat ze blij zal zijn u te leren kennen.”

Sassia belde dus aan de deur van mevrouw 
Sabinet, die haar heel vriendelijk ontving. 

De twee vrouwen voelden meteen, dat ze op 
dezelfde golflengte zaten. Aan het einde van 
dat bezoek gaf mevrouw Sabinet een boek 
aan Sassia. Daarna drukte ze haar op het 
hart: “U moet tijdens uw verblijf in Lyon zo 
vriendelijk zijn mijn groeten over te brengen 
aan de familie Nivelle.”

Sassia liet zich niet bidden om te begin-
nen met het lezen van Het Eeuwige Leven, 
dat boek dat mevrouw Sabinet haar had 
toevertrouwd. Ze las de eerste regels van 
de inleiding: “De eerlijke denker die zich 
heeft ingespannen om rechtschapenheid en 
oprechtheid in zijn hart te realiseren, is altijd 
verwonderd over de mogelijkheden die zich 
automatisch aan hem voordoen als beloning 
om zijn inspanningen met een zeker succes te 
bekronen. Hoe consequenter de grondslagen 
van zijn oprechtheid en eerlijkheid zijn, hoe 
groter de aanmoediging en het behaalde suc-
ces zijn.” Terwijl ze haar lectuur vervolgde, 
ging Sassia alles wat beantwoordde aan haar 

heerlijken en te heiligen. Alles is dan prachtig. Geen 
fictie en luchtspiegelingen meer, maar realiteit. Ook 
geen geld of afpersing meer, want dat alles maakt deel 
uit van de duisternis. Dan is in het herstelde paradijs 
het leven voor iedereen verzekerd: “Kom, koop zonder 
iets te betalen.”

Het volk van God is geroepen om deze prachtige din-
gen te vestigen. Daarvoor moet het een innige eenheid 
met de Almachtige tonen en met alle ware kinderen 
van God. Dat vraagt het opzij zetten van de oude men-
taliteit die verdeelt. Het nieuwe schepsel is verenigd 
met Christus en met allen die met hem verenigd zijn 
om zijn wil te volbrengen.

De naties hebben geen enkel idee van de kracht die 
ontplooid zal kunnen worden door het volk van God, 
als het verenigd zal zijn onder de macht van de god-
delijke geest. Wij kunnen ons er een idee van vormen, 
als wij bedenken dat het door de geest van God is, dat 
het gehele universum gevormd werd. Het is dus nodig 
ons hart te zuiveren, opdat het een goede opvangplaats 
wordt van de goddelijke geest.

Wij hebben geen ander belang te verdedigen dan 
dat van het Koninkrijk van God. Het bestaat eruit de 
ongelukkigen van de aarde te bevrijden, voor hen te 
betalen, als wij de strijd van de ingewijden strijden, 
degenen te zegenen die ons vervloeken, voor degenen 
te bidden die ons vervolgen. Tot deze prijs kan men 
de Naam van de Allerhoogste verheerlijken en het 
Koninkrijk van God vestigen. Het is ook het aandeel 
van de leden van het Leger van de Almachtige, maar 
zonder het offer en de betaling.

We moeten dus allemaal innig met elkaar samen-
smelten in het programma dat verwezenlijkt moet 
worden. Wij moeten solidair zijn en elkaar helpen om 
een verenigd, gezegend werk te verrichten, dat de 
complete en gehele overwinning is van het goede op 
het kwaad. Zoals ik niet ophoud het te herhalen, omdat 
het moment voor ons zo serieus is als nooit tevoren, 
weerhoudt de Heer nog de vier winden totdat alle echte 
ingewijden aan het voorhoofd verzegeld zijn.

De grote potentaten van de wereld denken de eve-
nementen onder controle te hebben. Wat een vergis-
sing! Zij kunnen alleen maar gebruiken, wat ze tot 
hun beschikking hebben en daarna verdwijnen ze als 
hoogmoedigen en boosaardigen, die als stoppels zul-
len zijn. De waarachtigen, degenen die echt beslissend 
zijn, zijn degenen die de goddelijke familie vormen. Zij 
bestaan voor het goede en de zegen, voor de bevrijding 
van de lijdende mensheid. Om daar bij te zijn moeten 
we de nodige inspanningen doen, en door de heilig-
heid van ons gedrag, de Dag van God verhaasten. Dat 
betekent ons ermee bezighouden om de nieuwe wereld 
geboren te laten worden. Zo loven we God en tonen 
in de praktijk een echte dankbaarheid.

Daarvoor komt het er vanzelfsprekend op aan geheel 
en al in zijn element te zijn. Het moet niet zo zijn, dat 
een kleine beproeving ons van ons stuk brengt nadat 
wij negenennegentig zegeningen hebben ontvangen, 
en dat wij op die manier de negenennegentig manifes-
taties van de goddelijke genade teniet doen. De drie 
Hebreeërs roemden God op een bewonderenswaardige 
manier. Hun getuigenis is zo wonderbaarlijk dat hij zich 
nog nu aan ons openbaart als een lichtgevende kracht, 
die ons een grootse stimulans verschaft. Toch kenden 
ze nog niet de hemelse roeping.

Daarom is het goed, dat het volk van God tegenover 
zijn taak wordt geplaatst. Deze vraagt het opzijzetten 
van alle belemmeringen, van ons egoïsme, van elk  
eigenbelang. Het volk van God moet zich concentre-
ren op het werk dat verricht moet worden. Dan zal het 
werkelijk zo kunnen zijn als de kleine troep van Gideon 
die de overwinning behaald heeft. Deze zal de vrucht 

zijn van een complete gehechtheid, van een eenheid 
zonder bres, van een onbegrensde dankbaarheid. Na 
de grote tegenspoed zullen de mensen in groten ge-
tale komen; zij zullen kunnen geloven, juist wegens 
de wonderbaarlijke getuigenis van eenheid die het 
volk van God in staat zal zijn hun te geven. Zij zullen 
dan leren de Allerhoogste hun echte dankbaarheid en 
loftuitingen te brengen.

