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idum, zijn effect op onze ziel kan hebben. Dan voe-
len we dat God onze Vader is, omdat wij kinderen 
geworden zijn, en wij hebben de dringende behoefte 
gemeenschap te hebben met de Almachtige door het 
gebed.

Het kind krijgt het leven door de vader, die de 
schenker van het leven is; bijgevolg moet het kind 
volledig onderworpen zijn aan zijn vader. Wij hebben 
in het oude verbond voorbeelden van kinderen, die 
onderworpen waren aan hun vleselijke vader op een 
volmaakte manier. Het komt er voor ons op aan kinde-
ren te worden die volledig gehoorzaam en onderdanig 
zijn aan hun hemelse Vader. Daarvoor moeten we ons 
gevoelig maken voor de geest van God. Wij ontvangen 
dan een geestelijke verwekking. De apostel Jacobus 
zegt: “God heeft ons verwekt volgens Zijn wil door het 
woord van de waarheid.” Wij zijn dan kinderen die tot 
de Allerhoogste bidden in geest en in waarheid, dat 
wil zeggen met kennis van zaken.

Het gebed is geen gemompel waarin men zuchten 
slaakt door voor de Allerhoogste te jammeren met 
onsamenhangende woorden en buitensporige verlan-
gens, die niet echt goed zouden zijn voor ons of voor 
iemand. Het gebed is het gevolg van een gemoeds-
toestand die ons in staat stelt tot God loftuitingen en 
verzoeken in woorden te richten die in hun wezen 
zelf overeenstemmen met het diepe gevoel van onze 
ziel en met het goddelijke programma. Als wij nota 
nemen van het gebed dat onze geliefde Verlosser als 
voorbeeld gaf aan zijn discipelen, zullen we zien dat 
er vooral sprake is van een gebed voor de komst van 
het Koninkrijk van God, wat betekent van onze kant 
een werkzaam aandeel in deze komst.

Inderdaad, de tweede gedachte van het gebed dat 
Jezus leerde aan zijn discipelen, is “Uw Rijk kome”. 
Ze is essentieel. Ze drukt een doel uit dat ons dier-
baar is. Zo bidden we niet alleen: “Uw Rijk kome”, 
maar wij doen ook al ons best om het te doen komen 
door onze gedragslijn. Daarvoor is het nodig, dat onze  
daden in overeenstemming zijn met ons gebed, steeds 
om het Koninkrijk te laten komen. Als dat niet het 
geval is, dan maken wij deel uit van het grote Baby-
lon, dat dag en nacht bidt, en allerlei gebeden stamelt 
en denkt verhoord te worden door de Heer en tot  
iets te dienen.

Wat de Heer beschouwt, zijn de gevoelens van ons 
hart. We moeten niet zijn zoals de Israëlieten, aan wie 
de profeet Jesaja moest zeggen in naam van God: 
“Wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je ge-
vraagd mijn voorhoven plat te lopen? Uw handen zijn 
vol bloed en misdaden.”

Hoe bidden om verhoord te worden

DE waarheid heeft een bevrijdende kracht. Wij 
hebben herhaaldelijk getoond in onze kolommen 

wat ze betekent: het is de werking van de geest van 
God geuit door de liefde. Als wij de waarheid naleven, 
leidt die ons op de glorierijke weg die ons voert naar 
het leven. De mensen kennen deze weg niet. Zij volgen 
een weg die tot de dood leidt, ze vernietigen zichzelf 
elke dag een beetje, en zijn tenslotte volledig uitgeput 
door het werk van ontbinding die voortvloeit uit de ille-
galiteit waarin zij verkeren. Zij geven zich geen reken-
schap van de richting die zij ingaan, daarom zegt de 
Schrift dat duisternis de aarde en de volkeren bedekt. 
Het is het geval voor elk mens in de mate waarin hij 
zich vernietigt door zijn gevoelens, de gewoontes die 
hij in praktijk brengt.

De Eeuwige is in staat om iedereen te helpen. Hij 
stelt de hele macht van Zijn genade tot onze dienst om 
ons bij te staan, maar als wij niet de nodige gevoelig-
heid hebben, dient Zijn hulp ons tot niets, omdat ze 
slechts ontvangen kan worden door het hart, en ver-
wezenlijkt door het geloof, dat niet te verwarren is met 
lichtgelovigheid. Het geloof is een geschenk van God 
dat wij ontvangen door de gevoeligheid van het hart, 
dat verlangt God te naderen, Zijn wil te volbrengen 
en zich te onderwerpen aan Zijn principes. Deze ge-
voeligheid wordt verworven door de praktijk van de 
deugd. Lichtgelovigheid is het gevolg van de duivelse 
gevoeligheid die gebaseerd is op de onoprechtheid en 
de praktijk van het egoïsme.

De goddelijke gevoeligheid in werking gesteld door 
het geloof brengt ons in contact met de geest van God. 
Wij kunnen dan aan de Allerhoogste loftuitingen, 
dankzeggingen en gebeden aanbieden die Hem aan-
genaam zijn, en zo met de Almachtige een waarachtige 
gemeenschap verwezenlijken, ondanks onze geeste-
lijke armoede. Onze dekking, onze bescherming, en 
wat ons de toegang opent bij de Allerhoogste, is het 
bloed van Christus dat voor ons gevloeid heeft, en dat 
wij te allen tijde kunnen aanroepen.

Zonder de goddelijke hulp, zouden we niet kunnen 
bidden: door de affiniteit die wij hebben met het boos-
aardige fluïdum van de geest van de tegenstrever, de 
Satan, de prins van deze huidige wereld van duisternis, 
zouden onze gebeden zich richten tot de tegenstrever, 
zonder dat wij het vermoeden. Wij zouden zo steeds 
op hetzelfde vertrekpunt terugkomen en wij zouden 
steeds in contact zijn met de geest van de Boze, die 

zich opgeworpen heeft als god op aarde. De geest 
van God komt ons te hulp, maar wij moeten een vurig 
verlangen hebben er de begunstigde van te zijn. Dat 
oprechte en diepe verlangen maakt ons toegankelijk 
voor de glorierijke invloed van de goddelijke genade 
waardoor wij dan tot de Allerhoogste smeekbeden kun-
nen richten die door Hem ontvangen worden.

De discipelen vroegen de Heer hun te leren bidden. 
De Heer stemde in met hun wens. Hij zei tegen hen: 
“Als u bidt, zeg dan: onze Vader die in de hemel is.” 
Maar, als wij niet voelen dat de Almachtige onze Vader 
is, zijn onze woorden een leugen, omdat de geest van 
een kind niet in ons is. We moeten voelen dat de Al-
lerhoogste onze Vader is. Anderzijds, als wij geen kin-
deren zijn door onze gevoelens, kan de Eeuwige niet 
onze Vader zijn, want het goddelijke vaderschap en 
de verwantschap zijn gebaseerd op de gevoelens van 
het hart. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen 
dat alleen degenen die door de geest van God geleid 
worden, kinderen van God zijn.

Het is dus heel belangrijk dat onze woorden met onze 
gevoelens overeenkomen, anders zijn we in onenigheid 
met onszelf, zijn we lichtgelovig en beelden wij ons 
dingen in die niet bestaan. Zo bidt men onder de chris-
tenen onophoudelijk: “Onze Vader die in de hemel is”. 
Men zegt het machinaal, ook liegt men voortdurend, 
omdat men niet voelt wat men zegt. 

Wij weten dat ons lichaam geregeerd wordt door 
de universele wet, terwijl onze geest beheerst wordt 
door de wet van het egoïsme. Onder de dekmantel 
van allerlei religieuze bewegingen en zelfs terwijl 
we de goddelijke wegen kennen, door de Gids te 
lezen en alle publicaties van de waarheid, kunnen 
we dus toch volmaakte egoïsten blijven, als wij de 
lessen van de Heer ontvangen en ze niet volgen. 
Daarentegen maakt de Heer, als wij ons hart wijd 
openen en met de hele kracht van onze ziel tonen, 
hoe zeer wij onze misvormde en vervalste menta-
liteit betreuren, al onze armzaligheden weer goed; 
hij dekt ons, op voorwaarde dat wij oprecht zijn. Het 
voornaamste is de eerlijkheid van het hart waardoor  
iedereen erin kan slagen te leven volgens het godde-
lijke programma en dan gebeden tot God kan richten 
die Hij kan verhoren. 

