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met God te hebben door middel van het oude schep-
sel, dat baadt in het kwade. De Schrift verklaart het 
ons overigens, als ze zegt, dat God de zondaars niet 
verhoort. De apostel Paulus schrijft aan de Efezers: 
“God heeft ons in Jezus Christus geschapen tot goede 
werken, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wij zijn 
dus in Jezus Christus geschapen. Dat is een volledig 
nieuw werk, dat in ons een bewonderenswaardige actie 
teweegbrengt. Als wij zo in ons het nieuwe schepsel 
ontwikkelen, door ons in te spannen gevoelens van het 
Koninkrijk van God te verwezenlijken, komen we in 
contact met de goddelijke genade, die een weldoende 
en levendmakende kracht is voor al ons organisme.

Het voornaamste is vanaf dat moment de sfeer niet 
te verliezen, die de eerste liefde vertegenwoordigt 
waarover de Heer tot de Efeziërs spreekt, door hun 
te zeggen dat ze die liefde verloren hadden. Degenen 
die deze eerste liefde hebben kunnen voelen, en die 
daarna dingen hebben gedaan die niet in overeenstem-
ming waren met de waarheid, hebben ze natuurlijk 
niet kunnen behouden. Zij hadden toen veel moeite 
de vreugde terug te vinden die zij hun verschafte, die 
hun alles gemakkelijk maakte en hen op een moment 
zo prachtig gestimuleerd had.

Als men deze zegenrijke indrukken wil behouden 
en ze vermeerderen, zijn waakzaamheid en eerlijkheid 
nodig om wat het goddelijke programma ons toont, na 
te leven. Als men zich integendeel laat gaan om naar 
de tegenstrever te luisteren, raakt men weldra in zijn 
netten gevangen. Men verliest de goddelijke gemeen-
schap, en bijgevolg de vreugde. Men is dan als de 
schoenlapper die de hele dag door in zijn winkel zong. 
Hij had als buurman een financier met een zorgelijk 
gezicht, die hem benijdde als hij hem zo gelukkig zag. 
Op het laatst stelde deze man hem voor hem geld te 
geven. De schoenlapper aanvaardde dat. Maar zie, 
met het geld zijn dan de zorgen gekomen. Dat duurde 
enkele tijd, daarna verloor hij zijn vreugde. Toen zei 
hij tegen zichzelf : “Ik kan niet meer zingen wegens 
dat vervloekte geld, ik ben niet meer vrolijk noch ge-
lukkig, dat kan niet verder duren. Ik zal het geld aan 
mijn buurman teruggeven, opdat ik weer vrede, tevre-
denheid en vreugde van hart kan vinden, en daardoor 
opnieuw kan beginnen te zingen.”

Dat is de toestand van de mensen: zij kunnen slechts 
gelukkig worden op voorwaarde dat ze kunnen waar-
deren wat zij bezitten. Men bezit inderdaad werkelijk 
slechts dat wat men waardeert. Er zijn mensen die  
eigenaar zijn van een hoeveelheid dingen zonder ze te 
kunnen waarderen of ervan te profiteren. Zij hebben 
grote landgoederen die ze zelfs soms nooit gezien heb-

Ik maak alles nieuw

DE mensen baden in het vage en onzekere. Zij zijn 
onwetend van de waarachtige dingen en van de 

wegen van God, want zij bewegen zich in de sfeer van 
de ontaarde menselijke familie die geboren wordt, en-
kele jaren leeft en sterft. Zij hebben geen enkel begrip 
van de blijvende dingen, die van het Rijk van God, om-
dat zij geen enkel contact hebben met de Almachtige.

In het evangelie van Johannes lezen we dat de Al-
lerhoogste de zondaars niet verhoort. Dat betekent 
dat er geen enkele gemeenschap kan bestaan tussen 
Hem en de gevallen mens. Deze gemeenschap moet 
gevestigd worden. Ze begint door het geloof in het 
verlossingswerk verwezenlijkt door de Zoon van God, 
en het verlangen zich in overeenstemming te brengen 
met de goddelijke wil. Het contact met God ontstaat 
dan. Dadelijk begint de kiem van een nieuwe mentali-
teit. In de Schrift wordt dat de nieuwe mens genoemd. 
Er manifesteert zich vanaf dat moment ook een oude 
mens, die van de oude gewoontes, de oude gedachten 
gemaakt is; kortom van alles wat tot het domein van 
de illegaliteit en het egoïsme behoort.

Het egoïsme bestaat uit de meest verscheidene ge-
voelens, die heel vaak een grove nabootsing zijn van de 
goddelijke gevoelens, want in de wereld bestaat er een 
zekere liefde, een soort van gerechtigheid en wijsheid 
die ons alles laten zien wat de mensen kunnen doen. 
Er is een zekere kracht, maar een brute kracht die in 
werkelijkheid alleen maar een overdreven zwakheid 
is, aangezien het met geweld is dat men zijn ideeën 
wil doen zegevieren.

In de goddelijke wegen is het omgekeerd. Alles 
is gebaseerd op de ware liefde, die nooit bitter is en 
zich nooit uit in een onaangename vorm. Als wij de 
menselijke liefde beschouwen, stellen we vast dat zij 
allerlei gedachten en gevoelens verwekt die ertoe over 
kunnen gaan een vurige vuuroven en verschrikkelijke 
ongelukken te veroorzaken. Wij weten zo waar we ons 
aan te houden hebben wat de waarde van deze liefde 
betreft . Zij maakt de mensen diep ongelukkig, omdat 
het een duivelse liefde is, beheerst door de geest van 
de tegenstrever. Zij vertegenwoordigt een concentraat 
van egoïsme. Een altruïstische persoonlijkheid kan 
de afschuwelijke indrukken van de egoïstische liefde 
niet voelen. Ze is nooit jaloers, nooit beledigd, nooit 
gewelddadig.

De goddelijke liefde is gemaakt uit zuiverheid. Wie 
ze naleeft, verheugt zich als de anderen bemind wor-

den, zelfs als zij meer bemind worden dan hijzelf. Wie 
zich daarentegen in de egoïstische liefde beweegt, 
voelt een afschuwelijke, ondraaglijke pijn in zijn ziel 
die hem een verschrikkelijk kwaad berokkent, en dat 
enkel door jaloezie. Wij kunnen ons er dus rekenschap 
van geven dat het egoïsme met al zijn gevolgen ons 
vernietigt, omdat wij niet gemaakt zijn voor zulke ge-
voelens. Daarom is de weg van het egoïsme, die de 
mensen tegenwoordig bewandelen een dwaze, losban-
dige weg die hen tot het onheil leidt.

Het komt er dus op aan, wanneer men begonnen is 
een nieuwe mens te hebben, dat te voeden en het te 
doen gedijen door de egoïstische liefde en de wijsheid 
van de wereld aan de kant te zetten, die een deel zijn 
van de oude mentaliteit. Naarmate wij ons inspannen 
deze egoïstische gevoelens te doen verminderen, is er 
zoveel plaats die wij geven aan de nieuwe mens, aan 
de nieuwe mentaliteit, wat onuitsprekelijk gunstig is 
voor ons organisme, dat alleen gemaakt is voor deze 
altruïstische gevoelens.

Door middel van ons zesde zintuig, kunnen we aller-
lei gewaarwordingen opnemen, hetzij met ons nieuwe 
wezen, hetzij met het oude. De opvoeding van de  
tegenstrever deed ons een hoeveelheid gewaarwor-
dingen, indrukken, en een ongezond genot voelen die 
in ons onheilspellende sporen achtergelaten hebben, 
die ons zullen doen sterven als wij ze niet van ons 
verwijderen. Het is gif dat ons organisme niet kan ver-
dragen. Daarentegen doet de bewonderenswaardige 
en zuiver goddelijke liefde ons goed, ze montert ons 
nieuwe schepsel op en maakt het levensvatbaar. Zij is 
nooit onrechtvaardig of eigenmachtig. Zij is zachtmoe-
dig, wijs, intelligent, evenwichtig, in de hoogste mate  
weldadig.

