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bestuur van onze geliefde Verlosser, die de tweede 
vader van de mensheid is geworden, en van de kleine 
kudde, haar tweede moeder. 

Ziedaar, wat de profeet in een glorierijk visioen 
gezien heeft. Het is iets dat lijnrecht staat tegenover 
dat wat we over het algemeen denken. Men denkt in-
derdaad dat de autoriteiten die vandaag op de aarde 
gevestigd zijn van God komen. De goddelijke opvat-
ting is ook in strijd met de leer van de godsdienstige 
mensen, die doet geloven dat God de overheden van 
deze wereld heeft ingesteld om de mensen te straffen. 
Daarom worden alle mensen nu uitgenodigd zich te 
voeden met de echte waarheid, namelijk die van het 
Koninkrijk van God, en de goede richting in te slaan 
om de goddelijke gedachte te realiseren. Ook de paus 
kan, als hij wil, het verschil leren kennen tussen zijn 
kroon en die van onze geliefde Verlosser. Als hij zich 
wil laten onderrichten, kan hij zien dat een echte dis-
cipel van Christus geroepen is om de doornen kroon 
met zijn Meester te dragen en dat de edestenen, ver-
meld in de Schrift, evenveel deugden, kwaliteiten en 
karaktertrekken zijn, de een al mooier dan de ander, 
die verworven moeten worden om deel uit te maken 
van de kleine kudde, die de bruid van Christus is.

Dat is wat de prachtige kroon van glorie, waarover 
de Schrift ons spreekt, symboliseert. Het zou ons tot 
niets dienen een materiële kroon te dragen, ook al was 
ze gemaakt uit de mooiste edelstenen, als wij niet het 
prachtig juweel van de nederigheid bezitten. Om deze 
goddelijke kwaliteit te verwerven, moeten we er ons 
mee voeden. Onze geliefde Verlosser zegt ons: “Leer 
van mij, want ik ben zacht en nederig van hart.” Hij 
was werkelijk zacht en nederig van hart. Hij waste 
de voeten van zijn discipelen, en zelfs die van Judas, 
die zijn vijand geworden is en hem verraden heeft 
door naar de tegenstrever, de Satan te luisteren. En 
toen Judas, die zich door hem liet beïnvloeden, zijn 
afschuwelijke daad van verraad had verricht, liet de 
tegenstrever hem op laffe wijze in de steek en drong 
hem ook nog zijn wil op om zich op te hangen.

Op die manier behandelt de tegenstrever al degenen 
die naar hem luisteren. Nadat hij hen gepaaid heeft met 
allerhande suggesties, hun een ogenblik van wellust 
en dolle vreugde bezorgd heeft, hun hoogmoedige, 
trotse gedachten heeft ingeprent, gedachten van zelf-
genoegzaamheid, boosaardigheid en egoïstische liefde 
die hen tot de ellende en teleurstelling leiden, spot hij 
met hen en met hun wanhoop. De tegenstrever stort dus 
de mensen in een vreselijk ongeluk. Ze hebben geen 
verdediging tegen zijn tirannie. Deze tirannie uit zich 
op aarde bij de gevestigde machten door egoïsme. De 

Nederigheid, een prachtig juweel

NEDERIGHEID is een prachtige karaktertrek die 
 voortvloeit uit de goddelijke liefde, terwijl hoog-

moed het resultaat is van de egoïstische liefde, waar-
van de vrucht vergiftigd is en doet sterven. De vrucht 
van de goddelijke altruïstische liefde, daarentegen, 
houdt het leven in stand. Nochtans lijken de uitwen-
dige uitingen van de goddelijke liefde en deze van de 
egoïstische liefde, die duivels is, op het eerste gezicht 
sterk op elkaar. Tegenwoordig kunnen de mensen het 
onderscheid niet maken tussen deze twee soorten van 
gevoelens, daar ze de goddelijke liefde niet kennen, 
maar alleen de egoïstische liefde die hen ophitst, hun 
passies en allerlei gevoelens bezorgt, die voortvloeien 
uit een afschuwelijke hoogmoed en een geconcentreerd 
egoïsme. 

Hoogmoed is een vergiftigde vrucht van de valse 
liefde, die een grenzeloze liefde voor zichzelf (egoïsme) 
is. De hoogmoedige is zoals een pauw die zijn staart 
uitspreidt voor om het even wie, opdat men hem zou 
bewonderen, zoals wij al hebben kunnen vaststellen. 
Dat is een duivelse dwaasheid die ons doet geloven 
dat wij een waardevol iemand zijn, en die ons belet 
ons rekenschap te geven van onze werkelijke toestand. 
Hoogmoed uit zich in allerlei vormen en in alle opzich-
ten, maar vooral in het verlangen om op te vallen, supe-
rieur te zijn, te overheersen, te schitteren, bewierookt te 
worden en de eerste te zijn. Ofwel willen we minstens 
evenveel hebben als een ander, en zodra het lijkt dat 
het iemand meer bevoordeeld wordt of dat men hem 
een beetje meer verleent, komen onmiddellijk gevoe-
lens van ergernis en gekwetste eigenliefde naar boven. 
Zo doet hoogmoed degene die ermee opgescheept zit, 
verschrikkelijk lijden.