Dat vraagt een dagelijkse oefening, die leidt tot de 
complete overwinning door de gevoeligheid voor het 
goddelijke, zodat de geest van genade, het levensflu-

Een ander zal je gorden

EEN van de belangrijkste steden in Zuid- 
 Italië genoot van een bevoorrechte plek 

aan de oever van een prachtige, blauwe zee. 
Op die dag was Elisa niet in staat om thuis 
te blijven, terwijl een stralende zon haar uit-
nodigde voor een wandeling langs de oevers 
van die vreedzame en majestueuze ruimte. 
Omdat Carlo gehoor had gegeven aan de-
zelfde uitnodiging, ontmoette hij Elisa. Door 
een onweerstaanbare kracht werden ze tot 
elkaar aangetrokken en het duurde niet lang 
of ze verloofden zich. 

Het was aan het eind van 1940. De situ-
atie in de wereld was meer dan gespannen. 
Carlo ontving dan ook weldra zijn oproep 
om op te komen voor dienst, want de oorlog 
was in volle gang. Tegen zijn zin ging hij 
aan boord van een schip met bestemming 
Afrika, en liet zijn verloofde in tranen ach-
ter. De maanden gingen voorbij en de enige 

vreugde voor Elisa was van tijd tot tijd een 
brief van Carlo te ontvangen, zodat ze wist 
dat hij nog leefde en haar niet vergat. Als 
krijgsgevangene bewerkte hij de grond en 
had tal van belevenissen. 

Elisa had die ook, en daarin zag zij de 
Voorzienigheid aan het werk, die haar be-
schermde tegen de bombardementen. Haar 
trouw werd zeker op de proef gesteld, want 
ze moest zeven jaar wachten, voordat ze 
Carlo weerzag en eindelijk met hem kon 
trouwen, zodat haar droom werkelijkheid 
kon worden: een gezin stichten. De jonge 
bruid was naaister, eenvoudig van hart en 
hield van kinderen. De jonge echtgenoot, een 
eerlijk en rechtvaardig man, arbeider en lid 
van een linkse partij, stond op de bres voor 
de arbeidersklasse. 

Met regelmatige tussenpozen werden er 
twee meisjes en drie jongens geboren, waar-
van Giovanni de voorlaatste was. Grootmoe-
der was een brave huisvrouw zonder preten-

ties. Grootvader vervulde plichtsgetrouw zijn 
dienst als spoorwegbeambte en zijn goede, 
vrome hart maakte dat hij zijn geliefde 
kleinkinderen met een tedere genegenheid 
omringde. Giovanni was zonder enige twijfel 
zijn favoriet. Bij voorkomende feestelijkhe-
den verzuimde hij nooit hem een cadeau te 
geven. Op Paasdag wilde de gewoonte, dat 
Giovanni een kleine amandelkoek in de vorm 
van een lam kreeg. Wat een vreugde voor het 
kind met open armen te zijn ontvangen in 
een kalm en liefdevol huisgezin! De natuur 
grifte ook onvergetelijke indrukken in zijn 
jonge, gevoelige ziel. Het blauw van de zee 
fascineerde hem en de enorme uitgestrekt-
heid van deze plas water boeide hem. 

Carlo was erg trots op zijn zoon, vooral op 
zijn mooie stem. Hij nam hem soms dan ook 
mee naar de partijkring waarvoor hij streed. 
Daar genoten de vrienden bij het horen van 
de liedjes van het kind en als beloning scho-
ven ze hem wat muntjes toe. 

Na een relatief rustige periode in zijn le-
ven kwam Carlo plotseling voor een groot 
probleem te staan. De crisis trof de scheeps-
werf waar hij werkte en beroofde hem van 
het loon voor zijn levensonderhoud. Hij zag 
slechts één oplossing: zijn vrouw en kinderen 
verlaten om werk te gaan zoeken in Noord-
Italië. Dat vond hij tamelijk gemakkelijk in 
de hoofdstad van Piëmont, waar een metaal-
fabriek zijn poorten voor hem opende. 

Alles ging goed met Carlo, behalve het 
heimwee dat hij had naar zijn gezin. Het 
gevoel van die afstand van 1100 km nam zijn 
geest sterk in beslag. Omdat de bewoners 
van het zuiden niet erg gewaardeerd werden 
door de bewoners van het noorden, vond hij 
pas na lang zoeken een appartement, zodat 
hij zijn gezin kon laten overkomen. Maar hij 
durfde aan de conciërge van het gebouw niet 
te bekennen, dat hij vijf kinderen had! Hij 
had er maar drie genoemd! 

Elisa verheugde zich er natuurlijk erg op 
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om haar man weer te zien, maar het viel haar 
zwaar te scheiden van haar verwanten en 
plotseling in zo’n grote onbekende stad te 
wonen. Het salaris van haar man was maar 
net voldoende om elke dag iets te eten te 
hebben, en wanneer de fabriek zijn arbeiders 
niet kon betalen, bleven Carlo en zijn gezin 
met een lege maag zitten. 

De conciërge begon zich te verbazen over 
het voortdurend komen en gaan van zoveel 
kinderen. Op een dag vroeg hij dan ook aan 
Carlo: ”Neem me niet kwalijk, meneer, maar 
hoeveel kinderen heeft u eigenlijk? Vertel 
me de waarheid. Ik zie er meer dan drie!” 

Met kloppend hart kon Carlo niet anders 
dan bekennen: 

– Ik heb er vijf.
– Wees maar niet bang, beste meneer, ik 

zal er niets van zeggen tegen de eigenaar, 
antwoordde de brave conciërge. 

Giovanni voelde zich onweerstaanbaar 
aangetrokken tot dieren en niet zelden kwam 

hij thuis met een hond, een kat, of een vo-
gel. Als de zaadjes van de bonen die hij had 
gezaaid ontkiemde en de kleine plantjes 
uit de aarde kwamen, slaakte hij uitroepen 
van verrukking. Daarentegen had de school 
geen enkele aantrekkingskracht voor hem. 
Hij maakte veel liever lange wandelingen 
buiten de stad met zijn vrienden en in hun 
gezelschap ging hij op strooptocht in de 
boomgaarden om vruchten te stelen, die er 
volgens hem alleen maar om vroegen geplukt 
en gegeten te worden! 

Omdat Carlo vaststelde, dat zijn zoon he-
lemaal niet toegewijd studeerde, dwong hij 
hem daar niet toe, maar vond weldra een 
plekje voor hem in een garage. Giovanni 
kreeg problemen door de nadelen van het 
vak en kreeg er spijt van, dat hij zo’n slechte 
leerling was geweest. Hij besloot dan ook 
de verloren tijd in te halen door dapper  
’s avonds te studeren, wat hem goede resul-
taten opleverde. 

Vergeefs zocht Giovanni daarna een be-
roep dat bij hem paste. Na dikwijls van 
werkgever te zijn veranderd, dacht hij iets 
gevonden te hebben om zijn dorst naar recht-
vaardigheid te stillen door in dienst te treden 
bij de politie om de onderdrukten te kunnen 
verdedigen. Hij was 18 jaar, toen hij deze 
nieuwe weg insloeg, waar hij voortdurend 
in gevaar verkeerde. Maar altijd kwam een 
mysterieuze hand hem te hulp. ’s Avonds, al-
leen op zijn kamer ver van de liefde van zijn 
moeder, huilde hij vaak als een kind. 