Nu klampt de boer zich nog vast aan zijn eigen-
dom, zijn koeien, zijn mest. Hij wil zijn lot niet aan 
de Allerhoogste toevertrouwen om een zachtmoedige 
te worden die de aarde beërft. Een ander hecht aan 
zijn titel, nog een andere aan zijn betrekking; nog 
anderen houden met twee handen hun geld vast dat 
ze niet willen loslaten. Als men aan deze arme slaven 
zegt dat men in geloof moet wandelen, gaat dat hun 
boven het hoofd. Maar wanneer de schok voldoende 
groot zal zijn, wanneer alles in rook zal opgaan, wan-
neer zij automatisch ontdaan zullen worden van wat 
hen hindert, dan zal dat veel beter gaan. Daarom zei 
de profeet Haggai: “Nog een korte tijd en Ik zal de 
hemelen en de aarde doen beven.” Op dat moment 
zullen de strijders elkaar uitroeien; de goed ingestelde 
harten zullen de wegen van de Eeuwige en Zijn on-
uitsprekelijk goed Vaderhart beginnen te begrijpen.

Laten we ons dus aan het werk zetten zonder ach-
terom te kijken, maar vooruit, steeds vooruit, om aan 
God onze aanhankelijkheid, onze dankbaarheid, onze 
loftuitingen en onze eerbetuigingen te brengen, met 
heel ons hart, door een volledige trouw aan de opdracht 
dat Hij ons toevertrouwd heeft.

Zo zal onze getuigenis gezegend worden en samen 
met onze geliefde Verlosser zullen we het Koninkrijk 
van God op aarde vestigen, dat aan de mensen een 
bevrijding uit de slavernij van de zonde brengt, die hen 
tot nu toe heeft onderworpen. Het moment is gekomen, 
waarop het offer van onze geliefde Verlosser zich moet 
uiten door het herstel van alle dingen. Dan zal de hele 
mensheid terugvinden, wat in Eden verloren ging. Er 
is over deze prachtige tijd gezegd, dat de mensen dan 
vreugdekreten zullen slaken, en een eeuwige vreugde 
hun hoofd zal bekronen. De oude dingen zullen opge-
houden zijn om plaats te maken voor de nieuwe die 
nooit voorbij zullen gaan.

Nederlagen en overwinning
Uit het blad En Marche Nr. 1615, brengen we het on-
derstaande artikel van Catherine Daloze naar voren, 
dat onze aandacht getrokken heeft.

Een mislukking toegeven

Voor een examen zakken, bij verkiezingen niet gekozen 
worden, gebak uit de oven halen dat er erbarmelijk uit 
ziet, failliet gaan, scheiden… dat wordt niet ten toon 
gespreid. Nauwelijks wordt er in het geheim in kleine 
kring over gefluisterd. Maar sommige slimme geesten 
laten een tegenslag het domein van een “success story” 
binnengaan.

Als men, wat rondom ons gebeurt, onder de loep 
neemt, zou men gaan geloven dat het leven alleen uit 
successen bestaat. De verliezer bij een televisiespel 
vertrekt met zijn troostprijs en blijft glimlachen; de 
enige herinnering die toegelaten wordt, is zijn uur van 
glorie. Internetgebruikers tonen hun blijde overmatig 
mooi gemaakte snoeten; hun zo geafficheerde gezich-
ten kiezen liever voor “jong en mooi”; anders zal het 
een landschap worden, een bloempje of de foto van de 
kinderen, allemaal alleraardigst. De bij de verkiezingen 
teleurgestelde kandidaten verdwijnen achter een stra-
tegie van opgewekte dankbetuigingen voor de verza-
melde stemmen, zelfs al waren het er onvoldoende om 
gekozen te worden. In de redevoeringen en getuigenis-

sen over het verlies van werk of het faillissement van 
een onderneming zullen die een begin van een mooi 
avontuur met nieuwe uitdagingen genoemd worden.

“De horizon die miljoenen gebruikers van de sociale 
netwerken aanbieden en in stand houden, is alleen maar 
een illusie van een volmaakt leven. Elke vergelijking 
daarmee kan onmogelijk kloppen”, merkt de essayiste 
Mathilde Damandier op. De druk van “het welslagen” 
is zodanig sterk dat sommigen erin slagen een vorm 
van “mislukkingsneurose” te ontwikkelen. Ze geven 
zich dan gewonnen, voordat ze iets hebben geprobeerd, 
want zij willen liever niets ondernemen, dan het risico 
lopen te mislukken.

Over zijn nederlagen praten met de glimlach 
van het succes
 

Iets niet durven is ook een zwakheid. Op het terrein van 
de Gafa, (Gafa voor Google, Apple, Facebook en Ama-
zon. De reuzen van het Web. De vier grote wereldon-
dernemingen van Internet. N.d.R.) is het de cultuur om 
ondernemend zijn. De kunst van het “start up” (nieuwe 
vernieuwende onderneming. N.d.R.) is verheven tot de 
hoogste rang. En om de vindingrijkheid made in Sil-
licon Valley (“Vallei van het silicium”: centrum van de 
top-industrieën gelegen in het zuidelijke gedeelte van 
de streek van de baai van San Francisco in Californië. 
N.d.R.) te ondersteunen, wordt de theorie van het “fail 
fast, learn fast” (snel mislukken, veel leren) naar voren 
gebracht. De Failcon worden gebruikt als werktuigen 
voor deze leer. Men kent ze minder aan deze kant van 
de Atlantische Oceaan, alhoewel ze hier en daar ook 
bloeien. Waar gaat het eigenlijk over. Conferenties 
waarin de ondernemers getuigen van de tegenslagen in 
hun beroep. Het doel: de mislukkingen relativeren, de 
terugslag ervan herwaarderen. De mode is a-priorisch  
het “happy end”.

Maar over welke nederlagen spreekt men? Die van 
Jeff Bezos, president-directeur van Amazon en zijn 
gelijken, van die personages van de moderne econo-
mie die nooit ophouden sommen geld te investeren 
om vernieuwingen in te voeren, ondanks de kostbare 
mislukkingen. Zij spreiden als moedige strijders de lit-
tekens van hun miskleunen ten toon, terwijl de anderen 
“hun nederlaag incasseren – met hun investeringen of, 
erger eenvoudig met hun werkkracht.” De president-
directeur geeft er een nieuwe draai aan en gaat prat 
op een “succes story”. Zijn onderneming – en zijn 
werknemers – ondergaan er de bijkomende schade van. 
“71% van de kaders van de logistieke verzamelpunt 
van Amazon in Montelimar lijdt aan slapeloosheid. 70% 
van de werknemers vermeldt stress door het werk en 
40% heeft al een arts geraadpleegd. (…) Voor hen is de 
nederlaag geen heldendaad maar een ramp”, brengt 
Mathide Damandier in herinnering.