Wat de mensen niet weten, is dat er in de goddelijke 
wegen helemaal geen gelijkheid bestaat. Ieder van 
ons heeft nooit precies hetzelfde wat een ander heeft. 
Er is liefde, maar gelijkheid is onmogelijk. Ook in een 
menselijk lichaam is er geen gelijkheid tussen de le-
dematen. De voeten zijn niet gelijk aan het hart of aan 
het hoofd. Zij hebben een speciale rol te vervullen, zij 
ondersteunen het hele lichaam. Het is dus onontbeer-
lijk dat wij voeten hebben. Anderzijds, wat zouden 
de voeten zijn en kunnen, als het hart niet klopte om 
de organen van het lichaam in beweging te zetten? 
Zij zouden niet kunnen functioneren. De maag heeft 
andere bekwaamheden. We moeten ons bij de feiten 
neerleggen, dat er in het domein van de waarachtige 

en duurzame dingen in het geheel geen gelijkheid 
bestaat. Wat wel bestaat is liefde en ook vrijheid, die 
het erfdeel van liefde is.

Zo begrijpen wij hoe de leer die ons door de god-
delijke waarheid gegeven wordt, verschilt van de leer 
van de godsdiensten en hoe prachtig de wegen van 
God zijn, door de nederigheid die ervan afstraalt. Wij 
zien het al in de woorden van de apostel Paulus aan de 
Filippenzen, als hij zegt: “Jezus Christus heeft niet ge-
lijk willen zijn aan God, maar hij heeft afstand gedaan 
van zichzelf door de gestalte van een dienaar aan te 
nemen”, terwijl Lucifer, die de tegenstrever geworden 
is, zei: “Ik zal opstijgen boven de top der wolken, ik zal 
zetelen op de berg der samenkomst, ik zal gelijk zijn 
aan de Allerhoogste.” Zo is de prins van de Dageraad, 
bezeten door hoogmoed, Satan geworden en heeft de 
mensheid kunnen verleiden door haar te bedriegen 
en door haar de belofte te doen haar aan God gelijk 
te maken. Maar de dood is tussenbeide gekomen en 
heeft al zijn beloften gelogenstraft door zijn plannen te 
dwarsbomen. Inderdaad, in plaats van aan de mensen 
een grotere vitaliteit te geven, heeft de tegenstrever 
hen niet in leven kunnen houden. Ondanks al zijn in-
spanningen sterven ze, vaak na vreselijke ontgooche-
lingen en hevig lijden. De hoogmoed heeft Lucifer de 
verkeerde richting uit gestuurd en de mensen in deze 
verschrikkelijke toestand meegesleept.

Onze geliefde Verlosser heeft, integendeel, zoals wij 
al hebben gezegd, zich niet willen gelijkstellen met 
God, hij is verschenen onder de gedaante van een 
dienaar, terwijl de tegenstrever zich een tiran heeft 
getoond. De profeet Jesaja verkondigt het goed, want 
hij zag op voorhand het moment waarop het Konink-
rijk van God gevestigd zal worden. De aarde zal dan 
bevrijd worden uit de afschuwelijke duivelse greep, die 
zich heden ten dage manifesteert door middel van de 
autoriteiten van deze wereld. Jesaja zegt daaromtrent: 
“En nu is de verdrukking opgehouden! De Heer heeft 
de stok der goddelozen en de scepter der overheersers 
gebroken!” Er zullen op dàt moment geen twisten of 
conflicten meer zijn. De vrede zal de oorlog vervangen 
hebben. De moeilijkheden, de zorgen, het verdriet, de 
ziekte en de dood, dit alles zal verdwenen zijn. Ieder-
een op aarde zal voortaan begrepen hebben dat hij een 
lid is van een groot georganiseerd lichaam, de familie 
der volkeren genoemd, onder de aardse leiding van 
het Leger van de Almachtige en onder het hemelse 

De balsem van vreugde

HET was een mooie middag in mei. Hen- 
 riette was ondanks het mooie weer in 

huis gebleven, omdat ze nog bepaalde ver-
plichtingen te doen had. Terwijl ze zich daar-
mee bezighield, deed de bel van de telefoon 
haar plotseling opspringen. Ze haastte zich 
die te beantwoorden: 

– Hallo, met Les Amis de l’Homme in B.
– Ja, dag mevrouw. Ik wil gewoon graag 

wat inlichtingen hebben over het filantropi-
sche werk dat u in deze streek van Frankrijk 
doet. Als ik dan plotseling overleed, kan mijn 
vrouw dan hier onderdak vinden te midden 
van uw gemeenschap?