Giovanni maakte heel veel mee in zijn 
loopbaan van politieagent, ervaringen die 
hem de ogen openden voor de onrecht-
vaardigheid van de wetten van de mensen. 
Wat een ontgoocheling! Dikwijls moest hij 
gezagsdragers begeleiden, om hun leven te 
beschermen, met het risico het zijne te ver-
liezen. Maar steeds verloste de mysterieuze 
hand hem uit het gevaar. Steeds meer gaf 
de jongeman er zich rekenschap van, dat 

hij in plaats van de armen te verdedigen, 
gedwongen was mee te doen met de rijken 
en machtigen. Toen er een staking uitbrak, 
moest hij vechten tegen de arbeiders, die al-
leen maar een beetje meer rechtvaardigheid 
wilden om fatsoenlijk te kunnen leven. Dat 
alles dwong Giovanni om een beslissing te 
nemen: vertrekken uit dat duistere doolhof. 
Maar waar kon hij de uitgang vinden en een 
nieuwe baan? 

De jongeman dacht er ook aan om een ge-
zin te stichten en hij zocht de ideale vrouw. 
Ook daar, slechts teleurstellingen! Bovendien 
ging zijn gezondheid langzaam maar zeker 
achteruit. Tenslotte ontmoette hij Gina en 
enkele maanden later trouwde hij met haar. 

Enrico, de oom van zijn bruid, had heel veel 
beproevingen meegemaakt. Wat hem had 
gesteund en getroost, waren de verwachtin-
gen die in De Boodschap aan de Mensheid 
stonden. Toen hij zag, dat Giovanni op zoek 
was naar gerechtigheid, had hij hem dat boek 

Het uitspreken van een gebed heeft geen enkel nut, 
geen enkele doeltreffendheid, als wij niet in de goede 
gemoedstoestand zijn. Wij hebben dus nog veel te leren 
op dat gebied. Als wij allerlei verlangens hebben die 
niet overeenkomen met de goddelijke gedachte, kun-
nen onze gebeden niet door de Heer verhoord worden. 
Het komt er dus op aan ons onder de controle van de 
geest van God te stellen. Dan kunnen we deze toe-
stand verwezenlijken: het gebed van de rechtvaardige 
vermag veel. De rechtvaardige is hij die onschuldig 
is, omdat hij gedekt is door het bloed van Christus. 
De rechtvaardiging door het geloof is een kunst die 
op principes en nauwkeurigheid rust. Als wij aan God 
vragen ons te rechtvaardigen in het bloed van Christus, 
spreekt het vanzelf dat wij de voorwaarden aanvaarden 
die Hij ons stelt, namelijk de verzaking aan onszelf, en 
dat wij ons inspannen ze te volgen.

Als wij niet verzaken, verwezenlijken we niet de 
rechtvaardiging door het geloof op een fatsoenlijke 
manier en op het laatst zal er afkeuring en veroorde-
ling zijn. Deze is niet vanwege een goddelijke straf. 
Het is eenvoudig de automatische gelijkwaardigheid 
van onze gedragslijn. Deze veroordeling bestaat uit 
het feit dat wij weer gevoelig worden voor het fluïdum 
van de geest van de Boze, die zo zijn invloed op ons 
terugneemt. Vanaf dat ogenblik verkeren we opnieuw 
in verwarring, wij verdwalen, wij zetten verkeerde 
stappen, en wij merken weldra, dat wij geheel naast 
het programma zitten. 

Maar als wij ons met heel ons hart vernederen,  
biedt de Heer ons zijn helpende hand en helpt ons 
er weer bovenop. Het is dus een waarachtige dage-
lijkse redding die ten gunste van ons doorgaat, totdat 
wij het stabiele karakter hebben verworven van een  
kind in staat de goddelijke wil te volbrengen en  
wonderbaarlijk aan het Koninkrijk van God mee te 
werken.

De waarheid toont ons dat wij egoïst zijn, dus boos-
doeners, maar door middel van de Almachtige kunnen 
we weldoeners worden. Het is dus een goed vastge-
steld plan dat voor ons ligt, dat van het nastreven van 
het altruïsme en het opzijzetten van het egoïsme. Zo 
kunnen we zeker naar voren gaan. Wij weten ook vanaf 
dat moment wat wij in het gebed moeten vragen; wij 
kramen geen onzin meer uit door allerlei dingen te 
vragen die niet stroken met het plan van liefde dat 
ons aangeboden wordt. De Heer zegt: “Zoek eerst 
het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al 
de rest zal u bovendien gegeven worden.” Er is dus 
geen sprake van om aan God materiële weldaden te 
vragen. En als er in het gebed dat de Heer aan zijn 
discipelen onderwees, gezegd wordt: “Geef ons ons 
dagelijkse brood”, komt het op het geestelijk levens-
brood aan, dat ons hart nodig heeft. Met al de rest 
belast de Heer zich, aangezien hij ons zegt ons er niet  
om te bekommeren.

Het goddelijke programma is duidelijk en nauwkeu-
rig. Tijdens de tweeduizend jaar die op de komst van 
onze geliefde Verlosser op aarde gevolgd zijn, koos 
de Heer voor zichzelf een kleine kudde, die de sporen 
van haar Meester, Christus, volgt en die met hem haar 
leven, gerechtvaardigd in het bloed van Christus als 
losgeld voor de redding van de mensen, geeft. Tegen-
woordig beginnen de gevolgen van dat grandioze en 
sublieme verlossingswerk zich te manifesteren. Dege-
nen die willen, kunnen ze zich eigen maken door de 
lessen van de waarheid te volgen, en de uitleg gegeven 
in De Boodschap aan de Mensheid, het Gedenkboek, 
die geschreven werd voor degenen die ontzag voor 
God hebben. Zij kunnen medewerkers worden aan de 
vestiging van het Koninkrijk van God op aarde. 

Door zich met hart en ziel in overeenstemming te 

brengen met de goddelijke principes, kunnen ze ook 
met heel hun hart succesvol bidden: “Uw Rijk kome.” 
Zij veranderen volledig van karakter door volgens het 
goddelijke programma te leven en worden, met de 
laatste leden van de kleine kudde die nu nog in leven 
zijn, de openbaring van de kinderen van God aan de 
ongelukkige mensheid. Het is de openbaring van de 
karakters die de voorwaarde van een kind van God 
verwezenlijken in de volle zin des woords. 

Daarvoor, zoals hoger gezegd, is de absolute ver-
andering van onze gevoelens, de verwerving van de 
zuiverheid van ons hart nodig. Het komt erop neer 
om erin te slagen zeer gelukkig te zijn met alles 
wat zich elke dag aan ons voordoet om onze gebre-
ken te tonen, zodat wij ze met de hulp van de god-
delijke genade kunnen overwinnen. De Heer ver-
leent ons alle gemak, hij staat ons bij met zijn hulp  
en zijn zegen.

Het allerbelangrijkste om in de goddelijke wegen 
te slagen, is de oprechtheid van ons hart. We moeten 
eerlijk zijn en tot elke prijs verlangen echte kinderen te 
worden, die gerechtvaardigd zijn en die niet meer vol-
gens de gedachten van het oude, boze en egoïstische 
hart leven. We moeten alleen maar naar de waarheid, 
naar de stem van de Heer luisteren.

Onze geliefde Verlosser is op aarde gekomen om 
de waarheid te brengen. Hij zag alle vormingen van 
de religieuze, katholieke en protestantse sekten, enz. 
Hij heeft niets gezegd, hij heeft degenen laten begaan 
die iets anders wilden dan de goede en rechte weg, 
zonder omwegen en zonder schijnheiligheid. Maar 
iedereen oogst natuurlijk te gelegener tijd en plaats, 
wat hij gezaaid heeft. De mensen hebben wind gezaaid 
en oogsten storm, ellende en vernietiging. Wie kwaad 
zaait, oogst ongeluk. Dat is geen straf opgelegd door de 
Allerhoogste, het is het organisme zelf dat zich belast 
met de straf. Geen enkel lid van de nobele familie van 
God heft de hand op om te straffen, maar altijd alleen 
om te zegenen, te helpen, te verlichten en liefde uit te 
delen. Als wij deel willen uitmaken van Zijn familie, 
moeten we zo handelen. Het is onontbeerlijk daarvoor 
de waarheid na te leven, die liefde is, en zich aan te 
sluiten bij het werk van de Eeuwige, om het Koninkrijk 
van God te vestigen.