En de essayiste besluit : “Zijn eigen nederlaag her-
waarderen is alleen maar een nieuw middel om zich 
aan iedere verantwoordelijkheid te onttrekken.”… Een 
mooie zaak voor deze grote bazen 4.0. (de vierde in-
dustriële revolutie. N.d.R.)

Vooruitgaan ondanks zijn nederlagen door zijn 
schouders onder de realiteit te zetten
 

Een nederlaag kan ook zijn goede kanten hebben. Vooral 
wanneer hij aanzet tot het stellen van goede vragen, 
wanneer hij een mijlpaal vormt in het begrip, wanneer 
hij de nieuwsgierigheid stimuleert, wanneer hij ertoe 
oproept iets te wagen, dat verkeerd is in vergelijking 
met de “process” die als droevige meesters heersen. 
Niet slagen kan omslaan in creativiteit, en een geluk 
bij een ongeluk betekenen. Als zuster Tatin niet iets 
had vergeten waardoor haar recept mislukte zouden 
niet zoveel mensen op de taart met die naam hebben 
getrakteerd en zou die taart niet een populair dessert 
zijn geworden. Zonder de vergissing bij het maken van 
een model om hartkloppingen op te nemen, zou de pace-
maker het niet mogelijk hebben kunnen maken om het 
hart te stimuleren, enz. Zoveel ontdekkingen ontstaan 
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aspiraties onderstrepen. Toen ze bij de laatste 
zinnen was gekomen van de slotgedachte: 
“We moeten dus vreugde, vrede en troost 
brengen rondom ons, om mensen te zijn die 
het goede nieuws brengen en die de onge-
lukkigen op de aarde troosten”, waren er 
heel weinig passages overgebleven die niet 
onderstreept waren. 

Na dit belangwekkende oponthoud in 
Marseille, zette Sassia in gezelschap van 
meneer Jules haar reis naar Lyon voort. Toen 
zij eenmaal in haar hotel geïnstalleerd was 
en haar zieke in het ziekenhuis, hield Sassia 
haar belofte en belde aan op het adres van 
de familie Nivelle, de vrienden van mevrouw 
Sabinet, om hun de groeten van haar te doen 
en vooral om met hen te praten over het  
ideaal dat haar al een tijdje bezielde. Toen 
ze merkte dat speciaal hun dochter belang-
stelling had voor haar ervaringen, kon Sassia 
niet besluiten weg te gaan zonder haar het 
kostbare boek Het Eeuwige Leven te geven. 

Daarna doorkruiste ze de stad in alle richtin-
gen op zoek naar een boekhandel die in staat 
was om haar dit werk te leveren om het weer 
terug te kunnen geven aan mevrouw Sabi-
net. Maar niemand wist, waarom het ging. 
Tenslotte gaf men haar in een boekenwinkel 
waar ze bijbels verkochten, een aanwijzing: 
“Probeert u het eens bij de Mensenvrien-
den.” Dat was vaag… Hoe moest ze die 
Mensenvrienden vinden in die grote stad? 
Tenslotte gaf het Bureau voor Toerisme haar  
twee adressen. 

Toen Sassia de zondag daarop uitgenodigd 
werd door de familie Nivelle, bleef ze daar 
niet lang. Zodra de maaltijd afgelopen was, 
haastte ze zich om te vertrekken. Met het pa-
piertje van het Bureau in de hand wendde ze 
zich tot de eerste persoon die ze tegenkwam: 
“Pardon mevrouw, kunt u me zeggen welke 
van deze twee adressen het dichtste bij is?” 

– Het is maar een paar stappen verwijderd 
naar dit adres, antwoordde de mevrouw, 

terwijl ze met haar vinger één van de twee 
straten aanwees. 

Sassia had geen enkele moeite de plek te 
vinden, waar de aanhangers van dit mens-
lievende werk bijeenkwamen en waar ze 
terechtkwam in een druk bezette verga-
dering. Ze nam plaats, luisterde en hoorde 
alles, wat ze juist wilde horen. De God die 
ze zo graag wilde leren kennen, werd voor 
haar geopenbaard in de hoogte, breedte en 
diepte van Zijn liefde. Toen de vergadering 
afgelopen was, omringden de deelnemers de 
nieuwkomer met veel broederlijke warmte. 
Sassia hoorde toen ook praten over een con-
gres dat binnenkort in Zwitserland gehouden 
zou worden. Een onweerstaanbaar verlangen 
kwam plotseling op in haar hart: wat zou ik 
graag die vergadering bijwonen!

Vol hoop keerde Sassia terug aan het bed 
van meneer Jules in het ziekenhuis, zoals 
ze elke dag gewoon was. Ze vond hem erg 
opgewonden: “Denk toch eens aan, me-

vrouw Sassia, de chirurg heeft besloten om 
me aanstaande vrijdag te opereren…” Toen 
ze dit hoorde, voelde Sassia hoe een enorme 
teleurstelling haar overviel. Ze kon dag zeg-
gen tegen haar mooie plan! Want het vertrek 
naar het congres in kwestie was precies op 
die vrijdag, en Sassia durfde meneer Jules 
in deze omstandigheden niet in de steek te 
laten. Deze ging verder: “Maar u kan toch 
wel bedenken, dat ik bijgelovig als ik ben, 
absoluut weiger om mij op een vrijdag te 
laten opereren! Door mijn verzet heeft de 
chirurg de vlag moeten strijken en de zaak 
is verschoven naar aanstaande dinsdag.”

Het hart van Sassia sprong op van vreugde. 
Op die maandag kwam ze terug van het 
congres! Zo kon ze met een gerust geweten 
haar zieke enkele dagen alleen laten om naar 
Zwitserland te gaan. 