– Beste meneer, omdat u inwoner bent van 
B., denk ik dat het beter zou zijn, als u mij 
komt bezoeken. Op die manier kan ik u dui-
delijk op de hoogte brengen van ons ideaal.

Weinig tijd na dit telefoongesprek belden 
meneer Vray en zijn vrouw aan de deur van 

nummer 7bis in de rue G.S. Henriette, al 
lange tijd evangeliste in dienst van de Heer, 
ontving het echtpaar, dat op zoek was naar 
een veilige haven voor hun oude dag, vrien-
delijk. Overtuigd van de schoonheid van de 
goddelijke wegen, liet ze haar enthousiasme 
de vrije loop:

“Ziet u, beste meneer en mevrouw, de 
Vereniging van de Mensenvrienden brengt 
mensen bij elkaar die zo dorstig zijn naar 
gerechtigheid, dat ze het vurige verlangen 
hebben zich ter beschikking te stellen van 
de Heer om deel te nemen aan de oprich-
ting van een nieuwe wereld waarin liefde, 
goedheid, adeldom en vrede aan de orde 
van de dag zullen zijn. Dat is een taak die 
veel moed, geloof en ijver vraagt, verzaking 
en vooral goede wil om een karakter te vor-
men waarin egoïsme en hoogmoed worden 
vervangen door altruïsme en nederigheid. 
Het doel van onze zaak is de familie van 
volkeren te grondvesten waarin iedereen 

gelukkig is en levensvatbaar, omdat hij zich 
met overtuiging onderwerpt aan de grote en 
mooie wet van het universum: leven om goed 
te doen zonder iets terug te verlangen. Dat 
prachtige ideaal zal al het kwaad uitvlakken 
en het goede zal zich dan definitief installeren 
op de hele aarde.”

Meneer en mevrouw Vray die met respect 
en oplettendheid luisterden, hadden geen 
enkele moeite om zich er rekenschap van te 
geven, dat ze hier bij het verkeerde adres 
waren, als ze dachten bij de Mensenvrienden 
een tehuis voor ouderen te vinden. Meneer 
Vray zat te peinzen. Herinneringen van lang 
geleden kwamen bij hem boven… Had hij 
niet al eerder zo’n getuigenis gehoord? Plot-
seling daagde het en hij riep uit :

– Weet u, mevrouw, dat ik al heel wat ja-
ren geleden over uw Vereniging heb horen 
praten? In die tijd woonde ik in St.-E. en ik 
reisde voor een verzekeringskantoor. Er was 
daar een medewerkster wier naam me plotse-

ling weer te binnen schiet: Emilia Erbier. Ik 
kan u verzekeren mevrouw, dat ik van mijn 
leven nog nooit zo’n toegewijde persoon heb 
ontmoet. Daarna deed mijn baas op een dag 
de zaak aan mij over en zo was juffrouw Er-
bier in mijn dienst. Bij de overname van dat 
verzekeringskantoor zag ik zo op tegen zo’n 
berg werk dat ik mijn medewerkers vroeg of 
ze ermee akkoord wilden gaan om langere 
dagen te maken om mij te helpen. Juffrouw 
Erbier was de eerste om bevestigend te 
antwoorden. Steeds werkte ze met respect 
en nooit heb ik haar tegen wat dan ook be-
zwaar horen maken. Na zekere tijd maakte 
ze me deelgenoot van haar besluit om haar 
loopbaan te verlaten: “Zoals ik u al heb uit-
gelegd,” zei ze tegen me, ”interesseer ik me 
voor een prachtig ideaal en daar wil ik me 
nu helemaal aan wijden.” Zou dat ideaal dat 
u me net in enthousiaste woorden beschreef, 
niet hetzelfde zijn als dat van juffrouw 
Erbier? Wat heb ik die model-medewer- 
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ker gemist met wie ik zo goed heb gewerkt. 
– Ik weet heel goed, meneer, over wie u 

spreekt en ik ben blij u te kunnen zeggen, 
dat juffrouw Erbier nog leeft en dat haar 90 
jaar haar absoluut niet verhindert om zich 
te wijden aan de zaak, waaraan ze in haar 
jeugd haar krachten en enthousiasme heeft 
gegeven.