De wegen van God zijn bewonderenswaardig, su-
bliem, als men er heel zijn hart voor inzet, bekroont de 
Heer onze inspanningen met zijn genade. Dan heeft 
ons gebed een grote kracht en een wonderbaarlijke 
doeltreffendheid. Wij willen ons er dus met de hele 
kracht van onze ziel voor inzetten om het goddelijke, 
wonderbaarlijke programma na te leven door aan de 
Eeuwige te zeggen met heel ons hart: “Onze Vader 
die in de hemel is, dat Uw Rijk kome en Uw wil op de 
aarde zich volbrengt zoals in de rest van het heelal.” 
Wij willen ook meewerken aan de vestiging van het 
Koninkrijk van God, door de gevoelens aan te kweken 
die het vormen: liefde, goedheid, trouw, oprechtheid, 
waarheid, dankbaarheid en vooral nederigheid, door 
verenigd te zijn met één enkel doel: de Dag van God 
verhaasten. 

Al onze dierbare lezers kunnen zich aansluiten bij 
ons in deze zelfde gevoelens en inspanningen, om ook 
kleine medewerkers van het Koninkrijk van God op 
aarde te worden en de goddelijke zegen te ontvan-
gen. De tijd is daar, namelijk, waar men volgens de 
gedachte van de profeet het verschil zal zien tussen 
wie God dient en wie Hem niet dient. Maar men moet 
Hem in geest en in waarheid dienen om contact met 
Hem te hebben en Hij onze gebeden kan verhoren. 
En daarvoor is het nodig de gevoelens van een altru-
istisch hart te koesteren, die over ons de geest van  
God aantrekken.

Epigenetica: 
toekomstige geneeskunde?
Uit La lettre experte van 29 mei 2018, halen we het 
volgende artikel dat gaat over epigenetica, een nieuwe, 
veelbelovende discipline. De auteur, Carol Fouché, is 
zeer optimistisch:

Epigenetica: het einde van “alle geneesmiddelen”?

Ik ben ervan overtuigd, dat de ontdekking van de epi-
genetica hoge verwachtingen wekt, in het bijzonder 
de hoop dat wetenschap, geweten en humanisme zich 
tenslotte op een dag zullen verzoenen…

Alles gaat tot 1990 terug, toen de Verenigde Staten 
besloten de totaliteit van de menselijke chromosomen 
te ontcijferen, om alle genen te leren kennen en te 
weten waartoe ze dienen. Als men moeilijk wil doen, 
zegt men: “de sequentie bepalen van het menselijk ge-
noom”. Dat was een kolossaal werk dat 13 jaar duurde 
en 3 miljard dollar kostte. Toen dat gigantische werk 
in 2003 voltooid was, waren de onderzoekers eerder 
teleurgesteld: volgens hun onderzoek, diende 85% van 
onze genen tot niets!

Zij noemden toen deze in hun ogen nutteloze genen, 
“genen voor de vuilnisbak”, want ze meenden, dat ze 
alleen overblijfselen waren uit onze miljoenen jaren 
van evolutie. Dat was een enorme vergissing, één van 
die vergissingen die in de kronieken van de weten-
schap ingeschreven zal blijven… Vijf Nobelprijzen la-
ter, ontdekte men dat deze genen een buitengewoon 
systeem van aanpassing vormden. 

Deze 25 000 permanent beschikbare genen zijn veel 
belangrijker voor ons overleven dan de 15% genen die 
onze erfelijke karakter bepalen. Zo heeft een nieuwe 
wetenschap zich ontwikkeld en daar ze meer is dan de 
klassieke genetica, werd ze epigenetica genoemd, wat 
betekent “bovenop de klassieke genetica”.

Men spreekt er nogal weinig over, omdat het de 
funderingen en de leerstellingen van de klassieke 
geneeskunde ingrijpend wijzigt, wat nooit zeer aan-
genaam is. Bijvoorbeeld, ze toont heel goed aan, wat 
uit het overmatig gebruik van medicamenten voort-
vloeit… Ze laat zien, dat ieder van ons een buitenge-
woon systeem tot zijn beschikking heeft van zelfgene-
zing, wat aan de conventionele geneeskunde een veel 
bescheidener plaats geeft en ertoe aanzet om naar 
een menselijker geneeskunde terug te keren, waarbij 
men tijd neemt voor zijn patiënt en hem veel meer  
aandacht schenkt…

Ten eerste, waar gaat het eigenlijk over?

De wetenschap verklaarde dat heel ons leven gepro-
grammeerd is door onze erfelijk aanleg.

Het blijkt dat het in feite veel genuanceerder is dan 
dat! Dat is de grote verrassing van de epigenetica.

Heel eenvoudig, die 25 000 genen passen ons op elk 
ogenblik aan onze omgeving aan.

Tegenwoordig weten we zo dat, 85% van onze ge-
nen alles, absoluut alles beïnvloedt en verandert: de 
voeding, de verontreiniging, onze levensgewoonten, 
de toon van onze stem, de muziek, onze stemming en 
zelfs… al onze gedachten!...

Deze genen kunnen maar in twee standen staan: aan 
of uit. Er wordt ook geactiveerd of afgeremd gezegd.

Het mechanisme van activering (aan) of afremming 
(uit) van een gen is biochemisch heel simpel en heden 
ten dage zeer gemakkelijk om te waarnemen. Om u 
in staat te stellen dat goed te begrijpen, moet u zien 
wat er gebeurt. De epigenetische veranderingen zijn 
als kleine “labels” die aan de celmachinerie wijzen 
welke genen geactiveerd of daarentegen afgeremd  
moeten worden…
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gegeven. Maar hij was pas getrouwd en had 
het zo druk, dat hij er bijna geen aandacht 
aan had geschonken. 

Na enkele maanden samenwonen, moest 
Giovanni zich er rekenschap van geven, dat 
zijn huwelijk niet was, wat hij had gehoopt. 
Voortdurend rees er onbegrip tussen de ge-
huwden, dat resulteerde in geweldige ruzies. 
Anderzijds raakte Giovanni ook meer en 
meer teleurgesteld in zijn beroep. Hij spande 
zich in om een andere baan te zoeken, maar 
tevergeefs. Toen hij alle hoop had verloren, 
was een vriend hem een baan komen aan-
bieden in een Coöperatie. Op de dag dat hij 
zijn revolver, handboeien en politiekaart op 
het bureau van de kolonel deponeerde, viel 
er een enorme last van zijn schouders. Wat 
een bevrijding! 

Vanaf die dag kon men de vroegere poli-
tieman zien achter een toonbank met kaas 
en worst. Terwijl hij de klanten bediende, 
droomde hij... Dat hij er goed aan zou doen 

zich buiten te stad te vestigen! Maar, dacht 
hij, als ik ertoe kom deze wens te bevredigen 
en gelukkig word, zou ik daar dan volop van 
kunnen genieten, terwijl alle andere men-
sen op aarde dat geluk niet bezitten? Dat is 
onmogelijk! 

Twee jaar gingen voorbij in de coöperatie. 
Veel werk, onbegrip tussen de collega’s, en 
nooit tevreden klanten, zo was de situatie! En 
de vader van Giovanni werd ook nog ernstig 
ziek! En Gina vroeg om een scheiding! Dat 
was meer dan de jongeman kon verdragen. 
In die meest absolute wanhoop slaakte hij 
een zware verzuchting in de richting van de 
Hemel. Onmiddellijk nam een gevoel van 
vrede hem helemaal in beslag en hij begreep, 
dat de mysterieuze hand, die hem tot nu toe 
steeds had beschermd, doodgewoon de hand 
van God was. 