Toen de universele wet ons geopenbaard werd, heeft 
ze ons het regime van de wet van gelijkwaardigheden 
getoond, waardoor wij onmiddellijk hebben kunnen 
erkennen dat God nooit straft. De kastijdingen die wij 
verduren, zijn nooit straffen. Het zijn bewonderens-
waardige lessen. Het is zoals wanneer een kind stout 
is, en men hem niet omhelst, terwijl men de anderen 
wel omhelst. Hij voelt dan het verschil en begrijpt dat 
goedkeuring en geluk voor degenen zijn, die zich vol-
gens de wet van het goede gedragen.

Wij kunnen geen gemeenschap hebben met de 
Eeuwige zonder dat een begin van een nieuw schep-
sel zich in ons manifesteert. Het is onmogelijk contact 

De weg van 
het gezonde verstand

ADELINE wist evenals haar zussen dat ze 
 moest gehoorzamen. Dat wist ze trou-

wens al, voordat ze kon lopen. Nooit had ze 
de gewoonte kunnen aannemen om “nee” 
te zeggen, wanneer het “ja” moest zijn, en 
omgekeerd. Om de waarheid te zeggen, daar 
had ze nooit zin in gehad. Gehoorzaamheid 
was een heilige, zeer belangrijke, onontbeer-
lijke deugd, zonder welke het nutteloos was 
om op wat dan ook te rekenen. Ze gehoor-
zaamden dan ook unaniem vanzelfsprekend 
en snel aan de stem die de autoriteit van 
vader en moeder verving, de stem van God. 
Wat mama wilde, wilde de hele wereld, dat 
was logisch. Was het niet allereerst via haar 
dat God zich liet gehoorzamen? Dat was 
ook logisch! De autoriteit van moeder was 
onweerlegbaar en vooral onbetwist, wanneer 
ze haar kinderschaar aan het werk stuurde, 

naar school of naar de kerk, waar er geen 
sprake van was de helft van de dienst te 
missen, hoe vermoeid of weinig gemotiveerd 
ze ook waren.

Ze begrepen in het gezin dus, dat het nodig 
was dat de zaken goed liepen, te meer omdat 
vader steeds moeilijker liep. De ziekte die 
hem levend verteerde, liet bijna geen hoop 
meer. De arme man was van goede wil, maar 
hij kon niet meer, ondanks alle wetenschap-
pelijke behandelingen die werden toegepast. 
De almachtige microbe had gewonnen en gaf 
het gevoel dat de arts zijn injectienaald wel 
in de vuilnisbak kon gooien. 

Het was natuurlijk niet de schuld van 
die man: het was de wil van God! Dat was 
tenminste de grootste troost, die de priester 
met de sacramenten had kunnen geven. Ze 
hadden de beproeving ondergaan zonder 
de rechtvaardigheid ervan te begrijpen. Ze 
hadden zich erbij neergelegd, het verdriet 
weg gestopt in hun ziel, en hun hoop op nul 

gesteld. Men moest het niet proberen te be-
grijpen, omdat God zelf onbegrijpelijk was. 
De zaak werd als afgedaan beschouwd, maar 
leven en dood, goed en kwaad, vreugde en 
verdriet, gezondheid en ziekte, alles viel met 
elkaar samen. De oudste was zestien en Ade-
line nog maar vijf, maar ze hadden die wil, 
die hun vader liet sterven na hem te hebben 
verplicht om te leven, wreed gevonden. Het 
gezin was dan ook eensgezind gebleken in 
dit ongeluk en ze hadden door kunnen gaan 
met het winkeltje en het café, die brood op 
de plank brachten. 

Ze barstten niet van het geld, maar ze wa-
ren dankbaar, wat duizend keer beter was 
dan het omgekeerde. Ze waren blij met het 
noodzakelijkste, dat echter niet zonder pijn 
en moeite op tafel kwam. De oorlog had de 
vruchten van de beschaving in de praktijk 
laten zien. Het waren geen wilden uit de 
rimboe, die tegenover elkaar stonden, op 
elkaar botsten, ook geen ongeletterden of 

heidenen, helemaal niet, maar er werden 
wreedheden begaan, die men nog nooit eer-
der zo had gezien.

In het gezin van Adeline waren de moei-
lijkheden harder gegroeid dan de meisjes. In 
de winkel was niets meer te koop, en in de 
pan zat vaak niets om te koken. Ze hadden 
honger, ze hadden het koud, ze sliepen in 
met een angstig hart en ze werden wakker bij 
het donderen van de kanonnen. Toch was het 
nog steeds de wil van God, omdat de priesters 
boven de menigte de wapenen zegenden en 
degenen die ze gebruikten ook, en vooral 
degenen die erdoor stierven. Ondanks die 
zegeningen veroorzaakte dat alles tranen, 
onuitsprekelijk lijden en de ergste ellende.

 De oudste zus van Adeline, verzwakt door 
de ontberingen, was ondanks alles getrouwd 
en de twee jongsten hielpen hun moeder. 

De mooiste dingen gingen voorbij, ze 
waren dus niet zo mooi, maar de gemeen-
ste dingen gingen ook voorbij, en de oorlog 
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werd beëindigd, door gebrek aan middelen 
om door te gaan, zoals iedereen wel wist.

De handel was weer opgepakt met meer 
werk dan geld, maar ze waren samen. Ge-
hoorzaamheid bleef de drijvende deugd die 
de onderneming deed werken, maar ze was 
natuurlijk, vriendelijk, zacht voor het hart, en 
de meisjes hadden zelfs geen enkele herinne-
ring aan een pak slaag of een kwaad gebaar 
van hun moeder. Ze droegen zo met het ge-
zin de slagen die van buiten kwamen en ze 
huilden samen in tegenspoed. Deze steeg ten 
top bij het overlijden van de oudste dochter. 
De instorting was volledig en het verdriet zo 
groot, dat Adeline er een zenuwcrisis door 
kreeg en haar zus een depressie. Was dat 
nog steeds de wil van God?

Georgette trouwde ook en het gezin was 
tot een minimum gekrompen. Adeline werkte 
alleen met haar moeder. Dat was toch bijna 
een feest, omdat hun verstandhouding zo 
goed als volmaakt was. Maar de gedachte 

om een gezin te hebben was in het hart van 
Adeline gezaaid. De mislukkingen om haar 
heen hadden haar niet ontmoedigd, zelfs als 
het gezonde verstand die regelmaat wel zag. 
Maar wat was het gezonde verstand en wat 
waren de grondbeginselen, de profeet en de 
wetgevende macht ervan?

Valérien had een bepaald zelfverzekerd 
optreden en verhaastte het tempo, al had hij 
daarentegen minder haast om werk te vinden. 
Ze trouwden met het spaargeld van de jonge 
vrouw en toch had Valérien een fortuin ge-
erfd. Ze kwam er een beetje laat achter, dat hij 
die aan pleziertjes had laten wegvloeien, en 
dat hij zelfs nog schulden met zich meenam 
in het huwelijk. Dat verminderde niet zijn 
welbespraaktheid, integendeel, hij overblufte 
het publiek en redde zich uit die zaak, zoals 
de vos uit de fabel zich had gered uit de put. 

Nadat de moeder van Adeline verschei-
dene facturen van deze wonderbaarlijke 
mooiprater had weg gewerkt, had ze hem 

op straat gezet voor haar kleine handeltje 
failliet zou gaan. Ze sliepen in haar huis en 
het was Adeline die een slaapplaats moest 
zoeken en de zorgen op zich nemen van 
een huishouden dat tot daar had gevaren 
als een dronken boot. De band van zorgen 
was nauwer aangehaald. De echtgenoot was 
als bij toeval altijd afwezig als een beambte 
kwam voor geld. Adeline moest zich dan naar 
haar zuster of naar haar moeder haasten, 
die de inbeslagneming van haar spaargeld 
voorkwamen. 

“Meneer” had een bagagewagen, bevoor-
raadde bepaalde kermislui op de markten 
wat duidelijk beneden zijn “bekwaamhe-
den” was. Maar op een dag klopten deze 
ontevreden kooplui bij hem aan de deur. 
Ze wachtten op hun koopwaar en brachten 
nieuws. Maar Valérien was die morgen ver-
trokken met medeneming van het spaargeld 
dat bestemd was om zijn schulden te regelen. 
Adeline snapte er niets van.