Hier volgt overigens haar geschiedenis, een 
heel gewone geschiedenis trouwens: Emilia 
had het voorrecht geboren te worden in een 
gelukkig gezin. Haar vader had zijn hoop 
gevestigd op het socialisme, en verdedigde 
de belangen daarvan zo goed als hij kon. 
Haar moeder, dankbaar dat ze het leven had 
geschonken aan vier kinderen, voedde hen 
goed op, en ook al was ze niet godsdienstig, 
liet ze hen toch iedere avond voor het slapen 
gaan bidden tot God.

De kindertijd van Emilia verliep dus in een 
harmonieuze gezinssfeer en in jeugdige on-
bezorgdheid. Maar toen ze volwassen werd, 

ging ze toch dieper nadenken en begon zich-
zelf heel veel vragen te stellen waarop noch 
haar ouders, noch de godsdienst en zelfs niet 
de boeken die ze verslond, antwoord konden 
geven. De natuur kon haar in zekere mate 
te hulp komen om enkele raadsels van het 
leven te doorgronden. Terwijl ze oplettend 
de schoonheid van de schepping bekeek en 
met het gehoor van haar hart luisterde naar 
de taal van de bloemen en de vogels, dacht 
Emilia: al die wonderen kunnen niet bij toe-
val ontstaan zijn. Er moet goed en wel toch 
een Schepper bestaan. En Hij is zeker van 
een soevereine goedheid, want alles in de 
natuur ademt zuiverheid, vrede en vreugde. 
Daar is toch geen spoor van de hel te zien, 
zoals de religies leren.

De tijd verliep en er kwam geen enkel 
duidelijker antwoord voor het jonge meisje.

Op een dag ging haar moedertje, zoals 
Emilia haar graag noemde, zoals gewoonlijk 
naar de kruidenier in de wijk om de noodza-

kelijke levensmiddelen te kopen voor haar 
gezin. Die morgen waren daar ook twee an-
dere klanten. In feite waren dat geen klanten, 
maar evangelistes. Mevrouw Erbier luisterde 
beleefd naar hen, en kocht, omdat ze hen 
heel sympathiek vond en hun een plezier 
wilde doen, een boek van hen dat volgens 
hun zeggen een ware openbaring was van 
de raadselen van het leven. 

Terug in huis ruimde moeder zorgzaam 
haar boodschappen op en wachtte ongedul-
dig op de thuiskomst van haar dochter, zich 
erop verheugend haar deelgenoot te maken 
van haar ontdekking. Zodra ze kwam, drukte 
ze haar zachtjes het zojuist gekochte boek in 
de handen en zei:  “Terwijl ik deze Boodschap 
aan de Mensheid van twee evangelistes kocht 
die tegelijk met mij vanmorgen bij de kruide-
nier waren, heb ik meteen aan jou gedacht 
door al die vragen die je stelt. Misschien zal 
dit boek daar een antwoord op weten.”

Emilia bladerde verstrooid in het boek in 

kwestie en gaf het terug aan haar moeder. 
Nee, het had werkelijk geen enkele aantrek-
kingskracht voor haar. Enkele dagen verlie-
pen, daarna kwamen de afgezanten van de 
Vereniging van de Mensenvrienden aan de 
deur om mevrouw Erbier uit te nodigen voor 
één van hun bijeenkomsten. Waarom zou ze 
daar niet heengaan! Geen enkele geldige 
reden verhinderde dat. Bij haar terugkeer 
in huis straalde ze en wilde alleen nog maar 
haar vreugde uiten:

“Weet je, mijn meisje, die personen die 
ik op die vergadering heb ontmoet, waren 
bijzonder vriendelijk. In hun aanwezigheid 
voelde ik een weldadige vrede en ik verheug 
me erop me zo snel mogelijk weer in die 
warme atmosfeer onder te dompelen. Het 
zal ook een geluk en een voorrecht zijn hen 
bij ons thuis te ontvangen. Ik ben zelfs van 
plan om elke morgen naar hen toe te gaan 
om met hen te mediteren over een tekst uit 
de Bijbel. Het lijkt erop dat deze momenten 

mensen zijn zonder verdediging, omdat ze niet willen 
luisteren naar de beminnelijke stem van hun Redder 
die hun voorstelt : «Kom tot mij, u allen die belast en 
beladen bent, ik zal u verlichten, ik zal rust geven aan 
uw zielen.» 