Gina had een toevlucht gezocht bij haar 
oom Enrico, die op een dag Giovanni had 
uitgenodigd, omdat hij een verzoening tus-

sen de echtgenoten voor elkaar wilde krijgen. 
Vanwege een ruzie in de familie, had de 
neef zijn oom al heel lang niet meer gezien. 
Wat een vreugde dan ook hem te omhelzen 
en hem te horen praten over het ideaal dat 
geopenbaard was in De Boodschap aan de 
Mensheid : de ware gerechtigheid die neer-
daalt uit de Hemelen, het geluk binnen be-
reik van elk menselijk wezen, geen tranen, 
ziekten en dood meer, het paradijs op de hele 
Aarde, het eeuwige geluk! In één woord, 
waar Giovanni altijd op had gehoopt. 

De volgende zondag zaten oom en neef 
naast elkaar in de vergadering waar men 
sprak over de vestiging van het Koninkrijk 
der Gerechtigheid op de Aarde. En wat een 
verrassing voor Giovanni toen hij vaststelde, 
dat de plek waar deze vergaderingen plaats-
vonden, naast de Coöperatie was! Omgaan 
met vriendelijke personen, hun broederlijke 
genegenheid voelen, in het bijzonder die van 
deze bejaarde man, die zijn hele leven had 

besteed aan het dienen van God, wat een 
balsem voor het gevoelige hart van Giovanni! 
Hij nam zich dan ook voor om zo vaak mo-
gelijk nieuwe kracht te gaan putten in deze 
vriendelijke sfeer. En, toppunt van geluk, 
zijn beste vriend was met hem meegegaan, 
evenals Gina, met wie hij zich had verzoend. 

Helaas zoveel geluk kon niet blijven. Zijn 
vriend prefereerde toch het wereldse boven 
de goddelijke wegen. En Gina eveneens. En 
de vader van Giovanni stierf aan zijn ernstige 
ziekte. Wat betreft oom Enrico, die was ver 
weg geroepen voor zijn werk. Ondanks dat 
alles voelde Giovanni zich niet verlaten. Had 
hij niet een grote familie die van hem hield? 
En was degene die daar de verantwoordelijke 
was, niet als een nieuwe vader voor hem? 

Achter zijn toonbank werd Giovanni meer 
en meer afgeleid door een dwingende stem; 
dat was de stem van zijn geweten: wat wacht 
je dan om je te scharen in de rijen van de 
medewerkers die in het land werken aan de 

Voor sommige wetenschappers blijft het, ondanks 
de vanzelfsprekendheden, moeilijk te erkennen dat 
één gedachte of één geloofovertuiging onze hele bio-
chemie verandert. Maar meditatie, gebed, sommige 
rituelen werden op zeer nauwkeurige manier genetisch 
bestudeerd.

Zo heeft men bewezen, dat ze onze immuniteit erg 
versterken, onze weerstand tegen stress en zelfs onze 
levensduur verlengen door het korter worden van onze 
telomeren te vertragen die het aantal celdelingen pro-
grammeren en op die manier de dood van onze cellen 
uitstellen.

Er komen steeds meer studies over het effect 
van onze psychische toestand en ons gedrag 
 

Onze biochemische fabriek verandert zeer sterk on-
der de werking van deze genen, al naar gelang men 
optimistisch of pessimistisch is, gelukkig of ongeluk-
kig, vastbesloten of terneergeslagen en veel andere 
gevoelstoestanden. Dat leidt ertoe dat wij, alles wel 
beschouwd, persoonlijk aanzienlijk in staat zijn onze 
eigen gezondheidstoestand te veranderen.

Epigenetica maakt het mogelijk bekende, maar 
slecht begrepen dingen weer te onderzoeken

Bijvoorbeeld, er is nu bewezen dat tabak honderden van 
onze genen verandert door ons weerstandsvermogen 
te verminderen en door talrijke, helaas “pro kanker” 
genen te activeren. In de oncologie zijn deze nieuwe 
studies vanzelfsprekend talrijk… Vele studies hebben 
naar voren gebracht, dat onze stemming honderden 
“anti-kanker” genen kan activeren.

Wij kunnen de werking van onze genen veranderen 
en ertoe komen onze gezondheid beter te beheersen

Elke gedachte verspreidt zich als een elektromagneti-
sche golf in heel ons lichaam, waarschijnlijk door het 
bindweefsel (geleidend gemaakt door silicium!), en 
werkt in op ons immuunsysteem en onze hormonale 
systemen. Dat bewijst het belang van onze gewoonten 
en van onze levensstijl voor onze gezondheid.

Alles is niet wit of zwart. Ons organisme heeft een 
ongehoord ingewikkeld niveau. Het leven is een waar-
achtig wonder en hangt dagelijks af van een regelsys-
teem, dat bijna ondenkbaar is, zo ingewikkeld is het. 
Denk eens aan, dat het op elk ogenblik het functioneren 
en de wisselwerkingen van tienduizend miljard cellen 
moet harmoniseren al naar gelang het orgaan waarin 
ze zich bevinden!

Zonder nog over de ingewikkelde banden te spre-
ken met onze miljard goede darmbacteriën… Deze 
bijna ondenkbare cijfers komen overeen met het totale 
aantal van de sterren van het heelal! We moeten dus 
bescheiden blijven.

Stress, een goed voorbeeld om de volle draagwijdte 
van de epigenetica goed te begrijpen

Stress is noodzakelijkerwijs niet gemakkelijk om af te 
grenzen aangezien hij alles, absoluut alles heeft om 
het organisme in een verdedigingspositie te brengen 
Stress is er dus al bij de aanval van een wild dier net 
zo goed als bij het zien van een dreigend wapen of 
bij een oproep om op het bureau van de Directeur te 
komen… Epigenetica brengt dus hier een completer 
gezichtspunt over de schade die stress in feite veroor-
zaakt. We letten er nog niet voldoende op, maar men 
weet nu al, dat elke bron van stress echt rechtstreeks 
bepaalde genen stimuleert die de productie in het bloed 
en in onze weefsels veroorzaken van onze afweer- en 
overlevingshormonen: in het bijzonder cortisol en 
adrenaline. Deze hormonen zijn enkele ogenblikken 
kostbaar om het ons mogelijk te maken te strijden of te 
vluchten. Ze worden echter verschrikkelijke gifstoffen 
als ze als het ware permanent onze weefsels en onze 
organen doordrenken. Het probleem is, dat ons brein 
het verschil niet maakt tussen werkelijk in gevaar ver-
keren en denken dat men het is. Er is bewezen dat onze 

negatieve gedachten deze stress genen even doeltref-
fend activeren, als een reële dreiging…

Laten we onze antistress genen inschakelen
 

Het zal sommigen verrassen, maar om deze genen die 
zo kostbaar zijn voor ons evenwicht, te activeren, zijn 
eenvoudige dingen voldoende, dingen die al bekend 
zijn en overgebracht worden sinds lang vervlogen tij-
den. Deze praktijken van het gezond verstand die tot 
nu toe bij het volksgeloof behoorden, zijn nu bewezen 
en bevestigd door de wetenschap. Bijvoorbeeld, scha-
terlachen activeert onmiddellijk 20 antistress genen. De 
lachoefeningen bij yoga zijn dus verre van uit de lucht 
gegrepen. Maar de weldaden van mediteren en het 
gevoel van de warmte van een houtvuur, of het zingen 
met vrienden… dit alles veroorzaakt de onmiddellijke 
werking van bepaalde genen die heilzaam zijn tegen 
stress. Maar dat effect is toch niet altijd zeer duurzaam. 
Onderzoekers hebben zich er dus aan gewijd om te 
identificeren wat langere effecten kon teweegbrengen. 
Zij hebben twee goede grondslagen voor epigenetische 
gezondheid gevonden die volkomen ondersteunen wat 
wij zelf sinds meer dan 20 jaar verdedigen in onze brie-
ven en met onze leus: Wijsheid en Traditie.

De eerste grondslag wordt gevormd door ons systeem 
van overtuigingen. Het kan vereenvoudigd worden tot  
het beeld dat wij van ons leven hebben en door het 
relatieve optimisme en pessimisme dat wij erbij ontwik-
kelen. Al naar gelang onze positieve en onze negatieve 
gedachten activeren of dempen we enkele duizenden 
genen, die gevolgen hebben die steeds meer erkend 
worden, voor het wezen van ons karakter, dus op onze 
algemene houding tegenover de omstandigheden van 
het leven.