“Wat? Bent u dan niet op de hoogte?”
– Op de hoogte van wat?
– Maar van zijn relaties?
Valérien, de lichtzinnige echtgenoot was 

een maand verdwenen zonder het minste 
levensteken te geven; daarna was hij op een 
dag zomaar alleen teruggekomen en had aan 
de priester van het dorp geschreven. Men 
had hem dus zijn retourkaartje gestuurd. Een 
derde dochtertje werd geboren, maar onze 
man had daardoor niet zijn lust tot avontuur 
verloren. Het werk leverde niets op. Tienmaal 
waren de heren van de rechtsvervolging aan 
de deur komen kloppen en tien keer hadden 
de zus en de moeder verhinderd, dat Adeline 
op straat werd gezet. Dat ongeregelde leven 
kreeg toch een ontknoping toen Valérien op 
een gegeven moment was verdwenen.

Adeline bleef niet totaal alleen achter met 
haar dochtertjes. Haar zus had Therese bij 
zich genomen en haar moeder zorgde voor 
boter op het brood van de anderen. Maar dat 

ben. Het is in feite alsof zij ze niet werkelijk bezaten 
aangezien zij er geenszins van genieten.

Dat is ook het geval voor alle glorierijke dingen die 
de Almachtige ons geeft. Als wij ze kunnen waarde-
ren en ze gebruiken, zijn we gelukkig en hoe meer 
wij ze kunnen waarderen, hoe kostbaarder zij voor 
ons worden, en hoe meer we er de onmetelijke rijk-
dom van kunnen waarderen. Met de waarheid die wij 
bezitten, kunnen we dientengevolge wonderen doen, 
veel mensen gelukkig maken, door hun onze verwach-
tingen mee te delen en door hen op praktisch gebied 
de immense zegen te tonen die ze ons gebracht heeft.

Er ontstaat vanzelfsprekend een hardnekkige oorlog 
tussen ons oude schepsel en onze nieuwe mens, een 
geregelde oorlog tussen de goddelijke principes, die 
wij vanaf dat moment willen volgen, en de principes 
die komen van onze oude gewoontes, van onze oude 
neigingen. Het is een zeer hard gevecht. Een van de 
strijders zal overwonnen worden. Dat zal de nieuwe 
mens of de oude mens zijn, naar gelang wij de voorkeur 
zullen geven aan de een of aan de ander. Wij hebben 
overvloedige uitleg gekregen en wij bevinden ons voor 
een subliem programma, dat prachtig uitgestippeld is. 
Wij zelf hebben zekere ervaringen kunnen opdoen die 
ons goed bewezen hebben dat leven als een egoïst de 
vernietiging betekent van ons organisme. Wij weten 
dus waar we ons aan te houden hebben.

Het is het egoïsme dat de mensen nageleefd hebben 
dat hen tegenwoordig plaatst voor een verschrikkelijke 
ramp, zo’n catastrofale impasse dat zij niet meer we-
ten wat te doen om eruit te raken. Het is het moment 
waarop Babylon, namelijk alles wat de huidige wereld 
vormt, moet zinken. Alles brokkelt af, en de macht van 
het geld heeft al hevige aanvallen ondergaan. Met 
de Mammon hebben de mensen veel dingen kunnen 
doen, maar tegenwoordig is er, in sommige landen al, 
een fantastisch gebrek aan geld, terwijl de banken in 
andere landen stampvol zitten. Het is geen van beide 
een voordeel. Babylon is erg ziek, van een ziekte waar-
van ze niet zal herstellen, want het moet verdwijnen 
om plaats te maken voor een nieuw Rijk waar er geen 
geld meer in omloop zal zijn. Het is zoals met onze 
oude mens: hij moet ook plaats maken voor de nieuwe 
mens. De nieuwe mens, is het Koninkrijk van God dat 
zich in ons vestigt.

Als de ineenstorting van wat de huidige toestand 
vormt, de wereld doet huiveren, is het omdat men voor 
het ogenblik niet kan geloven in het nieuwe tijdperk 
dat zich al aan de horizon aftekent, anders zou men 
niet zo bekommerd zijn. Men zou niet over Babylon 
wenen. Maar de mensen hebben geen vertrouwen in 
God. Zij zijn er niet van overtuigd dat de nieuwe stand 
van zaken die op deze puinhoop zal ontstaan, het Rijk 
van vrede en geluk vertegenwoordigt. Als zij er zeker 
van waren, zouden zij de verschijning van dat mooie 
Koninkrijk met enthousiasme begroeten en zouden ze 
zich er met heel hun hart over verheugen. Maar daar 
zij geen geloof hebben, heeft dat grandioze vooruit-
zicht geen effect op hen. Zij zien alleen Babylon dat 
wegzinkt, en zij jammeren, zeggende: “Waarheen zal 
dit alles ons leiden?” Zij begrijpen wel degelijk dat er 
een nieuwe stand van zaken opgericht moet worden, 
maar zij kunnen er geen vertrouwen in hebben.

Dat geldt ook voor ons: wij begrijpen ook dat onze 
oude mentaliteit absoluut moet verdwijnen, dat onze 
nieuwe mens zich moet manifesteren en gedijen, dat 
hij zijn aanloop moet nemen, de hele nodige kracht 
moet verwerven om volledig de oude mens te doen ver- 
dwijnen. Wij moeten weten of wij ons oude schepsel 
willen laten leven met de vergiftigde en stomverve-
lende genoegens van Babylon, of vastbesloten zijn het 
van honger te laten sterven en slechts de nieuwe mens 

te laten leven, door hem te omringen met al onze zor-
gen, opdat hij zich kan ontwikkelen tot de volmaakte 
gestalte van Christus.

Onze nieuwe mens bloeit door het in praktijk bren-
gen van tederheid, welwillendheid, en altruïsme, door 
ons bezig te houden met onze naaste om hem goed 
te doen, door aan onszelf te verzaken, en vooral door 
te werken aan het glorierijke werk van onze geliefde 
Verlosser, waarbij hij ons goed wilde laten aansluiten. 
Alles wat de wereld van vandaag vertegenwoordigt, 
wordt veroordeeld, het einde van de actuele dingen 
is nabij. De profeet Jeremia uit zich zo daaromtrent: 
“Zij wilden Babylon genezen, maar Babylon is niet 
genezen.” De mensen willen het opnieuw bepleisteren 
opknappen, verzorgen, en versterken, maar het is een 
ijdel en onnodig werk. Het is, zoals wij hebben gezegd, 
gedoemd tot vernietiging, en het rijk van de god van 
deze wereld zal verdwijnen om plaats te maken voor 
een heel andere stand van zaken.

Ook voor ons kan alleen de nieuwe mens in leven 
blijven, de oude moet volledig verdwijnen om plaats 
te maken voor een nieuw karakter dat gemeenschap 
heeft met de Eeuwige en zo Zijn heerlijke tederheid, 
al Zijn goedheid en welwillendheid kan voelen. De Al-
lerhoogste koestert een diepe genegenheid voor ons. 
Hij wil dat onze nieuwe mens vordert, want alleen hij 
kan in de nieuwe wereld blijven leven, waar men el-
kaar bemint, waar alle oude dingen voorbij zijn, zoals 
de apostel Paulus het zegt tegen de Kolossenzen. Wij 
willen dus onze ijver ontplooien om in ons de godde-
lijke mentaliteit te doen zegevieren over de oude en 
wij verheugen ons dat wij bij het sublieme en heilige 
werk van de Allerhoogste mogen aansluiten, dat de 
hele vloek moet doen verdwijnen en de mensen de 
zegen en het eeuwige leven brengen.

Laten we dus trachten de nieuwe wereld, de nieuwe 
hemelen te vestigen, die samengesteld worden uit de 
leden van het koninklijke offerpriesterschap, en de 
nieuwe aarde, die gevormd wordt van het heilige Leger 
van de Almachtige. Deze nieuwe wereld zal zich dan 
manifesteren in al zijn schoonheid tot vreugde van alle 
ongelukkigen, terwijl de dag voor de hoogmoedigen 
en de boosaardigen brandend als een vuuroven komt, 
waar allen als stoppels zullen zijn.