Wij hebben allen een karakter gevormd uit deze 
verschillende illegale gevoelens en wij moeten nu ter 
harte nemen ons ervan te ontdoen, om de prachtige 
karaktertrek te verwerven die nederigheid genoemd 
wordt. Het is dus dringend noodzakelijk ons terecht 
te laten wijzen, om al onze gebreken te erkennen, en 
alles te leren wat wij nodig hebben om ons van onze 
hoogmoed te bevrijden. Zo is het mij overkomen dat 
ik allerlei kaarten en brieven met scheldwoorden en 
boosaardigheden ontving. Ik maakte mij niet boos, ik 
dacht: het is goed voor je hoogmoed, opdat hij zal ver-
minderen. Een vernedering helpt ons om tot onszelf in 
te keren en doet ons ernaar hongeren en dorsten om 
een nieuw karakter te bezitten, gelijk aan dat van de 
welbeminde Zoon van God. Want als we nederig ge-
worden zijn, kan men ons niet meer doen lijden door 
ons te vernederen. Het is dus heerlijk om tot de com-
plete verandering van ons karakter te komen, door de 
bewonderenswaardige en nobele gevoelens van onze 
geliefde Verlosser te verwezenlijken. Daarvoor moeten 
we het Koninkrijk voor ogen hebben en de Meester 
steeds beschouwen als het model dat voor ons geplaatst 
is als een glorierijk, schitterend en troostend licht. 

Als wij denken aan alles wat de Heer voor ons heeft 
verduurd, aan alles wat hij voor ons verdragen heeft, 
aan alle beledigingen die hij doorstaan heeft, aan al 
het lijden dat hij aanvaard heeft en aan de prachtige 
doorzichtigheid van gevoelens die hij in alle omstan-
digheden getoond heeft, is ons hart diep ontroerd. 
Wij verlangen vurig ons gedwee te laten bewerken 
om op onze beurt uit ons hart dezelfde lichtgevende 
stralen van genade en liefde te kunnen laten stralen, 
en zo rondom ons ontspanning, vrede en goddelijke 
invloed van het Koninkrijk van zegen en tederheid  
te brengen. 

Alle lessen en beproevingen zijn goed om de nede-
righeid van onze geliefde Verlosser aan te leren. Daar-
om mogen we tevreden zijn, als men ons van tijd tot 
tijd niet al de waardering betuigt die wij graag zouden 
hebben en als men ons vergeet, want dat zijn terecht-
wijzingen, opdat wij onze toestand kunnen ontdekken 
en vaststellen of wij bezig zijn ons te verbeteren en 
minder hoogmoedig en minder kwetsbaar te worden. 

Om het werk van onze geliefde Verlosser op aarde te 
realiseren is nederigheid onontbeerlijk. Ze is overigens 
nodig voor ons hele wezen. Het is een wonderbare hulp 
voor het leven, terwijl hoogmoed integendeel onver-
mijdelijk tot vernietiging leidt. Daarom, wie het eeu-
wige leven wil bereiken, moet absoluut alles in zichzelf 
overwinnen wat betrekking heeft op hoogmoed. Want 
daarin ligt de bron van vervloeking en voortdurende 
kwellingen die de mensen op korte of lange termijn 
in het graf doet dalen. Zoals wij hebben gezien is het 
hoogmoed die hen doet lijden en sterven. 

Gelukkig dat de tijd nu gekomen is waarin het werk 
van de Zoon van God, onze geliefde Verlosser, dat vol-
ledig bestaat uit nederigheid en ons het heil verzekert, 
aan de hele mensheid geopenbaard moet worden. De 
Almachtige wil dat de kreunende en stervende mens-
heid getroost zal worden door de openbaring van de 
kinderen van God, door degenen die door de geest van 
God geleid worden. Het goddelijke karakter zal zo aan 
de mensen onthuld worden door het leven dat geleid 
wordt door de ware kinderen van God, die de zacht-
heid en de nederigheid van onze dierbare Verlosser 
hebben verworven, daar zij gehoorzaam zijn heerlijke 
school hebben gevolgd. De mensen zullen zich dan 

rekenschap kunnen geven dat, hoeveel de hoogmoed 
(een uitwas van het egoïsme) bij hen pijnen, opwindin-
gen, zielenkwellingen en diepe ongelukken heeft ver-
oorzaakt, maar hoeveel temeer de nederigheid en het 
altruïsme vrede, vreugde, zekerheid, zielenrust, zegen, 
leven en gezondheid verschaffen. Dat is wat de komst 
van het Rijk Gods duidelijk aan iedereen zal bewijzen, 
tijdens zijn vestiging op de aarde, die al begint zich te 
openbaren door de ware kinderen van God. 