In de groep genen die gestimuleerd worden door 
positieve gedachten, zijn er vele die duidelijk onze im-
muniteit vermeerderen en die onze weerstand bepalen 
tegen kanker (bijgenaamd “anti-kanker” genen). 

Dat bekrachtigt het idee, dat men, door meer attent 
te zijn op de positieve dingen, op de dingen die ons 
behagen, die ons goed doen, en door deze dingen aan 
te kweken, al veel doet voor zijn gezondheid. Het is de 
basis van een echte preventieve geneeskunde.

De tweede grondslag is ons sociale netwerk. Het 
is wetenschappelijk bewezen dat een glimlach, een 
eenvoudige hartelijke groet de werking activeert van 
bepaalde beschermende genen. Het is dus mogelijk 
veel goed te doen rondom zich heen door eenvoudig 
zijn gezicht voor de ander te openen. De betrekking 
met andere personen is trouwens bijzonder onontbeer-
lijk voor ons evenwicht. Hoe liefdevoller en hartelij-
ker deze betrekking is, hoe meer ons epigenetische 
systeem geactiveerd wordt. U wist het zeker niet, 
maar een goede bijeenkomst met vrienden verandert  
ons epigenoom.

Men kan zelfs nog verder gaan, want men weet ook 
langs wetenschappelijke weg, dat men door een dienst 
te bewijzen aan anderen, de meest weldadige genen 
activeert. Ik weet niet hoe u daarover denkt, maar ik 
vind dat diep opmonterend en aanmoedigend te zien 
dat de wetenschap ten lange laatste aansluit bij wat 
wij allemaal instinctief voelen.

Als men de draagwijdte van dat aspect van het func-
tioneren van zijn biologie begrijpt, wordt men bewuster 
en kan men zich steeds meer bewust worden van zijn 
manier van leven, van zich voeden, van beproevingen 
doorstaan en van het helpen van degenen die ons om-
ringen.

De gevolgen van de ontwikkeling van de epigene-
tica zijn in feite aanzienlijk. De lopende studies zijn 
ontelbaar en beloven talrijke ontwikkelingen op een 
vergelijkenderwijs korte termijn.

Op het filosofische plan is men in enkele jaren tijd 
van het geloof dat “onze hele gezondheid al vast staat, 
aangezien alles in onze genen ingeschreven is van de 
geboorte af” gegaan naar het feit dat niets al vast-
staat – op enkele zeldzame uitzonderingen van echte 

genetische ziektes na – en dat vele dingen van onszelf 
afhangen en van onze omgeving.

Ik wil niet stilstaan bij het volgende onderwerp, maar 
onderzoekers ontdekken zelfs de invloed op onze genen 
van de onheilspellende neveneffecten die voortvloeien 
uit talrijke populaire geneesmiddelen. Zij worden vaak 
ingenomen zelfs lang na het stoppen van de behande-
ling. Het zal dus niet mogelijk zijn deze studies nog 
heel lang te negeren…

In onze ogen, betekent dat het einde van de ge-
neeskunde van de 20ste eeuw waar lichaam en geest 
gescheiden waren. De geneeskunde van de 21ste eeuw 
zal geen andere keus hebben dan meer het individu 
in zijn geheel te behandelen. Laten we eenvoudig en 
ootmoedig opmerken dat de Chinese en Indische ge-
neeskunde dat al sinds 5000 jaar doen…

Wij verheugen ons met de auteur van dit artikel 
erover, dat de wetenschap er eindelijk in slaagt, ook 
al is het met veel terughoudendheid, het belang van 
de geest op het fysieke te erkennen. Maar wij vragen 
ons ook af, hoe men deze onthulling zal opnemen? Er 
staan zoveel belangen op het spel rond de medicijnen. 
Zijn we werkelijk klaar om wetenschap, geweten en 
humanisme te verzoenen?

De volgorde van het menselijk genoom bepalen is  
zeker geen geringe zaak. Er waren onderzoeken, proe-
ven en studies nodig om in deze krachttoer te laten 
slagen, want dat was het namelijk wel! En in zekere 
mate geeft het levend organisme ons zo zijn geheimen 
prijs. Wij zijn dus niet aan het einde van onze ontdek-
kingen, want hoe meer onze geleerden de stof zullen 
kunnen peilen met hun meet- en waarnemingsinstru-
menten, hoe meer zij er de geheimen van zullen ont-
dekken. En dit zowel in het oneindig kleine als in het 
oneindig grote. Maar men moet nog de bekwaamheid 
krijgen om wat men waarneemt te kunnen verklaren.

Wat ons betreft, dit alles verrast ons niet, want de 
invloed van de geest of het psychische erkennen op het 
lichaam of het fysieke bij de mens, is maar een eerste 
stap naar de ware kennis die niet alleen de invloed van 
de geest op onze gezondheid kan begrijpen, maar ook 
die van het spirituele. En voor dat wij verder gaan, stel-
len we ons een vraag: waarom richt men zich niet, in 
plaats van de stof te onderzoeken, tot Degene die hem 
gecreëerd heeft? Anders gezegd: waarom het niet aan 
zijn Schepper te vragen, in plaats van de schepping of 
het schepsel te willen peilen?

Dat zou natuurlijk het geloof eisen, maar zou ons 
terzelfder tijd de toegang verzekeren tot de ware ken-
nis, niet de kennis die van de mensen komt, maar die 
van God komt.

Als men de heilzame invloed van het lachen kan 
constateren, de warmte van een houtvuur voelen, met 
vrienden zingen, glimlachen, en elkaar helpen, moet 
men toch erkennen dat het grondbeginselen zijn, die 
te vergelijken zijn met wat het Evangelie ons leert, dat 
vraagt zijn naaste te beminnen, zelfs zijn vijanden, te 
vergeven, de schuldige te rechtvaardigen, het kwade 
met het goede te vergelden en zelfs, voor een zekere 
klasse mensen, zijn leven te geven voor zijn naaste. 
Dat zijn de waarachtige levensprincipes. De apostel 
Johannes zegt het ons wel: “Wij weten dat wij van de 
dood naar het leven overgegaan zijn, omdat wij de 
broeders liefhebben.” 1 Johannes 3: 14.

Al deze gevoelens werken niet alleen gunstig op 
ons organisme maar ook op onze naaste en bovendien 
brengen ze ons in contact met de Allerhoogste, die de 
bron van het leven is. Want het volstaat niet te weten 
wat gunstig is voor onze genen, we moeten ook door 
onze gevoelens gemeenschap hebben met de Eeuwige, 
opdat ons leven kan voortduren. Want, en dat is een 
andere verrassing voor onze geleerden: de mens is 
bestemd voor het eeuwige leven, maar dat is slechts 
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oprichting van het Rijk der Gerechtigheid 
op de Aarde? Op een dag hield hij het niet 
meer uit en hij had aan zijn geestelijke vader 
gevraagd: ”Denkt u, dat het goed zou zijn 
om de Coöperatie en de kaas en de worst te 
verlaten en de enkele meters af te leggen 
die mij scheiden van de coöperatie van het 
geluk?” 

“Perfect!” Had deze man van God hem 
geantwoord, wiens grootste geluk het was 
de goddelijke familie te zien bloeien. 

Het begin in deze nieuwe activiteit was 
niet altijd gemakkelijk, maar in dienst van 
de Heer, bemoedigden mooie ervaringen 
Giovanni de weg van de verzaking zelf te 
volgen. Na bepaalde slechte gewoonten te 
hebben afgewend, onder andere het roken 
en drinken, voelde hij langzamerhand zijn 
gezondheid weer opbloeien en hij begreep, 
dat het ongeluk van de mensheid voort-
kwam uit haar egoïstische gedrag, dat haar 
aanzette tot ondeugd, kwaad en slechte  
gevoelens. 

De bedroefden troosten, hun de weg van 
de verlossing wijzen, dat was het doel dat 
Giovanni met ijver nastreefde. Eindelijk had 
hij het ideaal gevonden dat hij zo lang had 
gezocht, en een enorme tevredenheid door-
stroomde hem. 