Voor de zachtmoedigen, daarentegen, is het een 
zegen, want de zon der gerechtigheid brengt hun de 
gezondheid in haar stralen. Daarom is onze vreugde 
groot het goddelijke programma te verwezenlijken 
met de machtige hulp van de Eeuwige en van Zijn 
welbeminde Zoon, en zegen te brengen over de hele 
aarde, door de vestiging van het Koninkrijk van God, 
waar alles nieuw geworden zal zijn, waar het kwaad, 
de pijnen, de ziekte en de dood voor eeuwig verdwe-
nen zullen zijn.

De waarheid omtrent de oerknal 
In het Zwitserse weekblad Migros-Magazine stelt een 
tienjarig jongetje, Léonard de vraag:

Wat bestond er vóór de big bang?
De vraag te weten wat er vóór de oerknal bestond, is 
een vraag die regelmatig terugkomt. De sterrenkundi-
gen proberen er al sinds lang met min of meer succes 
op te antwoorden.

Sommigen beweren dat het heelal geboren is uit de 
leegte, en dat deze vraag geen zin heeft, want alles is 
vastgesteld vanaf de geboorte van het heelal. “Voor” 
bestaat niet, aangezien de tijd geboren is met het heelal. 
Het is een beetje alsof men zich afvraagt, wat er is ten 
noorden van het Noordpool.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat het heelal altijd 
bestaan heeft, dat het als een hart klopt en dat wij in een 

fase van expansie zijn (wij zijn er overigens zeker van).
Weer anderen stellen zich voor dat er verschillende 

universums zijn, dat wij in één ervan zitten of dat wij 
een ander zouden bevatten.

Maar de vraag van het begin blijft toch onopgelost 
met deze twee theorieën. Overigens verzekert het 
merendeel van de astronomen dat onze theoretische 
wetenschappelijke kennis nog niet genoeg gevorderd 
is om deze geboorte uit te leggen.

De gelovigen beweren tenslotte, dat God het heelal 
geschapen heeft, waarop de ongelovigen vinnig ant-
woorden dat het een te gemakkelijk antwoord is en 
dat de wetenschap er  tenslotte een verklaring voor zal 
vinden. Ik laat je toch over deze vraag nadenken: als 
God het heelal geschapen heeft, waarom deed Hij het 
13,7 miljard jaren geleden en wat deed Hij vroeger?

De vraag van de kleine Léonard is zeer interessant en 
verdient dat we er heel onze aandacht aan besteden. 
“Wat bestond vóór de big bang?” Wij zullen op deze 
vraag antwoorden met een andere vraag: “Was er een 
big bang?” Kan men zich voorstellen, dat het heelal het 
product is van een uitbarsting? Want de big bang wordt 
gedefinieerd door de geleerden als een soort snelle 
uitzetting van een dichte en warme beginmaterie die 
geleidelijk het universum deed ontstaan, zoals wij het 
kennen. Heeft men ooit een georganiseerd lichaam als 
het heelal, met sterren en planeten die om elkaar heen 
draaien, satellieten die zelf rond de planeten evolueren, 
heeft men ooit, zeiden wij, zo’n geheel uit de chaos 
zien opduiken dat veroorzaakt werd door een explosie?

Van daar alle theorieën van de geleerden van de 
verschillende stromingen. Bijvoorbeeld van hen die 
denken dat het heelal uit de leegte is ontstaan. Kan 
iets uit het niets opduiken, zonder de tussenkomst van 
een schepper? Anderen zeggen dat het heelal steeds 
bestaan heeft ; wat zou veronderstellen dat iets in alle 
eeuwigheid kan bestaan, zonder onderhouden te wor-
den door een of andere levensbron. Andere hypothesen 
worden ook ter sprake gebracht en tenslotte suggereert 
de auteur de mogelijkheid van de schepping van het 
heelal door God. Een theorie waarmee hij niet lijkt in 
te stemmen, maar die toch de enige juiste lijkt.

Want het heelal heeft niet altijd bestaan. Het is ook 
niet het product van een oerexplosie en is ook niet 
opgedoken uit het niets. Alleen God bestaat in alle 
eeuwigheid. Het antwoord op de vraag waarom Hij 
het 13,7 miljard jaren geleden geschapen heeft en wat 
Hij voordien deed, kan niet gegeven worden door een 
mens. Dat zou erop neerkomen God tot het beeld van 
een mens terug te brengen. De Schrift leert ons dat 
God het heelal geschapen heeft, maar het werk van de 
schepping is veel vroeger begonnen dan het verschij-
nen van het heelal. Het goddelijke Woord zegt ons, dat 
het eerste en enige schepsel dat de Almachtige Zelf 
tot het bestaan heeft geroepen Zijn welbeminde Zoon 
was, de Logos. Aan hem werden daarna alle andere 
scheppingen toevertrouwd. Eerst de hemelse wezens 
in een ontelbare hoeveelheid. Daarna verscheen het 
heelal met al zijn sterren, planeten, satellieten en an-
dere hemelse lichamen tot het oneindige. En daarna 
de levende wezens aan de oppervlakte van de aarde: 
de planten, de dieren en de mens. Al deze talrijke en 
gevarieerde scheppingen zijn het werk van God door 
middel van het Woord en geschiedden in de loop van 
zoveel jaren, dat het brein van de mens niet in staat is 
ze op te nemen. Men ziet het, de tijd is niet begonnen 
bij de schepping van het heelal, want andere evene-
menten zijn aan deze schepping voorafgegaan.

Het heelal werd dus geschapen door de Logos vol-
gens de wil van de Almachtige, zijn Vader die liefde 
is. En het is uit liefde dat Hij alles geschapen heeft. 
Alle hemelse schepsels en de mens op aarde werden 
alleen maar geschapen om de Allerhoogste het moge-
lijk te maken over hen Zijn liefde uit te storten, die ook 
oneindig is. Hij heeft ook al deze schepsels en deze 
scheppingen onderworpen aan de universele Wet, die 
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was geen sinecure en het bestaan kon op 
deze manier niet voortduren. Zodoende werd 
Gaston de man van de situatie. Hij was elek-
tricien, een goede werker, en voor alles een 
bescheiden persoon. Hij had zonder meer de 
meisjes geadopteerd en maakte geen enkel 
verschil met de kinderen die vervolgens wer-
den geboren. Met vijf kinderen en een klein 
salaris grensde hun leven aan armoe, maar 
de sfeer maakte deze sociale conditie goed 
en het welzijn dat te lezen was in de ogen 
van ieder was duizend keer meer waard, dan 
wat men zag in het paleis van een rijkaard. 

Ze waren talloze problemen te boven 
gekomen en de toekomst was niet meer zo 
somber. Er was zelfs tijd voor enkele leuke 
uitstapjes waarbij de zorgen snel als met een 
spons uitgewist werden. 

Maar bij de zorg die ze hadden over de ge-
zondheid van Nicole, voegde zich een nieuwe 
oorlog. Ze waren dus opnieuw overgeleverd 
aan de genade van de gebeurtenissen. 

Adeline had misschien een ogenblik gebe-
den voor vrede bij het passeren van de kerk, 
maar zonder er werkelijk in te geloven, niet 
in de vrede, niet in de kerk en niet in het ge-
bed. De gelovige mensen inspireerden haar 
ziel, die voor gerechtigheid was wat het ook 
koste, niet bijzonder. Haar man was commu-
nist en zag bij het lezen van L’Humanité de 
dageraad van een dag der gerechtigheid, die 
de religies nooit hadden gebracht.

Ze leefden in het noorden van Frankrijk 
dat al bekend was om de vernielingen van 
de eerste wereldoorlog. De tweede had hen 
verjaagd tot in Bretagne. De kinderen had-
den slechts enorme mensenmassa’s gezien, 
opgehoopt in de grootste stations en later bo-
vendien de bezetting van het land die officieel 
bekrachtigd was; ze hadden met ontduiking 
van de wet kunnen terugkeren naar het dorp. 
Waren het deze ontberingen, de omgeving of 
gewoon de erfenis van een zwakke gezond-
heid, die zich op Nicole vastbeten? Met vijf 

jaar had ze haar arm gebroken en dat armpje 
was slecht aan elkaar gegroeid onder het 
gips. Het moest opnieuw gebroken worden. 
Nicole bleek duidelijk een kasplantje. Met 
zeven jaar had ze mazelen opgedaan, daarna 
kinkhoest die niet overging, daarna had ze 
een bloedophoping in de longen opgelopen 
bij het defilé van 11 november. Ze had kou 
gevat bij die manifestaties ter herinnering 
aan een oorlog die nooit had mogen bestaan.