Omdat de mensen slecht ingelicht zijn, vrezen zij 
de komst van dit Koninkrijk. Zij denken dat het ko-
mende oordeel van God verschrikkelijk voor hen zal 
zijn. Terwijl de psalmist reeds vroeger zei: “Als de 
oordelen van God zich op de aarde zullen uitoefenen, 
zullen de aardbewoners gerechtigheid leren.” Dat wil 
zeggen dat ze leren dat de goddelijke gerechtigheid 
erin bestaat te betalen voor de zondaren om hun de 
mogelijkheid te geven een nieuw leven in vreugde, 
vrede en geluk te beginnen. Zij zullen dan ook leren 
wat tot het eeuwige leven en wat tot de ondergang 
leidt. Zij zullen zo met alle kennis van zaken het leven 
kunnen kiezen om gelukkig te leven en niet meer te  
hoeven sterven. 

Daarom komt het erop aan dat de mensen een prak-
tisch bewijs kunnen ontvangen van de onuitsprekelijke 
en glorierijke resultaten van de waarheid nageleefd 
in de nederigheid, de zachtheid en het altruïsme, dat 
naastenliefde is. Wij willen ons inspannen om dit be-
wijs te leveren, aangezien wij al ingewijd zijn in de 
glorievolle wegen van de Allerhoogste, die ons steeds 
duidelijker geopenbaard worden door de publicaties 
van de waarheid.

Gewoonte,
wanneer u ons vasthoudt...
Het artikel dat we hier reproduceren uit het tijdschrift 
En Marche van 20 mei 2020, liet ons nadenken over 
een onderwerp dat ons veel zorgen baart: dat van onze 
gewoonten; en we willen graag onze gedachten daar-
over delen met onze lezers:

Neem de gewoonte aan om gewoonten 
te heroverwegen

De maatregelen van de lockdown hebben onze gewoon-
ten veranderd, of het nu gaat om de manier waarop 
we werken, hoe we winkelen, hoe we ons kunnen ver-
plaatsen... Nieuwe routines of alternatieven die door 
deze specifieke omstandigheden worden opgelegd en 
die waarschijnlijk niet zullen blijven wanneer de crisis 
voorbij is. Hoewel...

Gezien deze ongekende gezondheidssituatie hebben 
we geen keuze: het is een kwestie van onszelf organi-
seren, innoveren. De gevonden oplossingen zijn niet 
per se ideaal of duurzaam; deze zullen zo snel mogelijk 
worden verlaten. Maar andere kunnen inspirerend, ef-
fectief en ingrijpend de manier veranderen waarop we 
dingen zien en hoe we dagelijks handelen.

De kracht van ervaring

“Experimenteren met een verandering van gewoonte is 
uiterst doeltreffend in het stimuleren van het zich eigen 
maken van een nieuwe dienst, nieuw gedrag, van het 
starten van een nieuwe activiteit”, merkt Julien Dossier 
op in een boek over ecologische transitie. Met andere 
woorden, het ondernemen van een nieuwe manier van 
doen bezweert de angst of terughoudendheid, die men 
zou kunnen voelen, omdat dat een ongebruikelijke 
manier van doen is.

De lockdown bood de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een andere organisatie van werken te testen: op afstand, 
met verschillende werkroosters, het veranderen van 
prioriteiten. We hebben ook onze manier van reizen 

aangepast, we kopen misschien onze producten meer 
lokaal, we zijn activiteiten gaan herontdekken, die we 
achter ons hadden gelaten (tuinieren, sport, koken, kunst 
en klussen...). De grenzen tussen hoofd- en bijzaken 
verdwijnen, solidariteit wordt ingevoerd, nieuwe mo-
gelijkheden ontstaan door deze min of meer gedulde.

We kunnen bedroefd zijn door het feit dat de meesten 
van ons daartoe gedwongen moeten worden om onze 
gewoonten in twijfel te trekken en te veranderen. Aan 
de andere kant moet worden erkend dat men buiten 
de crisistijd niet altijd de steun geniet van het collec-
tief of de politiek, wanneer men innoveert en dat dit 
ontmoedigend kan zijn.

Er was een coronavirus nodig om dingen die onmo-
gelijk werden geacht, plotseling mogelijk te maken, 
zowel algemeen maatschappelijk als individueel. Omdat 
het een wereldwijde dreiging is, maar ook, en vooral, 
omdat het een concrete en onmiddellijke dreiging is.

Waar wachten we nog op?
Een andere even dodelijke plaag (vermoedelijk nog er-
ger) dreigt voor ons al enige tijd: klimaatverandering. 
Al jaren, vermenigvuldigen de waarschuwingen zich, 
maar we zijn traag om erop te reageren. Het bewustzijn 
groeit zeker, maar nog steeds duidelijk onvoldoende.

Tien jaar geleden schreef Jeremy Rifkin: “Op een 
kritiek moment zullen we beseffen dat we een gemeen-
schappelijke planeet delen, dat we allemaal geraakt 
worden, dat het lijden van onze buren niet anders is 
dan het onze. Op dit moment zal het scherp bekritiseren 
en het straffen niet veel doen voor de enorme omvang 
van de onmiddellijke crisis.”