Dikwijls was hij in de gelegenheid om naar 
de wijken te gaan, waar hij ooit in uniform 
misdadigers had gearresteerd, toen hij nog 
werkte voor de verkeerde gerechtigheid. En 
nu was hij daar niet om streng op te treden, 
maar om verlossing te brengen door de bood-
schap die hem ook zelf had bevrijd. 

Tot zijn grote vreugde bleef Giovanni en-
kele jaren in de hoofdstad van Piëmont, aan 
de zijde van zijn geestelijke vader. Daarna 
kwam er op een dag de uitnodiging om te 
gaan evangeliseren in de grote hoofdstad. 
Vervolgens ook trouwens nog in zijn ge-
boortedorp. Wat een veranderingen om van 
karakter te veranderen! 

Tegenwoordig is Giovanni bij de gratie 
Gods nog altijd aan het werk om de waarheid 

te verspreiden, om goed ingestelde harten te 
vinden en andere die dat nog niet zijn, maar 
het op een dag ook zullen zijn! En wat een 
beloning zijn geliefde moeder te zien en zijn 
broers en zusters, die soms naar de vergade-
ringen komen. 

De strijd is zeker nog niet gestreden daar 
is Giovanni zich wel van bewust, maar hij 
gaat door met een heilig vuur, terwijl hij zich 
het woord van de heer Jezus tot zijn apostel 
Paulus herinnert: “Toen je jonger was, zorgde 
je voor jezelf en ging je waar je wilde, maar 
als je ouder zal worden zal je je handen uit-
strekken en zal een ander je gorden en je 
brengen waarheen je niet zou willen.” 

Giovanni voelt constant de behoefte zijn 
dankbaarheid te uiten aan de Bewerker van 
zijn heil door de prachtige woorden te zin-
gen die de schrijver van De Boodschap aan 
de Mensheid in zijn tijd heeft geschreven: 

Vanuit de diepste wanhoop heeft de Heer 
je gehaald. Zijn olie van vreugde is in je hart 
gestroomd. Aan de rand van de afgrond heb 
je dikwijls gestaan, maar voor je uitgleed heeft 
zijn arm je gered. 

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Onlangs heeft de geliefde familie van Duits-
land bijeen kunnen komen in een congres te 
Sternberg om nog eens het goddelijke on-
derricht te ontvangen door de opdracht van 
de trouwe Dienaar van God. De uiteenzet-
tingen van de twee dagen hebben een diepe 
indruk op het merendeel van de deelnemers 
gemaakt.

Op zondag, hebben we gemediteerd over 
de woorden van onze geliefde Verlosser 
vermeld in Johannes 16: 2: “Zij zullen u 
uit de synagoge bannen; ja het uur komt, 
dat ieder die u doodt, zal menen God een 
dienst te bewijzen.” Er werd ons gezegd 
dat: “de goddelijke wegen van een onver-
gelijkbare wijsheid en van een soevereine 
welwillendheid zijn. Ze doen alleen maar 
goed en nooit kwaad. Daarentegen wie ze 

niet kent, zou denken, als hij onze tekst van 
vandaag leest, dat degenen die God willen 
dienen, gedoemd zijn tot een verschrik-
kelijke tegenspoed! Helemaal niet! Het is 
daarentegen een wonderbaarlijke bevrijding.  
Maar de goddelijke wegen zijn in volledige 
strijd met het rijk van de duisternis. Daarom 
veroorzaakt het vestigen van het Koninkrijk 
van God moeilijkheden. Maar deze tegen-
spoed is nooit een nadeel, noch het effect 
van onmacht of een nederlaag van de trouwe 
discipelen. Het is een proces dat wijs voorzien 
is door de Allerhoogste om de overwinning 
van het goede op het kwade mogelijk te 
maken, in het bijzonder in het hart van de  
getrouwen.

De apostel Paulus had de eer voor het 
Koninkrijk te mogen lijden. Niets stopte 
hem! Hij wist dat hem in Jeruzalem kete-
nen wachtten, hij ging er toch naartoe, on-
danks de smeekbeden van de broeders. En 
zijn dienstmetgezellen, Lucas en anderen, 
zijn met hem gegaan. De macht van het 
Evangelie prikkelde hen. Zij wisten wat zij 
deden en waarom. Wat een wonderbaarlijke 
activiteit, wat een ijver, wat een uithoudings- 
vermogen!

Dat zegt ons veel, want hoe vlug denkt 
men iets lofwaardigs te hebben gedaan 
door enkele nachten te waken en te vasten! 
Tegenover zulke getuigenissen van geloof 
en uithoudingsvermogen ten dienste van de 
Heer, kan men zich soms afvragen: “Hoever 
ben je? Wat is je ijver en wat is je geloof?”

Wij gaan een tijd tegemoet waar alleen 
onze goddelijke spiritualiteit ons overeind zal 
houden. Daarom zei onze geliefde Verlosser 
tot zijn discipelen: “Waak en bid om niet ver-
leid te worden.” Als zij het voldoende hadden 
gedaan, waren ze in de beproeving staande 
gebleven. Er gaat niets boven een intense 
concentratie van het hart op het programma 
om de ontwikkeling van het geloof mogelijk 
te maken. En als fysieke onbekwaamheden 
ons beperken in onze uiterlijke activiteit, 
zoals het voor mij tegenwoordig het geval 

is, verdubbelen we onze geestelijke activiteit 
opdat al onze minuten een actieve kracht 
worden voor het Koninkrijk.

Wie trouw is in de kleine zaken is het ook 
in de grote. Daar concentreert zich de macht 
van het welslagen.

Het punt van eenheid is ook van een ka-
pitaal belang. Om die te bereiken, moeten 
we voorgoed de geest van rivaliteit, het 
verlangen te overheersen, en zich vooraan 
te plaatsen aan de kant zetten, om deze 
liefdevolle afhankelijkheid tegenover elkaar 
na te leven, in deze heerlijke goddelijke 
vriendschap die ons toelaat ons geëerd te 
voelen met de eer die aan onze broeder  
gedaan is.

We moeten vanzelfsprekend steeds voelen 
wat voor ons het voortdurend wit wassen be-
tekent van onze zonden door de kracht die 
geconcentreerd is in het bloed van Christus, 
dat vergoten werd aan het kruis. Dan ont-
staat en ontwikkelt de dankbaarheid zich 
in ons hart, en er wordt aanhankelijkheid 
getoond. Dat is de geestelijke medicijn, de 
opperste hartversterking die onze genezing 
verzekert. Dat is een voedsel dat voor ons 
onontbeerlijk is, dat is de verborgen manna 
die de Heer voorbehoudt aan degenen die 
hem liefhebben.

We moeten in staat worden het licht te 
brengen. Het is de waarheid die afstraalt 
van een mooi karakter dat goed is geworden, 
steeds vol van de genade van God, dat het 
parfum van het Koninkrijk uitwasemt, wat 
ons ook kan overkomen.”

Wij danken onze geliefde broeders en 
zusters van het Station van Sternberg en 
omgeving die zich ingezet hebben om ons 
zo gastvrij te onthalen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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mogelijk door in de school van Christus te treden en 
een weldoener te worden van zijn gelijke. Als de mens 
deze wetenschap van het leven uit zichzelf moest ont-
dekken, zouden eeuwen nodig zijn en nog zou hij er 
niet in slagen. Het is onze geliefde Verlosser die dat 
wonder mogelijk maakt dankzij zijn offer aan het kruis 
ten gunste van ons. Door zichzelf op te offeren, kocht 
hij alle mensen vrij en vestigde het herstel van alle 
dingen waar iedereen in een eindeloos geluk zal leven.

Wie zal nu nog zeggen, 
dat dieren geen hart hebben?
In het blad Maxi staat het volgende verhaal, geschre-
ven door Eleonore Chabrier en geïllustreerd met twee 
vertederende foto’s die de mooie vriendschap laten 
zien van een doof meisje met een Normandische koe.