Adeline voelde bij zichzelf haar angst 
groeien in hetzelfde tempo als de koorts steeg 
bij haar dochter. Deze was letterlijk gevloerd 
en de dokter had zijn hoofd geschud: ”Ten-
zij er een wonder gebeurt, is zij verloren.” 
Adeline had hem bij de revers van zijn jasje 
gegrepen: ”Dat nooit, dokter, u mag mijn 
dochter niet laten sterven.” De ongelukkige 
had wel iets beloofd, terwijl hij wist dat er 
niets in zijn voorraad was, dat het drama 
kon vermijden. 

De arme moeder werd gek van verdriet. 

Diezelfde avond was ze met een buurvrouw 
op weg gegaan naar de kerk, omdat ze wist 
dat dat het huis van God was en dat het 
wonder slechts van Hem kon komen, maar 
de poort was gesloten. In de pastorie had 
niemand opengedaan. Adeline was terug-
gekomen bij die poort zonder te weten hoe, 
en was in tranen neergeknield op de treden, 
smekend, smekend en nog eens smekend dat 
haar dochter gered zou worden. Op dat uur 
keerden de arbeiders terug van hun werk en 
zagen haar, maar zij zag niemand. Plotseling 
was ze overeind gekomen en had met kalme 
stem tegen haar buurvrouw gezegd: ”Ik heb 
ontdekt wat nodig is om mijn dochter te red-
den.“ Ze was met haastige stap vertrokken 
zonder op de brave vrouw te wachten die haar 
niet kon bijhouden. Deze had toen gedacht, 
dat Adeline nu helemaal gek was geworden. 

Haar man geloofde dat ook, toen ze hem 
hetzelfde verklaarde. Maar ze was zo zeker 
van zichzelf, zo overtuigd, dat hij meteen 

wil dat elk wezen en elk ding in het gehele universum 
voor het welzijn van zijn gelijke bestaat. Bij de schep-
pingen zonder een eigen wil, wordt de Wet automatisch 
nageleefd. Maar de mens begaafd met een persoon-
lijke wil, had ook een vrije wil en moest dus vrijwillig 
deze Wet naleven. Wij weten dat dat niet het geval is 
geweest, want de zonde was juist de overtreding van 
de universele Wet.

Wij begrijpen ook door wat voorafgaat, dat het ant-
woord op de hierboven gestelde vraag door wetenschap-
pers niet gegeven kan worden, maar door een man van 
geloof. Het was namelijk aan de laatste Boodschapper 
van onze tijd ons de kennis van het Plan van God te 
brengen, dat voorziet in het vrijkopen van de mens 
door het losgeld betaald door onze geliefde Verlosser. 
Het resultaat daarvan zal het herstel van alle dingen 
zijn en de vestiging op de Aarde van het Koninkrijk 
van God waar de mens zijn lotsbestemming terug zal 
vinden: het eeuwige leven.

Het mooie verhaal van Vivo en Bella
Het ontroerende verhaal van Vivo en Bella willen we 
graag met onze lezers delen. Het verscheen in het blad 
Acusa-news en is geschreven door Sonja Tonelli.

Vivo en Bella – de geschiedenis van een aandoenlijke 
romance

Gelooft u in vriendschap en eeuwige liefde tussen die-
ren? Zo niet, dan zal het roerende verhaal van de stier 
Vivo u misschien van mening doen veranderen.

Vivo was in beginsel bestemd om te worden getrans-
formeerd in Zwitsers vlees. Hij werd geboren op 22 juni 
2013 als kalfje uit een kruising van een Angusrund 
met een Limousin, een ras met een karakteristieke 
manier om uit te groeien. Maar gelukkig nam zijn lot 
een wending.

Op 10 mei 2014 kwam er een jonge vrouw op de 
boerderij van een boer. Ze liep langs de hekken van 
de stal en zag dat een jonge stier haar stap voor stap 
volgde en zich inspande om zijn kop door de tralies 
te duwen. Verderop was een plek waar dat ging, en 
de stier legde zacht zijn kop op de schouder van de 
jonge vrouw. 

De boer had dat gezien en zei dat dit dier heel bijzon-
der en aanhankelijk was. Dat was jammer, want hij zou 
de volgende dag naar het slachthuis gaan. Met tranen 
in haar ogen omvatte de jonge vrouw de kop van het 
dier. Het was zo duidelijk dat deze stier wilde blijven 
leven. Na veel telefonische gesprekken meldde de 
jonge vrouw dezelfde avond aan de boer dat ze samen 
met vrienden de stier ging kopen. De boer huilde van 
vreugde, want hij was inmiddels aan het dier gehecht 
geraakt. De jonge vrouw en haar vrienden noemden 
hem Vivo (in het Spaans: ik leef) en wilden door de 
aankoop van dit dier een teken geven in naam van 
alle dieren die leven in gevangenschap – Vivo wilde 
en zou leven!

Totdat er een plekje voor hem was gevonden op een 
asiel boerderij, kon Vivo ondergebracht worden bij 
een boerenechtpaar. Toen Vivo zijn nieuwe omheining 
binnenging bij de andere runderen, liep er een jonge 
vaars meteen nieuwsgierig op hem af. Vanaf het eerste 
gesnuffel waren die twee onafscheidelijk en deden alles 
samen. Als ze Vivo niet erg ongelukkig wilden maken, 
bleef er niets anders meer over voor de jonge mensen 
dan ook deze koe vrij te kopen. Zij doopten haar Bella. 
Een poosje daarna konden Vivo en Bella samen gaan 
verhuizen... en ze leiden sinds die tijd een zorgeloos 
en gelukkig leven in een veelkleurige kudde runderen. 
Ze zijn beide nog steeds onafscheidelijk, delen alles 
en gedragen zich tegenover elkaar met veel egards, 
zelfs na vier jaar. 

Nu gelooft u misschien wel in vriendschap en liefde 
bij dieren? In tegenstelling tot de dieren in de vlees-
industrie waar vriendschappen onophoudelijk bruut 

door de slachters worden verbroken, zullen Vivo en 
Bella nooit worden gescheiden. Ze zullen samen oud 
worden en gelukkig leven tot aan hun natuurlijke dood.

Wat een roerend verhaal wordt in dit artikel verteld. 
Hoeveel dieren zijn inderdaad slachtoffer van onze 
manier van consumeren. Zij moeten hun hele leven in 
omstandigheden van gevangenschap doorbrengen, die 
gelijk zijn aan die in een gevangenis voor menselijke 
wezens en soms zelfs erger. Het is ongelooflijk wat 
men deze arme dieren laat ondergaan. Voor de fokkers 
is het schouwspel van zonder consideratie opgesloten 
vee in ongezonde ruimten zo gewoon, dat ze er zelfs 
niet meer op letten. Andere problemen vragen hun 
aandacht. Voor alles dat van hun eigen bestaan, voor-
deel, opbrengst, winst. En wanneer men voortdurend 
bezig is met zichzelf, kan men zich niet buigen over 
de problemen van anderen. En al helemaal niet als het 
gaat om dieren.

Vivo is ontsnapt aan dat funeste lot. Wat een geluk-
kige omstandigheid dat deze jonge vrouw daar voorbij 
kwam op een mooie dag in mei. Het dier kon zich goed 
doen begrijpen door zijn kop zachtjes op de schouder 
van de wandelaarster te leggen. Deze heeft de roep 
om hulp die de stier naar haar uitzond, moeten vatten. 
Het heeft geklikt en na een aantal afspraken heeft ze 
haar beschermeling kunnen bevrijden. En verbazing-
wekkend, eenmaal in het nieuwe weiland met andere 
koeien knoopte hij vriendschap aan met één ervan en 
samen werden ze onafscheidelijk. De vaars had mis-
schien begrepen dat er daar een kans was die gegrepen 
moest worden. Men ziet hen naast elkaar op een foto 
die dit artikel vergezelt. Ze ademen de vreugde om te 
leven in. Eindelijk vrij !