In de trein maakte ze de meest verbazing-
wekkende tocht van haar leven. De herin-
nering aan de jaren doorgebracht met haar 

uit een mislukking. Wij zouden ongelijk hebben geen 
ruimte te scheppen waarin wij ons kunnen vergissen, 
waarin wij mogen twijfelen, waarin wij waardig een 
nederlaag kunnen beleven.

Wij zouden ongelijk hebben niet met een welwil-
lende blik te kijken naar onze mislukkingen, en die van 
anderen; door te bedenken dat zij eerder interessante 
ervaringen kunnen zijn dan vernederingen, schuldge-
voel of episoden die vlug vergeten moeten worden.

Over een nederlaag spreken is een gevoelig onder-
werp om aan te snijden. Hier nodigt de auteur van het 
artikel ons uit om, naar het evenbeeld van veel anderen 
die de positieve psychologie ophemelen, een nederlaag 
met optimisme te beschouwen. Men kan wel degelijk 
zeggen dat het jammeren over onze fiasco’s niets zal 
veranderen. Maar ze volgens het moderne gezegde, 
positief bekijken lost ze ook niet op. Wij kunnen lachen 
over ons ongeluk, maar het is toch wel degelijk reëel. 
Overigens hoort men vaak de uitdrukking: “Geen pro-
bleem!”, terwijl er nooit zoveel problemen zijn geweest. 
Het is mode om optimistisch te zijn, maar daarmee staat 
men steeds geïsoleerder in zijn tegenslagen, waarover 
men met niemand durft spreken. Daarbij komt ook 
nog een onrechtvaardigheid: sommigen kunnen zich 
permitteren erover te spreken, zelfs de spot te drijven 
met hun nederlagen, terwijl anderen last hebben van 
slapeloosheid of depressies, zoals de auteur van het 
artikel zegt.

Het is waar dat sommige vergissingen interessante 
ontdekkingen mogelijk hebben gemaakt, zoals die door 
Catherine Daloze vermeld worden. Moeten we daarom 
echter aanbevelen om te mislukken? Zeker niet!

Natuurlijk geeft het negeren van een nederlaag ons 
de illusie, dat die er niet is geweest. Maar deze han-
delwijze is een lapmiddel. Men handelt zo, omdat men 
geen andere oplossing heeft en omdat men op deze 
manier de stress en de depressie verbonden aan een 
nederlaag vermijdt. Men zal het toch goed en wel op 
een of andere dag waarop men zich er niet meer aan 
zal kunnen onttrekken, moeten aanpakken. Waarom 
dan niet vandaag? Het is wat het goddelijke Woord 
ons uitnodigt te doen. Overigens, het enige middel om 
onze nederlagen te herstellen is ze te erkennen, ze te 
bekennen en te veranderen. Jawel, het is mogelijk! 
Het gaat daar niet meer om positieve psychologie, noch 
overigens kortweg om psychologie in het algemeen. 

Want de eerste nederlaag voor de mens, was die van 
onze eerste voorouders in Eden, die aan het woord van 
God ongehoorzaam waren. Wij kennen het gevolg van 
deze nederlaag, aangezien wij het nu zelf beleven. 
Het gaat om de vervloeking en de dood van Adam en 
Eva, en van al hun nakomelingen. Maar de Eeuwige 
had in Zijn onuitsprekelijke wijsheid al van tevoren 
voorzien in een oplossing voor dat probleem. Voordat 
de wereld bestond, had Hij al de gedachte gehad Zijn 
Zoon als offer te geven om de schuld die de mens je-
gens de rechtvaardigheid zou opdoen, te betalen. Men 
kan wel, zoals de apostel Paulus uitroepen: “O diepte 
van de rijkdom, van de wijsheid en de wetenschap van 
God!” Rom. 11: 33.

Wat wij hier graag zouden zeggen, is dat al onze 
nederlagen, al onze tekortkomingen, onze ongeluk-
ken, onze fiasco’s van tevoren werden betaald door het 
beminnenswaardige geven van zijn leven door onze 
geliefde Verlosser. Alles is al opgevuld, uitgeveegd, 
hersteld. Dat is de heerlijke blijde boodschap van het 
Evangelie van Christus. Onze inspanning bestaat eruit 
het geloof te ontwikkelen om dat offer te ontvangen, het 
te aanvaarden als betaling voor onze tekortkomingen 
en het met heel onze ziel te aanvaarden.

Maar het werk van God ten bate van de mens houdt 
daar niet op. Als de glorierijke opdracht van onze ge-
liefde Verlosser in het vergeven van al de beledigingen 
voorziet, opent hij ons ook de mogelijkheid van een 
nieuwe opvoeding die het ons mogelijk zal maken 
voorgoed onze conditie van zondaars, van veroordeel-

den te verlaten, en de belofte van het eeuwige leven 
te bereiken. Dat zijn begeesterende vooruitzichten die 
voor ons liggen.

Wanneer alle mensen succesvol door alle fasen van 
de goddelijke opvoeding zullen zijn gegaan, dan zullen 
er geen nederlagen meer zijn. Het eeuwige leven zal 
iedereen ten deel vallen en allen zullen de Allerhoogste 
loven en verheerlijken en onze geliefde Verlosser voor 
hun goedheid. Dat zal het op aarde herstelde paradijs 
zijn, waar er, volgens de uitdrukking van de profeet, 
geen schade meer berokkend zal worden.

Een les in altruïsme door een hond
Deze “ware geschiedenis” passend bij een rozet van 
de “Vereniging van dieren” wordt verteld door Fer-
nande Huc.

Open uw deur…

Ze hadden deze hond gevonden, halfdood, uitgemer-
geld, agressief zelfs, want door het aanhoudend verdu-
ren van leed toegebracht door mensen, wordt tenslotte 
ook de beste hond opstandig. 

Het regende en zijn doorweekte vacht droop in vuile 
voren op het gras van de tuin.

– Kom maar, zei de man uit zijn raam gebogen, kom 
maar kleintje. Maar de hond wist alleen, dat een man 
schopt, slaat met een stok, schiet met een geweer en 
klappen geeft met een bezem. Slagen, steeds weer 
slaag! Hij kende ze, de mensen! Dus hij bleef daar in 
de regen staan bibberen.