Het kleine, dove meisje ontdekt een vriendin met 
buitengewone gaven

Het is bijna tijd om te melken in deze Normandische 
boerderij en Denise Soulier verzamelt met haar stok 
in de hand haar volgzame kudde. Plotseling springt 
één van de koeien blij loeiend opzij en draaft naar een 
heel klein marineblauw figuurtje. Ze heeft Patricia ont-
dekt, haar vriendin! Ze stopt voor het meisje en gaat 
heel langzaam, zoals een hond, met haar snuit langs 
haar wang, als om haar te omhelzen. “Dit is een on-
gelooflijk liefdesverhaal,” vertelt Françoise Duval, de 
moeder van Patricia, “dat het leven van mijn dochter 
veranderd heeft.”

Omdat ze doof is geboren, is Patricia, die vier jaar is, 
altijd door haar onvermogen met woorden te communi-
ceren, een eenzaam en teruggetrokken meisje geweest. 
Om te proberen haar leuk bezig te houden nam haar 
moeder haar vaak mee naar de boerderij van Soulier, 
de naaste buren. “Ze is altijd gek geweest op dieren, 
alsof ze het gevoel had, dat ze met hen kon praten,” 
voegt haar moeder eraan toe.

Afgelopen jaar kwam Patricia gedurende de grote va-
kantie op het moment dat de koeien gemolken werden 
op de boerderij. Absoluut niet bang voor de enorme 
beesten gaf ze met een teken aan Denise Soulier te 
kennen, dat ze ook wilde proberen te melken. De boe-
rin kon geen weerstand bieden aan de grote, donkere, 
smekende ogen van het meisje. Ze zette haar neer bij 
Rosalie, de liefste van haar koeien. Na enkele vruchte-
loze pogingen slaagden de kleine onhandige handjes 
erin een beetje melk te laten komen. Patou, zoals haar 
ouders haar noemen, slaakte kreten van vreugde. De 

volgende dag kwam het meisje op dezelfde tijd terug 
en ging direct naar Rosalie toe. Ze streelde langdurig 
de grote kop van dat vreedzame dier onder zuchtjes 
van genot. “Ik was een beetje bang,” herinnert Denise 
zich, “zelfs ook al wist ik, dat Rosalie van een goedig 
slag was!” Tot haar stomme verbazing ziet ze dat ze 
Patricia kopjes geeft, als om haar te zeggen: “Ik houd 
heel veel van je, weet je, ik zou willen dat we vriendin-
nen worden.” In de loop van die zomer ging Patou, niet 
tevreden met het melken van elke avond, haar ook in 
het weiland opzoeken. 

Zodra ze haar ziet, haast Rosalie zich naar haar toe 
en houdt een hele tijd haar kop tegen het hoofd van 
het kleine meisje, zacht loeiend van tijd tot tijd, alsof ze 
met haar praat… “Na twee weken volgde ze Patou als 
een hondje,” vertelt haar moeder nog steeds verbaasd.

Tegenwoordig is Patou leerling op een speciale school 
in Caen en ziet haar vriendin alleen ’s avonds. Maar 
in het weekend en in de vakanties vermaken die twee 
zich vol vreugde. Zodra ze voelt dat Patou komt, lijkt 
de anders zo kalme Rosalie wel dol ! Ze loeit zonder 
ophouden, tot eindelijk het kleine figuurtje verschijnt. 
Dan legt ze haar kop tegen het haar van Patou…

Een merkwaardige vriendschap zonder twijfel, maar 
niet minder echt de oorzaak van blijdschap en plezier, 
zowel voor Patricia als voor Rosalie, de brave melkkoe.

Er zijn inderdaad geen woorden nodig om elkaar te 
begrijpen en aardig te vinden. En dat hangt niet af van 
de soort. De factor van een goede verstandhouding en 
harmonie tussen twee wezens is niet voornamelijk de 
klank van de stem maar de vriendelijkheid, afkomstig 
van het ene individu, die roept bij een ander van de-
zelfde soort of van een andere soort, een antwoord van 
dezelfde aard op. Uit deze overeenstemming van ge-
voelens kan een tedere vriendschap geboren worden. 

Het is een feit dat dieren elkaar tamelijk vaak op-
zoeken, zelfs een hond en een kat, hoewel de honden 
en katachtigen de naam hebben onverzoenlijk te zijn. 
Het is zelfs te zien, dat medelijden vaak ten grondslag 
ligt aan een toenadering bij dieren. Bijvoorbeeld wan-
neer één van de twee toekomstige vrienden ziek is of 
gewond, beroofd van een deel van zijn lichamelijke 
mogelijkheden. Dan krijgt de ander, zich bewust van 
de situatie, medelijden met hem, wil hem een dienst 
bewijzen, probeert hem te helpen, hem goed te doen en 
te beschermen. Wat een interessante verhalen zijn er 
tevoorschijn gekomen over roerende vriendschappen 
tussen dieren die toch heel erg van elkaar verschillen 
en niet bij elkaar passen!

Wat belet dat deze goede relaties algemeen worden, 
is de sfeer van wantrouwen en agressiviteit, waarin alle 

levende wezens tegenwoordig geboren worden en le-
ven. De aarde is door de fout van de mens, dat is door 
zijn verkrachting van het principe van harmonie, een 
plek geworden van onveiligheid, waarop alle soorten 
van bedreigingen je boven het hoofd hangen, terwijl 
ze vanaf het begin een schitterend Eden was, zoals 
Genesis het aangeeft. Zodoende heeft, in plaats van 
vrede, vrees zich gevestigd, die al naar gelang egoïsme 
en hoogmoed groeien, alleen nog maar groter wordt. 
Ze bereikt nu haar hoogtepunt, terwijl vriendschap de 
planeet verlaat.

Het is dus de taak van de mens, de koning van de 
schepping door zijn faculteiten en mogelijkheden su-
perieur aan de dieren, dat hij deze aangename sfeer 
behoort terug te brengen op een aarde waar alle vrees 
uitgebannen is. Daarvoor moet hij van karakter ver-
anderen, vriendelijk en nederig worden, altruïstisch 
en welwillend, zoals hem is getoond door zijn enige 
Meester en Heiland. Dat is wat plaats zal hebben in 
het Rijk dat de aarde zonnig komt maken met zijn 
heerlijke licht dat de duisternis verdrijft.

Wachtend op de komst van deze tijden van herstel, 
waarvan de apostel Petrus spreekt in één van zijn 
uiteenzettingen, is de vriendschap die ontstaan is tus-
sen Patricia en Rosalie een weldaad voor ons hart. Ze 
laat ons zien dat een koe, gewoonlijk beschouwd als 
een beest eigenlijk bestemd om gebruikt te worden 
en waarvan de mens zich veroorlooft zoveel mogelijk 
te profiteren zoals van alle vee in het algemeen, ook 
gevoel heeft voor welwillendheid en tederheid. Die 
kwam van de kant van een kind dat niet kan praten, 
maar waarin zij de spontaniteit voelt, een puur en na-
tuurlijk gevoel ontdaan van laag eigenbelang. Het is 
zonder twijfel daarom dat ze overloopt van enthousi-
asme wanneer in de verte, zonder haar zelfs gezien te 
hebben de tegenwoordigheid opmerkt van haar vrien-
dinnetje. Wie zou nu nog kunnen zeggen dat dieren 
geen hart hebben?

Zonder twijfel zal er een andere geest nodig zijn voor 
het herstel van de planeet zoals is voorzien in het plan 
van God. Dat zal het werk zijn van zachtmoedigen die 
de aarde zullen erven na de val van het grote Baby-
lon oftewel het koninkrijk van de Satan. Zij zullen er 
geïnspireerd en geleid door de verheerlijkte Christus, 
het paradijs van maken zoals dat was toen het eerste 
mensenpaar er werd geïnstalleerd. Evenals de relaties 
tussen mensen puur zullen zijn geworden, dat wil zeg-
gen ontdaan van egoïsme en schijnheiligheid, zullen 
lucht, water en voedsel eveneens weer gezond worden.