Men begrijpt dat de gevangenschap van dieren voor 
de productie van consumptievlees geen natuurlijke 
zaak is, vooral niet onder de huidige condities van de 
intensieve veehouderij, waarbij de waardigheid van 
het dier niet wordt gerespecteerd. 

Als men er altijd bij stil stond wat de dieren in de 
veehouderij moeten ondergaan, voordat ze op ons bord 
terecht komen in de vorm van vlees, als iedereen ge-
tuige zou zijn van het slachten van de dieren die hij 
eet, in hun ogen de wanhoop zou lezen die zij in die 
laatste momenten van hun leven voelen, waarin ze 
niet begrijpen wat hun overkomt, zouden veel mensen 
vegetariër worden. 

Het is de vloek die uitloopt op de zondeval van de 
mens wat deze laatste ertoe heeft gebracht om vlees 
te eten. Maar zoals wij weten, zal deze toestand niet 
voortduren in het komende Koninkrijk van God, waar 
zoals de aankondiging is van de profeet, de leeuw gras 
zal eten zoals het rund. Jes. 11: 7. Men kan begrijpen 
dat, als zelfs de wilde dieren zacht en gedwee worden, 
de mens evenzo geen vlees van dieren meer zal eten. 

Het menselijk wezen zal zijn bestemming weer vin-
den en hij zal leven voor het welzijn van alle schepselen 
die hem omringen volgens de mooie Universele Wet 
die hij in de praktijk zal brengen. Dat is waarvoor hij 
bestemd is. Er zal weer een prachtige overeenkomst 
heersen tussen mensen en dieren. Deze laatste zullen 
hun toevlucht vinden bij de mens die, omdat hij onder 
invloed van de geest van God staat, en een volmaakt 
geluk geniet, met hen oneindig weldoende en gerust-
stellende indrukken zal delen. Dat zal het Rijk van vre-
de en geluk betekenen voor allen in alle eeuwigheid. 

Waar brengt de vooruitgang ons?
De toekomst te kennen is altijd een aangeboren wens 
geweest van de mens. Of het nu gewoon is uit nieuws-
gierigheid of om te anticiperen op de toekomst met een 
economisch, commercieel of technologisch oogmerk, 

men kan nu tot een bepaalde hoogte voorzien, hoe de 
maatschappij van morgen zal zijn. Maar de feiten laten 
ons zien, dat we niet alle elementen in handen hebben, 
en de toekomst zal voor ons wel verrassingen in petto 
hebben, die we vandaag niet verwachten en waar we 
niet op voorbereid zijn om ze het hoofd te bieden. Het 
blad Migros Magazine Nr. 46 biedt ons een klein al-
gemeen overzicht van de technologische prestaties die 
ons te wachten staan. Wij voegen daar als alternatief 
de weg van het goddelijk Woord aan toe:

Wat heeft de toekomst voor ons in petto
Zullen we weldra geen vlees meer eten? Zal inter-
net de doodsklok luiden voor de traditionele win-
kels? Zullen wij traceerbare wezens worden? Het 
onderzoeksteam van het instituut Gottlieb Duttwei-
ler (de stichter van het bedrijf Migros) kijkt in de 
toekomst en onthult wat ons wacht.
Verandering van de handel
Men doet nu al niet meer zijn boodschappen zoals 
vroeger. Alles is begonnen met de komst van internet, 
dat het van de ene dag op de andere mogelijk heeft 
gemaakt om boodschappen te doen zonder uit zijn stoel 
te komen. Sindsdien bloeien nieuwe winkels online, 
terwijl de echte winkels zeldzamer worden of moder-
niseren. En dat is slechts het begin, want de verkoop 
van materiele goederen zoals kleding stagneert in ons 
land: een groeiend aantal mensen geeft inderdaad de 
voorkeur aan experimenten en souvenirs. Dankzij de 
virtuele realiteit zullen ze weldra zelfs geen behoefte 
meer hebben om naar buiten te gaan om gedenkwaar-
dige dingen te beleven. De voortgaande verdwijning 
van de verkooppunten zal dus niet meer stoppen. Wat 
nog ontbreekt is te weten, wat er over tien, twintig of 
dertig jaar over zal zijn van de handel zoals wij die 
tegenwoordig kennen.

Vrijwilligerswerk, ja, maar…
De sportverenigingen hebben het moeilijk en de paro-
chies raken leeg. En waarom: de vrijwilligers worden 
zeldzaam. Zijn wij zo egoïstisch geworden? In geen 
enkel geval investeren we net zoveel als vroeger, op 
voorwaarde flexibel te kunnen blijven. Zo willen we 
liever een wijkfeest organiseren dan elke woensdag 
een vergadering bijwonen. We willen dat ons engage-
ment plezierig blijft en ons toestaat deel te hebben bij 
het nemen van een besluit. De vrijwilliger is kostbaar, 
want hij schept de sociale band die de gemeenschap 
versterkt. Criminaliteit en isolement zijn dan ook min-
der uitgesproken in wijken waar iedereen elkaar kent. 
We moeten dus voortaan meer vrijheid van handelen 
geven aan nieuwe vrijwilligers en hen risico’s laten ne-
men: alles onder controle hebben is niet de oplossing.

Schone energie zoveel men wil
Zelfrijdende auto’s? Gratis energie? Ecologisch vervoer 
door de lucht? Strijd om kobalt? (Een metaal dat ge-
bruikt wordt in de batterijen van elektrische auto’s en 
smartphones. Twee Zwitserse ondernemingen concur-
reren met elkaar om dat te exploiteren. NdR) Zonnepa-
nelen? Het smelten van het ijs? Demografische groei? 
Hoe groot de onzekerheid ook is, één ding is zeker: in 
de 21ste eeuw zal de energievoorziening gaan van een 
nijpend tekort naar een overvloedig aanbod. Energie 
zal niet alleen overal op ieder moment en in overvloed 
beschikbaar zijn, maar ze zal ook alleen maar uit niet 
fossiele bronnen komen. Als die overgang eenmaal 
bereikt is, zullen we in een maatschappij leven met 
een bloeiende energie die definitief de bladzijde van 
steenkool zal hebben omgedraaid. Met als consequentie 
een radicale verandering van de maatschappij, van de 
economie en van de politiek. 

Een nieuwe werkelijkheid
Weldra zullen de drie dimensies van onze wereld 
smelten. We zullen een laag van digitale informatie 
over onze werkelijkheid aanbrengen, zoals in het spel 
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was vertrokken om de kruidenverkoper te 
zoeken, waarover ze lang geleden had horen 
spreken. Hij moest zich in de nacht te mid-
den van rukwinden op weg begeven, want 
het was volop winter. Gaston had de fiets 
van de buurman geleend want zijn fiets was 
gestolen. Hij moest dus midden in de oorlog 
de grens oversteken en naar België gaan. 
Hij moest de gevaren negeren en de hevige 
pijn die een negenoog hem bezorgde. Gaston 
had nergens meer aan gedacht en hij had de 
verkoper van de heilzame planten gevonden. 
Heel laat was hij triomfantelijk thuisgekomen 
met twee flessen. Hij had het vooral gedaan 
om de smart van zijn vrouw te kalmeren, maar 
hij kon het niet laten steeds te herhalen: ”Zie 
je niet dat ze verloren is, ons kind?” 

Dat was duidelijk voor iedereen, behalve 
voor Adeline die luisterde naar een andere 
machtige stem die koppig een weg volgde 
waarop men niet de armen liet zakken voor 
de dood. Tot de letter nauwkeurig had ze de 
hele raad van de kruidendokter toegepast en 
alle medicijnen weg gedaan. Ze moest wer-
kelijk haar verstand hebben verloren. Enige 
dagen later was het ongelofelijke gebeurd, 
en het wonder had zich werkelijk voltrok-
ken. De dokter kon er niet over uit. Het was 
waarschijnlijk de eerste keer dat hij zag dat 
iemand op die manier herstelde. “En u hebt 
haar werkelijk die siroop gegeven?” Adeline 
had hem natuurlijk niet durven zeggen dat ze 
zijn drank had leeggegoten in de gootsteen. 