Het is zo dat er, om de milieuproblemen en -kwesties 
het hoofd te bieden, veel veranderingen moeten worden 
doorgevoerd, gedragingen moeten worden gewijzigd, 
en dit in een zeer korte periode. Of het nu gaat om 
onze methode van het produceren van energie, onze 
consumptiegewoonten, onze mobiliteit, de inrichting 
van het grondgebied... En ook in ons geweten.

Vernieuwen met een creatieve geest
Waarom zien we deze pandemie niet als een kans om 
te beseffen dat het veranderen van onze gewoonten 
mogelijk is en zelfs... prima?

We zullen creatief, inventief, innovatief, vindingrijk, 
individueel en collectief moeten zijn. Als sommigen 
zich vanaf de geleidelijke opheffing van de lockdown 
zonder zich vragen te stellen terug haasten naar hun 
vroegere gewoonten, kan men wedden dat anderen 
er voor zullen kiezen een of de andere nieuwe manier 
van doen te behouden, omdat ze die als gelukkig heb-
ben ervaren.

Deze tijd van stilstand, dit verdacht maken van een 
deel van onze activiteiten zal ons in staat hebben ge-
steld om met een nieuwe blik te kijken, om bepaalde 
gewoonten te heroverwegen waar we niet meer bij stil 
stonden, en om te beseffen dat anders handelen zowel 
mogelijk is, als noodzakelijk en verrijkend. Het is aan 
ieder van ons om ervoor te zorgen dat dit uiteindelijk 
duurzaam wordt, door verbeelding en samenwerking te 
blijven tonen, in het licht van de uitdagingen die zullen 
volgen. “Nu moeten we vechten voor het economisch 
herstel, zodra de crisis voorbij is, niet om hetzelfde 
oude klimaatregime terug te brengen dat we tot nu toe 
tevergeefs hebben geprobeerd te bestrijden”, betoogt 
Bruno Latour, socioloog en filosoof. Hij stelt een zeer 
concrete inventarisatie voor om terug te keren naar de 
essentie: het opstellen van een lijst, eerst individueel 
en vervolgens als groep, van dat waar we echt aan ge-
hecht zijn en, omgekeerd, van dat waarvan we onszelf 
kunnen bevrijden...
 

We zeiden dat dit artikel ons interesseerde, omdat 
het een fundamentele vraag oproept: de rol van onze 
gewoonten in ons leven en die rol is doorslaggevend.

Zoals we weten, bezitten wij mensen een karakter 
dat de opeenstapeling is van onze gewoonten die zelf 
weer zijn gevormd door de indrukken die we opne-
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van broederlijke liefde een ware hemelse 
regenbui betekenen, die het mogelijk maakt 
een nieuwe dag vol Gods genade het hoofd 
te bieden.”

In de wijk ging mevrouw Erbier niet on-
opgemerkt voorbij. Vooral een bepaalde 
buurvrouw ging haar gaan en komen na. 
Nieuwsgierig vroeg die zich af, waar deze 
vrouw die vreugde ging halen die ze op haar 
gezicht las. Belangstellend stelde ze tenslotte 
de vraag: “Waar gaat u toch zo regelmatig 
naartoe, mevrouw Erbier?”

Deze laatste liet zich niet bidden om het 
raadsel te onthullen. Ze had niets te ver-
bergen. Integendeel, ze vond het heerlijk 
om tegen ieder die maar wilde luisteren te 
spreken over de waarheid die ze had leren 
peilen en naleven.

Maar toen toonde de buurvrouw haar af-
keuring:

– Aha! Daar gaat u naartoe! Let dan maar 
goed op. Dat zijn heel gevaarlijke mensen en 

ik raad u dringend aan om daar niet meer 
naartoe te gaan. Ik weet niet precies, wat ze 
daar doen, maar ik heb horen zeggen, dat 
men, wanneer men daar één keer geweest 
is, iedere keer weer terug moet gaan.

Mevrouw Erbier antwoordde snedig:
– En met reden, het is zo heerlijk in hun 

gezelschap. Ik weet precies waarover het daar 
gaat en ik kan u verzekeren, dat men daar 
heel eenvoudig leert om God te beminnen 
boven alles en de naaste zoals zichzelf. Dat 
is in het kort de samenvatting van de godde-
lijke wet. Als men zich daar gehoorzaam aan 
onderwerpt, is het ware geluk het resultaat. 
Verandering van karakter is het gestelde 
doel en de bijeenkomsten waar ik geregeld 
naartoe ga, zijn de school waar men kan  
leren gelukkig te worden door het altruïsme 
in praktijk te brengen. U ziet, beste mevrouw, 
dat daar niets slechts gebeurt.