– Kom. Toe dan, kom.
In de hand van deze man was geen stok, geen be-

zem, geen geweer, maar een stuk brood. De ogen van 
de hond lichtten op in een dwaze hoop: brood? Gaven 
ze hem brood, aan hém? Aan hem, de onbeminde, 
de verworpene? Dat was vast een val! De mensen 
zijn erg sterk in het zetten van vallen! Maar hij had  
zo’n honger!

Hij zette een poot vooruit, daarna de andere, naderde 
al kruipend de hand die het brood vast hield, en alle 
angst van de wereld sprak uit zijn sombere ogen. Daar 
boven hief de arm zich op en de hond maakte zich ge-
schrokken klaar om te vluchten, toen het brood door 
de lucht vloog en neerviel voor zijn trillende neus. De 
hond maakte er zich meester van, wilde het meenemen 
naar de beschutting van een struik of een stronk van 
een dikke boom, maar hij viel uitgeput neer; hij had 
nog slechts de kracht om gretig kwijlend en grommend 
in zijn prooi te happen. Het duurde drie dagen voor 
hij kon accepteren zich naar de stoep voor het huis te 
slepen om een suikerklontje, een koekje, of een stukje 
vlees, uit de hand van de man aan te pakken. 

Omdat hij op een regendag was aangekomen, noem-
den ze hem “Moïse” en omdat hij weigerde in het huis 
te komen, maakten ze met oude kisten een schuilplaats 
van hout voor hem onder het afdak. Daarna werd er, 
toen de winter aanbrak, een warme deken uitgespreid 
in het nest en een andere stevige, zware doek voor de 
ingang gespannen.

In het begin wantrouwig, kreeg Moïse van dag tot 
dag vertrouwen in die man en zijn vrouw, maar hij ging 
door met grommen, als er vreemden langs kwamen.

Hij had de gewoonte aangenomen om uit een kom 
die onder het afdak gezet werd, te eten, als hij honger 
had, te drinken als hij dorst had en achter zijn dikke 
gordijn te kruipen om te slapen in zijn comfortabele 
schuilplaats.

Maar ondanks de kou die heel streng was geworden, 
weigerde hij nog altijd om meegenomen te worden naar 
binnen in de villa. Trouwens, hij kon niet lopen op het 
parket, dat in de was gezet was, en vanaf de eerste stap 
over de drempel, plofte hij neer, de vier poten naar alle 
kanten uitgespreid, na een val uit het bed voor hem 
gespreid in de vestibule. 

– Laten we hem maar in zijn nest, zei de man, hij 

zal er tenslotte wel aan wennen, ik denk dat we hem 
niet moeten dwingen.

Op een nacht had het bijzonder gevroren, het echt-
paar stond vroeg op, in de hoop de hond te doen be-
sluiten om bij hen in het huis te komen. Ze vonden hem 
slapend buiten, op de cementen vloer van het terras 
en verbaasden zich. 

– Wat doe je buiten bij een temperatuur als deze? 
Ga tenminste weer in je nest. Vlug.

De hond gromde. Het was weken geleden dat hij 
gegromd had.

– Kom op, wees niet zo dom, ga in je schuilplaats.
Ze bleven terugdeinzen voor zijn opgetrokken lip-

pen. De dag ging voorbij en daarna de nacht. En de 
morgen vond hem half bevroren voor het dikke gordijn 
van zijn schuilhut. Zijn ogen volgden waakzaam de 
gebaren van de man en de vrouw, en toen hun hand 
zich uitstrekte naar de wollen lap voor het nest, verhief 
hij zich dreigend met opgetrokken lippen. Ze dachten 
dat hij gek was geworden. 

Plotseling kreeg de man een idee. Hij maakte een 
kom geurige soep klaar die hij onder een boom ging 
neerzetten aan de andere kant van de tuin en deed net 
of hij geen belangstelling meer had voor de hond in 
zijn nest. Daarna, terwijl Moïse zijn maal verorberde, 
trok de man het dikke wollen gordijn naar beneden en 
deed een sprong achterwaarts, want uit het binnenste 
van de schuilplaats klonk een dreigend gegrom.

Daar was een andere hond. Een onbekende hond. 
Of liever een vrouwtjeshond, want opgekruld tegen 
haar buik lagen vier puppy’s aan de gezwollen tepels 
te drinken. Moïse, gealarmeerd door de kreetjes van 
de hondjes, liet zijn kom soep in de steek en kwam 
ongerust aanrennen.

– Rustig nu, zei de man met een kalme rustgevende 
stem. Heb jij je huis uitgeleend? Dat konden wij niet 
weten. Hier, kijk melk voor je vriendin; zie je wel, dat 
we haar geen kwaad willen doen?

Niemand kwam ooit te weten wie deze hond was, 
waar ze vandaan kwam, en of Moïse haar kende uit 
zijn vorige bestaan, of hij misschien de vader was van 
de pasgeboren hondjes…, er bestaan veel raadsels in 
het leven van honden die men ontmoet of opvangt.

De geschiedenis van deze honden heeft een geluk-
kig slot, want ze zijn geadopteerd door de baasjes die 
ze zelf hadden uitgekozen. Daarom vertel ik u dit. Ik 
houd niet van droevige verhalen over dieren en toch 
zijn er veel te veel van over de hele wereld.

Die treurige dierenverhalen worden door de mensen 
veroorzaakt. De mensen die eigenlijk meevoelend, edel-
moedig zouden moeten zijn, in één woord menselijk. 
De mensen aan wie honden als Moïse uit mijn verhaal, 
soms lessen leren.

Luister naar mij, bid ik u. Als u op een dag een 
hongerig dier voor uw deur aantreft, verkleumd van 
kou en rillend van angst, denk dan aan deze hond die 
Moïse heet, en die, toen hij na een lange en wanho-
pige zoektocht een comfortabel nest had gevonden, bij 
mensen die waardig waren mens genoemd te worden, 
dat onderdak aan heeft kunnen bieden aan een vrouw-
tjeshond die nog ongelukkiger was dan hij. Denk aan 
die hond, die liggend op bevroren grond, grommend de 
wacht hield voor dat gordijn dat van hem was, en dat 
zijn beschermelingen verborg. Bedenk dat een mens 
niet minder zou moeten zijn dan een dier.