Het meisje was dus beetje voor beetje de 
helling weer opgeklommen, maar ze dachten 
steeds dat het eerste zuchtje wind haar kon 
meenemen. Ze ging heel weinig naar school 
en las veel. Zodoende had ze in L’Humanité, 
het blad dat het ideaal van haar vader be-
vatte, gelezen dat voor het jaar 2000 Russi-
sche geleerden het middel zouden hebben 
ontdekt om de dood te overwinnen. En dat 
had haar enorm goed gedaan, want ze was 
bij de gedachte alleen al dat haar ouders 
konden sterven, ontroostbaar. 

De oorlog werd eindelijk beëindigd na alle 
records van vervloekingen tot op deze dag 
onder de hemel geuit, te hebben gebroken. 
Maar merkwaardigerwijs had deze mooie, 
christelijke, briljante beschaving in deze 20ste 
eeuw toch niets in haar systeem veranderd. 
Ze had de overlevenden van deze slachtpartij 
zelfs meer geluk dan ooit beloofd. 

“De dagen van deze wereld zijn toch ge-
teld, net als die van het vroegere Babylon.”

Het was Georgette die deze bom had laten 
losgelaten, die voor haar familie het onder-
werp aansneed, dat haar vervoerde naar de 
dispensatie, die al ingeluid was, van het Rijk 
der Gerechtigheid op de aarde. De hele fami-
lie was een beetje idealistisch en wenste deze 
rechtvaardige en broederlijke samenleving 
zozeer, dat de boodschap van Georgette sym-
pathieke belangstelling had ontmoet. Natuur-
lijk impliceerde deze verandering van alle 
dingen die begon bij jezelf, een programma 
waaraan men niet had gedacht. Adeline had 
wel begrepen dat de rechtvaardigheid de bar-
rières en het sectarisme waar elk mens zich 
toe beperkte, zou doen vallen, maar om het 
belang van dat koninkrijk nu boven alles te 
stellen, dat was een andere zaak. Dat gebied 
waarop deze idealisten met een geloof dat 
zeker bergen verzette, zich bewogen, scheen 
haar een beetje onrealistisch en het enthou-
siasme van haar geliefde zuster een beetje  
overdreven.

Nicole had daarentegen haar hart voelen 
kloppen bij de gedachte aan dat Werk dat 
de mensen van het kwaad zou bevrijden 
en hen herstellen in het glorievolle rijk van 
vrede en het eeuwige leven. Van dat moment 
af, nauwelijks een puber, had ze haar tante 
Georgette en de familie gevolgd die in dat 
eerste kleine begin van de nieuwe dingen de 
vreugde en de vrede vonden die voortkwa-
men uit het losgeld.

De jaren waren voorbijgegaan, en stelden 
de opvattingen, het geloof en de praktijk van 
iedereen op de proef. Het Koninkrijk kwam 
volgens Georgette onweerstaanbaar naderbij, 
ook al was er nog niets van te zien. Het was 
de weg van het gezonde verstand, en van de 
geest van de waarheid die zich manifesteerde, 
ook al was die geest van de waarheid nodig 
om die weg te zien.

Adeline had sympathie voor de zaak, maar 
bleef toch een bepaalde reserve houden, en 
de kinderen die ze had opgevoed in een 
strikte rechtvaardigheidsliefde, deden van 
hun kant hun ervaringen op. Het was toen 
pas, dat de dingen die in haar sluimerden, 
gewekt werden. De kleine korrel had op de 
voorjaarszon gewacht en zo gebeurde het, 
dat op een mooie dag, zeker de mooiste 
van haar leven, het ideaal in haar tot leven 

kwam met de kracht en de zachtheid van 
een nieuwe geboorte. Adeline had in zich 
een nieuwe kracht voelen opkomen en deze 
diepe openbaring die haar ziel verrukte, liet 
haar in feite de geboorte zien van de grote 
dag van God.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Wij kunnen dit nieuwe jaar niet beginnen 
zonder onze dankbaarheid aan God te uiten 
voor alle genade tijdens het voorbije jaar en 
Hem het jaar dat begint toe te vertrouwen. 
We zijn ons bewust dat de tijd die ons nog 
toegestaan is, de vrucht is van het goddelijke 
geduld, wij zouden graag die tijd vruchtbaar 
laten zijn door actief mee te werken aan de 
vestiging van het Koninkrijk van God op 
aarde.

Zoals elk jaar op 31 januari, zullen wij bij-
eenkomen om het einde van de strijd van de 
trouwe Dienaar van God te vieren. Wij profi-
teren vandaag nog van zijn grote opdracht, 
waarvoor we zoveel waardering hebben. 
De volgende regels worden gehaald uit de 
laatste boodschap die hij aan het volk van 
God bracht, op de vooravond van zijn dood. 
Wij willen dus deze getuigenis respectvol 
ontvangen en ons in spannen ze in praktijk 
te brengen.

“Het komt erop aan zegevierend de goede 
strijd van het geloof te strijden. Het eerste 
artikel van ons geloof is : “Christus in ons, de 
hoop op de glorie”, de hemelse glorie voor 
hen die in het strijdperk zijn gegaan voor de 
hemelse roeping, en de aardse glorie voor 
hen die wensen deel uit te maken van het 
Leger van de Almachtige.

“Christus in ons, de hoop op de glorie” 
betekent een complete en gehele verande-
ring van mentaliteit. Dat proces gaat dag na 
dag door, naar gelang de ijver die wij ervoor 
inzetten om aan onszelf te verzaken…

Nadat wij door het geloof gerechtvaardigd 
zijn, komt het erop aan trouw onze opdracht 
van priester en offerpriester te verwezenlij-
ken, door vastbesloten elke andere gedachte 
aan de kant te zetten. Het is ons gehele hart 
dat wij ervoor in moeten zetten.

Wij zijn helaas verplicht vast te stellen dat 
weinigen onder ons werkelijk deze voorwaar-
den vervullen voor de hemelse of de aardse 

roeping. Om tot het doel te komen, moet 
deze gemoedstoestand van algehele trouw 
verwezenlijkt worden. Ze vraagt aan ieder 
van ons om boven alles van het Koninkrijk 
te houden. Daarom dring ik erop aan en leg 
ik zoveel nadruk op deze kwestie en ik doe 
het uit liefde voor het volk van God…

De ingewijden moeten ten volle deze 
gedachte verwezenlijken: “Christus is mijn 
leven en de dood is voor mij een winst.” Om 
ertoe te komen moeten we onafgebroken 
de gedragslijn van een echt kind van God 
volgen en op geen enkel ogenblik verslap-
pen… De tegenstrever kan ons niet volgen 
op de weg van oprechtheid en verzaking 
aan onszelf. Wij ontsnappen daar volledig  
aan hem.

Wij kennen de strijd die onze geliefde 
Verlosser in Gethsemane doorstond, terwijl 
de duivelse macht zich zo verwoed op hem 
stortte dat hij bloeddruppels zweette… Deze 
aangrijpende scene bewijst ons hoe onont-
beerlijk het is ons voortdurend te handhaven 
in een geest van waken en gebed om het 
hoofd te bieden aan tegenspoed…

Het altruïsme moet absoluut in ons hart de 
overwinning op het egoïsme behalen, zowel 
voor het Leger van de Almachtige als voor 
de kleine kudde…

Het is het programma van elke dag dat wij 
met goddelijke hulp willen verwezenlijken. 
Dat hoeft geen ander doel te hebben dan: 
“Christus in ons, de hoop op de glorie.” Wan-
neer deze gedachte werkelijkheid geworden 
is bij de laatste leden van het lichaam van 
Christus, en als allen met hun letterlijke dood 
het offer van hun leven bezegeld hebben, 
komt de bevrijding voor de mensheid.”