En open uw deur zoals deze hond zijn gordijn heeft 
opgetild.

Een treffend verhaal, geschikt om de meest koude 
en verharde harten te ontroeren. Maar op voorwaarde 
dat deze verharding niet voortvloeit uit de geneigdheid 
tot smerig eigenbelang of wetenschappelijk fanatisme, 
waarvan de deelnemers aan proeven op levende dieren 
bezeten zijn, met het excuus ziekten bij de mens te 
genezen. Deze laatsten hebben de grens doorbroken 
van ongevoeligheid om door te dringen in het terrein 
van de wreedheid. En dat is, helaas, een mentaliteit 
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depressieve oudste dochter kwam terug in 
haar geheugen… Op een dag dat ze toen 
speciaal behoefte had aan sterkte om die 
nare situatie het hoofd te bieden, had ze 
zich over de Bijbel gebogen die een goed-
willend iemand haar had gegeven. Bij het 
oplettend lezen van de woorden die uit de 
mond van Jezus kwamen: “Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven!” had ze meteen 
begrepen, dat deze Jezus, verstoten door zijn 
geloofsgenoten, kort en goed, de Zoon van 
God was, de Verlosser. Daar was de sleutel 
tot het mysterie! had Sassia gedacht. Onder-
steboven door deze openbaring had ze zitten 
mediteren over de psalmen van David. De dag 
waarop haar hart door smart was overmand, 
had ze gelezen: “Jij bent mijn hulp, verlaat 
mij niet, laat me niet alleen, God van mijn 
heil, want mijn vader en mijn moeder heb-
ben mij verlaten, maar de Eeuwige zal mij 
opvangen!” en had de bladzij nat gemaakt 
met haar tranen. 

En vandaag bij dit gedenkwaardige con-
gres stroomden haar tranen opnieuw bij het 
horen praten over die uiterst goede God, die 
alles liet samenkomen voor het welzijn van 
hen die hem beminnen en zijn altijd goede, 
tedere en volmaakte wil proberen te doen.

Op de weg terug naar Lyon was Sassia nog 
geestdriftiger dan op de heenweg. Ze vond 
meneer Jules terug in gezelschap van degene 
die ze had gezien in Marseille, toen ze uit de 
kliniek kwam. Daarna kon haar man Parijs 
verlaten en terugkeren naar Algerije. De tijd 
verstreek en eindelijk stelde het moment 
van een vervroegde pensionering Joseph in 
staat om definitief bij zijn gezin in Marseille 
te gaan wonen.

Dyna was na acht jaar vol zorg nog niet ge-
nezen van haar depressie. De angst voor een 
verblijf in een kliniek had haar zo’n trauma 
bezorgd dat het leven voor haar ondragelijk 
was geworden. Op een dag, somberder dan 
ooit, bekende ze dan ook aan haar moeder: 
“Ik heb een grote dosis medicijnen genomen 
en ik ga sterven.” En inderdaad blies ze in 
de armen van haar moeder de laatste adem 
uit. Gelukkig was Sassia toen niet alleen in 

huis. Haar man was er ook. Geconfronteerd 
met dit drama zou ze van verdriet ingestort 
zijn als ze niet de Rots der eeuwen onder haar 
voeten had gehad, de Verlosser, aan wie ze 
zich vast kon klampen.

Sinds de oorlog met Algerije was de va-
der van Sassia met zijn vrouw in Parijs gaan 
wonen. Wat een geluk voor zijn dochter hem 
te horen verzekeren: “Net als jij geloof ik, 
dat Jezus de Redder van de mens is en dat 
ons volk zich wel erg slecht heeft gedragen 
tegenover hem. Zie je, als ik jonger was, zou 
ik met je meegaan naar je vergaderingen.”

Daarentegen bekritiseerde Joseph, de man 
van Sassia, zijn vrouw nogal, maar liet haar 
verder helemaal vrij om te doen wat ze wilde. 
Toen een ziekte hem trof en hij gedurende 
negen jaar eenzijdig verlamd was, wat waar-
deerde hij toen enorm de aanwezigheid en 
de toegewijde zorgen van zijn trouwe echtge-
note die hem tot zijn laatste snik verzorgde.

Sassia kon niet dankbaar genoeg zijn de 
sleutel tot het geluk te hebben gevonden bij 
haar Verlosser, die zeker de weg, de waar-
heid en het leven is. Wat een voorrecht voor 
haar te weten dat nederigheid en altruïsme 
de poort openen tot de geest van God, die 
zo weldadige geest, bron van vrede, steun, 
harmonie en goddelijke liefde!

Korte Kroniek van 
Het Rijk der Gerechtigheid                          
In september laatstleden had de familie van 
het geloof de vreugde bijeen te komen in Lyon 
om lessen te ontvangen door de opdracht van 
de trouwe Dienaar van God.

Op zondag kwam de tekst, waarover wij 
mediteerden, uit 2 Korintiërs 7: 1: “Daar wij 
dan deze beloften hebben, geliefden, laten 
wij onszelf reinigen van alle bevlekking van 
het vlees en de geest.” We werden aan het 
volgende herinnerd:

“Toen de oproep: “Wie is waardig?” zich 
in de hemel liet horen, alleen de Logos ant-
woordde. Het is zijn voorgeschiedenis van 
gehoorzaamheid, trouw, aanhankelijkheid 
die hem in staat heeft gesteld op de oproep 

te antwoorden om het fantastische heilswerk 
van de mensen te realiseren. Alleen hij had 
de onontbeerlijke gevoelens, in de vereiste 
mate, om dat programma te vervullen en de 
onsterfelijkheid van de goddelijke natuur te 
bereiken.

De school van Christus is voor iedereen 
geopend. Een school van ontwenning, van 
complete verandering en van verwezenlijking 
van het gehele offer van zichzelf in de dood 
van Christus. Dat is wat de apostel Paulus 
aan Timothéüs schrijft, als hij hem de dwaze 
en ongerijmde twistvragen, het goddeloos 
gezwets, tegenspraak en elk onnodig woord 
aanraadt te vermijden. Hij zegt dat dat een 
handelwijs is, die onreinheid teweegbrengt 
en het geloof verzwakt.