Wij zijn getroffen door deze nauwkeurige, 
praktische en heldere getuigenis van de man 
Gods, op de vooravond van de zegevierende 
beëindiging van zijn strijd van ingewijde. 
Moge dit ons aanmoedigen om op onze beurt 
alles in te zetten in de opdracht om onze taak 
trouw te vervullen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Pokémon-Go: we zullen onze omgeving zien op onze 
telefoon, door speciale brillen, zelfs hightech lenzen en 
zullen er aanvullende informatie mee zien. Ons scherm 
zal ons parcours naar de bushalte tonen, het aantal  
calorieën van ons toetje, of een ondertiteling, wanneer 
we een niet-Franstalige zullen aanspreken. Wanneer 
ons pad een voorbijganger kruist met mooie schoenen 
aan zijn voeten, zal één klik voldoende zijn om dezelfde 
te bestellen. En daar komt nog bij : als men temeer com-
missieloon krijgt, terwijl men zijn schoenen toont voor 
het oog van iedereen, men zal geld kunnen verdienen, 
terwijl men rustig op het terras van een café zit!

De obsessie van gezond eten

Zich voeden gaat wel verder dan een simpele behoef-
tebevrediging. Deze handeling die doorgedrongen is 
in alle domeinen van ons leven, heeft vele facetten. 
Een statussymbool, of een bepaalde manier van leven, 
een afspiegeling van onze morele waarden, zelfs een 
vervanging van een religie, de voeding is overal. Ze 
maakt deel uit van de populaire cultuur. Een groot 
deel van deze ontwikkeling is trouwens toe te schrijven 
aan ons bezeten gebruik van sociale netwerken: foto’s 
van maaltijden worden constant gepost en gedeeld, 
niemand mag eraan ontsnappen. We identificeren ons 
dus steeds meer met wat we eten, en met wat we niet 
eten. Onze keuzes van voedsel maken het ons dus te-
genwoordig mogelijk om uit te drukken wie we zijn – of 
wie we graag zouden willen zijn.

De openbare ruimte in de toekomst

De steden raken dichter bevolkt: een groeiend aantal 
mensen moet een steeds beperktere ruimte delen. Te-
gelijkertijd verandert de stedelijke ruimte, met name 
door een nieuwe manier van arbeiden, de ontwikke-
ling van de mobiliteit, de botsende belangen van in-
woners en toeristen, en de structurele veranderingen 
in de handel. Is het publieke domein bestemd om te 
verdwijnen? Is trouwens niet alles al openbaar in een 
gedigitaliseerde wereld? Boven de camerabewaking 
worden we via antennes van de mobiele telefoons op 
de straatlampen, en in de smartphones geobserveerd. 
We worden genoodzaakt traceerbare wezens te wor-
den, die ook zelf elkaar beloeren door middel van met 
elkaar verbonden horloges en sociale netwerken in 
de aangesloten steden. Deze laatste zullen algoritmes 

gebruiken om de afvalverwerking en de luchtkwaliteit 
te beheren. De mens zal een integraal deel zijn van 
de Smart City en daarmee versmelten tot een nieuw 
ecosysteem.

Deze vooruitblik op de toekomst houdt rekening met 
bepaalde technologische prestaties in de toekomst, 
maar zit op een dood spoor wat betreft veel andere 
factoren in het milieu en de maatschappij die juist te 
wijten zijn aan onze technologie; met name de vervui-
ling, de werkloosheid, de armoede, de oorlogen enz. 
De vooruitgang verkregen door de diverse middelen 
van verkeer en communicatie kunnen zeker plezierig 
zijn en zelfs doen dromen. Maar wij hebben niet de 
gave van de toekomstvoorspelling en als men werkelijk 
wil kunnen anticiperen op de toekomst, is het nodig 
te leren van het verleden en het heden. Om eerlijk te 
zijn, men is verplicht te erkennen dat elke vooruitgang 
hetzij op technisch, wetenschappelijk of menselijk ge-
bied, altijd vergezeld gaat van onwenselijke effecten, 
zoals vervuiling, ziektes, conflicten enz. Denk maar 
aan de steenkool. Die heeft zeker de uitvinding en 
het op poten zetten van de stoommachine mogelijk 
gemaakt, die gebruikt werd als motor om machines te 
laten werken in de industrie en daarna locomotieven 
om de treinen te trekken. Steenkool is ook gebruikt 
om schoepen en schroeven te laten werken waardoor 
de stoomschepen het licht zagen ter vervanging van 
de zeilschepen. Dat was de eerste industriële revolutie.

De olie en de elektriciteit moeten genoemd worden, 
die het verschijnen van de auto hebben veroorzaakt 
en de scheikunde die de tweede industriële revolutie 
kenmerken. En wanneer men denkt aan alle schade 
die voortkomt uit de exploitatie van die steenkool en 
die olie, kan men afleiden dat de vooruitgang die ons 
wordt aangekondigd, ook zijn aandeel zal hebben in 
schade voor de natuur en de mensen. Laten we dus 
oppassen dat de vernieuwingen in de techniek ons 
niet de nadelen die zij meebrengen, doen vergeten.

De toekomst voorspellen, de nieuwe technologische 
en andere prestaties, maakt het onze leiders mogelijk 
te anticiperen op de stromingen in de markt en zo mo-
gelijk voor te liggen op de concurrent. Maar voordat 
we vooruitlopen op de toekomst, zou het verstandig 
zijn om de problemen in het heden te regelen. En dat 
zijn er veel! Vervuiling, het klimaat, ziektes, militaire 

en religieuze conflicten, werkloosheid, de honger in 
de wereld, corruptie, geweld, armoede, enz.. Praten 
over vooruitgang, terwijl de meesten van onze naasten 
lijden, dat is niet alleen bedrieglijk, een hersenschim, 
maar onverantwoordelijk, lichtzinnig, en spotziek. Hoe 
kan men vooruitgang wensen, een beter bestaan voor 
onszelf, terwijl anderen en dat zijn er zoveel, gebrek 
hebben aan het hoognodige en leven in ellende?

Want ware vooruitgang, dat is naastenliefde. Die 
bestaat uit zo te handelen, dat de hele wereld het 
noodzakelijke heeft, en wij hebben er de middelen 
voor. Hoe kan ik gelukkig leven, in overvloed, veilig-
heid en zorgeloosheid terwijl ik weet, dat de anderen 
in nood verkeren? Men moet wel egoïstisch zijn om zo 
te redeneren! Trouwens, het is slechts een kwestie van 
tijd voordat deze armoede ook onszelf treft.

De ware economie moet gericht zijn op onze naas-
ten. Die moet sociaal zijn, belangeloos en altruïstisch. 
Dat zijn de enige waarden die zullen blijven bestaan. 
De economie zoals wij die kennen, die drijft op renta-
biliteit, rendement, competitie, concurrentie, profijt, is 
bestemd om te verdwijnen.

Zonder ze in twijfel te trekken en met alle respect 
voor de competentie van de geleerden die deze onder-
zoeken over wat de toekomst voor ons in petto heeft, 
hebben gedaan, veroorloven wij ons om met kracht te 
verklaren, dat de toekomst niet het product zal zijn van 
de technologie, noch de vrucht van de studie van onze 
geleerden. De toekomstige tijden zijn ons met talloze 
bijzonderheden aangekondigd door de profeten, door 
onze Heer Jezus en door de apostelen. Ze zijn de vrucht 
van het werk van de ziel van onze beminde Verlosser 
en zijn geliefde discipelen. Het is vrede op aarde, het 
geluk en het eeuwige leven voor allen. Daar zullen 
alle mensen de universele Wet in acht nemen. Ze zul-
len hebben geleerd om hun naaste te beminnen en te 
respecteren. De prestaties van de wetenschap en de 
techniek van tegenwoordig zijn onbeduidend in verge-
lijking met de mogelijkheden van het menselijk wezen, 
wanneer hij een voortdurende gemeenschap heeft met 
zijn God, wat de ware bestemming is van de mens. 

We moeten dus alles wat de huidige wereld ons biedt, 
de rug toekeren en antwoorden op de oproep van ge-
nade die zich richt tot de goed ingestelde harten en 
hen uitnodigt om het Koninkrijk van God op aarde te 
vestigen voor de verlossing en tot het geluk van allen.