Wat vooral nodig is, is de verzaking die 
ons ertoe aanzet onszelf opzij te zetten om 
de naaste te behagen en hem te helpen vol-
gens de geest van het Koninkrijk, opdat hij 
zijn mentale evenwicht terugvindt wanneer 
hij het verloren heeft. Maar we kunnen al-
leen werkelijk helpen als wij zelf een kind 
van God zijn en ons hart gereinigd hebben, 
zodat het alleen maar een zegenende, op-
monterende uitstraling heeft. Dat is de uiting 
van het altruïsme, dat reinheid is.

De Heer is hard noch streng, en voedt zijn 
schaapje heel zachtzinnig op, zoals Hij be-
vestigt: “God geeft kracht naar kruis.” Maar 
Hij verlangt dat zijn schaap zich elke dag 
inspant om vooruitgang te maken. En als er 
een vloedgolf overkomt, verleent de Heer het 
als verzachtend middel zijn heerlijke balsem 
om de pijn te stillen en te helpen de moei-
lijkheden te boven te komen. Als de pijnlijke 
punten genomen zijn, is het een bevrijding.

Wat onontbeerlijk is, is een immense waar-
dering te koesteren voor de Almachtige en 
Zijn grootse werk. Welnu, dankbaarheid valt 
niet uit de hemel zo maar in ons hart. Men 
moet ze verzorgen, eraan denken, ze aan-
kweken, ze dag na dag doen gedijen. Wij 
zijn nog helaas, voor velen onder ons, een 
bende ondankbare en ongevoelige mensen, 
niet in staat mee te voelen zoals het zou 
moeten met de goddelijke welwillendheden 

en goedheden van de Almachtige. Het is niet 
voldoende deze achterstand vast te stellen, 
maar men moet zich er oprecht voor verne-
deren en er heel zijn hart voor inzetten om 
te veranderen. Men probeert, men herneemt 
zich, men begint weer, totdat men een fun-
dering van dankbaarheid heeft verworven. 
Daarna bouwt men er een gebouw op van 
een tegen alles bestand zijnde stevigheid 
zodat niets het meer aan het wankelen kan 
brengen.

Voortaan moet, door al onze inspanningen, 
de zalving van de geest van God ons kunnen 
zalven en dat ten nadele van al onze egoïs-
tische persoonlijke belangen. De goddelijke 
zalving is het voertuig om de genade van 
God over te brengen Om dat te ontvangen, 
moeten we elke bezoedeling van het vlees en 
de geest ronduit aan de kant zetten. Anders 
kan men de hemelse golven niet ontvangen. 
De Heer wil ons zijn genade verlenen boven 
alles wat wij zouden kunnen denken. Maar 
we moeten voor hem de hele plaats in ons 
hart vrijmaken.

De reinheid van het hart is een goddelijke 
wetenschap die verworven moet worden. Wie 
de reinheid van het hart nastreeft, heeft de 
Koning als vriend. Voor zo’n eer is het wel 
de moeite waard alles te doen en alles los te 
laten, om de vriendschap van onze geliefde 
Verlosser te voelen en onwankelbaar een 
liefdevolle betrekking met hem te koesteren.”

Wij hebben in deze vermaningen van de 
trouwe Boodschapper wel degelijk de ernst 
van het moment gevoeld en de inspanningen 
die nog te doen zijn om aan de wereld de 
getuigenis die hij verwacht, te geven. Wij 
danken onze geliefde broeders en zusters 
die zich ingezet hebben om deze gezegende 
ontmoeting voor te bereiden en allen die aan 
ons gedacht hebben.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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die algemeen dreigt te worden in onze tijd, waarin vol 
vulgariteit en de meest schandelijke hartstocht, het geld 
meester is geworden in het hart van velen.

Beschouwd als een ding, of een slaaf die er is om zich 
te lenen voor de fantasieën van zijn bezitter, moet het 
dier dikwijls veel ondergaan en lijden in het contact 
met de mens zonder dat deze er zich zelfs maar een 
beetje bewust van is. Dat is heel speciaal het geval bij 
een hond die ondanks de humeurigheid van zijn baas, 
bij wie liefkozingen met brute terechtwijzingen afwis-
selen, hem toch gehoorzaam bleef en toegenegen van-
wege het weinige dat hem regelmatig gegeven werd, 
onderdak en kost. Het meest bedroevend is het dan 
voor hem om te voelen dat hij door hem of hen waar 
hij van houdt verworpen wordt, en om dan te merken 
dat hij alleen is.

Daarentegen zien we hierboven een voorbeeld 
van meevoelende lieden, die zich gedragen als ware 
mensen. Hun zorg voor dat arme verlaten beest doet 
ons hart goed. Ze herstellen het blazoen van wat wij 
de beschaving noemen, maar die onder invloed van 
een groeiend egoïsme beter ontaarding genoemd kan 
worden.

En wat te denken van het gedrag van Moïse, de in 
de steek gelaten hond, daarna geadopteerd en vertroe-
teld, om de teef te helpen die jonkies kreeg? En die 
zonder twijfel ook geen tehuis had, en hem om asiel 
kwam vragen? Is dat geen puur altruïsme? En ware 
goedheid? Hoewel hij geen woorden en hun beteke-
nis kent! Van waar het hoofd te buigen voor velen die 
zich christenen noemen. Of voor de genen die proeven 
doen op levende dieren. Waarom hen een scalpel, een 
injectiespuit te geven, apparaten tot het vierendelen 
en het bedwingen van de dieren, en daarmee het ver-
vloekte geld, dat de wetenschap heeft gemaakt, evenals 
de politiek, duivelse middelen om het volk te kwellen, 
die uiteindelijk de totale uitroeiing van al het leven op 
de wereldbol veroorzaken.

Manifest ten gunste van de natuur
Uit de tijdschrift Biocontact Nr. 294 geven we het vol-
gende artikel weer, dat op een beknopte manier de 
strijd van de verdedigers van de natuur goed laat zien 
en ook de tegenstand die zij ontmoeten:

Wij willen klaprozen! 

Pesticiden zijn giftige stoffen die alles wat leeft, vernie-
tigen. Zij zitten in het regenwater, in de morgendauw, 
in de bloemennectar en de maag van de bijen, in de 

navelstreng van de pasgeborenen, in het nest van de 
vogels, in de melk van de moeders, in de appelen en de 
kersen. De pesticiden zijn een drama voor de gezond-
heid. Zij veroorzaken kanker, de ziekte van Parkinson, 
psychomotorische stoornissen bij kinderen, onvrucht-
baarheid, misvormingen bij de geboorte.

De blootstelling aan pesticiden wordt onderschat in 
een gek geworden systeem, dat de vlucht naar voren 
gekozen heeft.

Als een pesticide verboden wordt, nemen tien andere 
zijn plaat. Er zijn er duizenden.

Wij herkennen ons land niet meer. De natuur is er 
onherstelbaar beschadigd. Een derde van de vogels is 
verdwenen in vijftien jaar tijd; de helft van de vlinders 
in twintig jaar; de bijen en de insecten die de plan-
ten bestuiven, sterven bij miljarden; de kikkers en de 
sprinkhanen lijken verdwenen te zijn; de wilde bloemen 
worden zeldzaam. Deze wereld die verdwijnt, is de onze 
en iedere kleur die sterft, elk licht dat uitgaat, is een 
blijvend verdriet. Geef ons onze klaprozen terug! Geef 
ons de schoonheid van de wereld terug!

Neen, wij willen het niet meer. Tot geen enkele prijs. 
Wij eisen bescherming. Wij eisen van onze regeringen 
het verbod van alle synthetische pesticides in Frankrijk. 
Genoeg gepraat, nu moeten we handelen!

Deze tekst drukt in enkele woorden de nood van 
zijn auteur uit. Ook zijn onmacht tegenover de huidige 
toestand die zo dramatisch is, maar toch niet zonder 
oplossingen. Waar het op aankomt, is onze wil. Want, 
zoals dat artikel zegt, zijn de pesticiden een drama voor 
onze gezondheid. Ook voor de natuur. Zij berokkenen 
veel meer schade dan ze te pas komen!

Zeker moet de moderne landbouwer met veel para-
sieten rekening houden en het is heden ten dage niet 
gemakkelijk gezonde planten te verbouwen zonder 
hulp van onkruid- en insectenverdelgers, van fungici-
den en meststof. Voor sommigen is het zelfs ondenk-
baar. Anderen, zich bewust van de impact op het milieu 
van alle synthetische fytosanitaire producten, hebben 
de omschakeling moedig geprobeerd en hebben zich 
gewend tot natuurlijkere methoden. Ook al moeten 
zij met een kleinere productie rekening houden, ze 
hebben toch de voldoening bijgedragen te hebben 
aan de bescherming van het milieu, een stap waarvan 
men ook de economische waarde kan berekenen. Men 
zou verbaasd zijn over het geld dat de bestuiving door 
insecten van de planten in de wereld bijvoorbeeld  op-
brengt! Sommigen noemen een cijfer van 153 miljard 
euro. Men ziet het en dat zal zich steeds duidelijker 
vertonen, het verlies dat de landbouwchemie ons doet 

lijden, is groter dan het onmiddellijke profijt dat ze 
kan opbrengen. En de schade die ze veroorzaakt kan 
onomkeerbaar zijn.

De problemen die men ontmoet zijn de vrucht van 
het eigenbelang. Het geld is een harde meester, die al 
zijn onderdanen onderwerpt en hen tot slavernij brengt, 
zelfs vaak, zonder dat ze het merken. Al deze syntheti-
sche producten zijn afkomstig uit olie en doen de trusts 
van de landbouwchemie bestaan en rijker worden. Maar 
dit alles is een grote schade voor de natuur, de fauna 
en de mensen. Als men aan alle narigheden en ziekten 
denkt die zij kunnen veroorzaken en welke tol de dieren 
moeten betalen aan de moderne landbouw, kan men 
werkelijk zeggen, dat de mens bezig is de tak waarop 
hij zit af te zagen. Wij sluiten ons aan bij de oproep 
van de auteur van dat artikel: “Wij willen klaprozen!” 
Wij nemen hem over door een andere nog dringender 
oproep: “Wij willen het Koninkrijk van God!” en wij 
werken er met heel onze ziel aan, want wij weten dat 
het de oplossing is voor alle problemen van de mensen. 
Dat herstel van alle dingen dat de profeten aangekon-
digd hebben, en voor de komst waarvan onze geliefde 
Verlosser zijn leven gaf, staat nu voor de deur. Het zal 
de bevrijding zijn van alle ongelukkigen op de aarde, 
maar wij weten, dat het de tegenstand zal ontmoeten 
van de groten van deze wereld die niet aan hun belan-
gen willen verzaken. Maar, zoals de Schrift onderricht, 
is alle weerspannigheid nutteloos en zal overwonnen 
worden. Het is de strijd van het Lam tegen de draak, 
waarvan gezegd is dat het Lam zal overwinnen, want 
hij is de Heer.

Wij kunnen van nu af aan allen die naar gerechtig-
heid en Waarheid dorsten, verkondigen, dat de tijden 
die komen gelukkig zijn. Het is de Eeuwige, onze God, 
die ze voorbereid heeft voor alle mensen, door het of-
fer en de opdracht van Zijn welbeminde Zoon en zijn 
trouwe Kerk die zich bij hem aangesloten heeft, tijdens 
het hele evangelische tijdperk, door het geschenk van 
haar leven ten bate van alle mensen. De klaprozen zul-
len opnieuw bloeien, evenals de korenbloemen en alle 
weibloemen die bedreigd worden door de chemische 
producten die gebruikt worden. En zoals het Hooglied 
het uitdrukt: “Want zie, de winter is voorbij, de regen 
is verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, 
de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel 
wordt gehoord in ons land. De vijgenboom laat zijn 
vroege vruchten zwellen, en de bloeiende wijnstokken 
geven geur.” (Hooglied 2: 11: 13). Het is de poëtische 
bekendmaking van het Rijk van God dat zich op aarde 
vestigt tot de vreugde en de bevrijding van alle mensen.