Ondanks al die toch plausibele uitleg bleef 
de buurvrouw bij haar standpunt en wist niets 

anders te doen dan met klem te herhalen: 
”Ga er niet meer naartoe!”

Mevrouw Erbier liet zich niet ontmoedigen. 
Niet alleen bleef ze naar die gezegende bij-
eenkomsten gaan, maar ze probeerde Emilia 
ook zover te krijgen: ”Je zou eens met mij 
mee moeten gaan, mijn dochter. Als je ziet 
hoe aardig iedereen is. Het zijn echte broe-
ders en zusters.”

Toen ze haar moedertje zo overtuigd zag, 
zo vasthoudend en daardoor zo gelukkig, 
stemde Emilia tenslotte in om met haar mee 
te gaan naar één van de vergaderingen. 
Sceptisch zat ze naast haar moeder met de 
oren wijd open. En hoe groot was niet haar 
verbazing, toen ze woorden hoorde die door-
drongen tot haar diepste innerlijk. Maar, 
dacht Emilia, dat is toch helemaal waar ik al 
jaren naar zoek, en ja, dat is het helemaal. 
Het was als een balsem voor haar hart; het 
liet het kloppen van blijdschap en bracht 
haar uitbarstingen van vrolijkheid. Voortaan 

zou ze op straat graag iedere voorbijganger 
aanhouden om te zeggen:

Kent u de boodschap,
Het evangelie van de hemelen
Van het eeuwige leven
Van de genade van God?

Weet u dat de Goede Meester
Het losgeld heeft betaald,
En dat uw hart voortaan
Vol troost kan zijn?

Weet u dat God vergeeft,
Dat Hij nooit straft
En niemand laat sterven,
Dat in Hem alles goedheid is?

Weet u dat het Koninkrijk
Heden gevestigd wordt,
En dat weldra alle mensen 
Geen zorg meer zullen hebben? 

Inderdaad, Emilia kon deze goede bood-
schap van de vestiging van het Koninkrijk 

men. Deze vormen onze gedachten die de bron van 
onze woorden en daden zullen zijn. Dit alles bij elkaar 
vormt een mentaliteit die ons lot bepaalt.

Dus we begrijpen het belang van aandacht voor de 
gewoonten die we aannemen. In het algemeen schu-
wen we al deze overwegingen niet. We volgen onze 
instincten, smaak, verlangens, en soms zelfs bepaalde 
invloeden die we niet precies kunnen definiëren.

Het is nuttig om te weten dat de mens altijd onder 
de invloed van een geest staat: de geest van God of 
die van de tegenstander, Satan. Hij is het die de men-
sen meestal beïnvloedt door zijn suggestie, en dit bijna 
zonder dat ze er erg in hebben.

Het artikel voor ons toont aan dat de crisis van  
Covid 19 een impact heeft gehad op onze gewoonten 
en ons heeft gedwongen om onze manier van leven te 
heroverwegen. Dit zou hoop kunnen geven en ons doen 
geloven dat we niet in dezelfde fouten zullen verval-
len als voor de crisis. Zoals de auteur terecht zegt, een 
andere plaag is de klimaatverandering.

Die stelt ons voor nog moeilijker problemen om op 
te lossen, omdat het onze wijze van vervoer, de pro-
cessen van de winning, verwerking en exploitatie van 
grondstoffen aan de orde stelt, en ten slotte bijna alles 
in onze manier van leven beïnvloedt.

Maar we mogen niet vergeten dat onze samenleving 
een manier van functioneren heeft die sterk verbonden 
is met geld, om niet te zeggen dat we slaven zijn van 
geld en dat conditioneert ons leven. Het is de Mam-
mon, de zenuw van de oorlog die de wereld domineert. 
Weinig mensen ontsnappen aan zijn macht. Het is 
grotendeels voor geld dat we de planeet vervuilen, dat 
we oorlog voeren, enz. Dus om te denken dat we onze 
gewoonten radicaal zullen veranderen na de crisis van 
Covid 19, of beter gezegd, dat we de gewoonten die 
we eerder hadden niet zullen hervatten, is een beetje 
naïef. Het zou mooi zijn, maar het is niet realistisch. 
Het negeert de menselijke natuur.

In feite vereist het veranderen van gewoonten een 
veel dieper werk van het hart dan we ons kunnen 
voorstellen. Om ons punt te steunen, hoeven we al-
leen maar het voorbeeld van de apostel Paulus aan te 
halen. Hij was een ijverige Farizeeër, en zei dat hij be-
sneden was op de achtste dag; dat hij van het ras van 
Israël was, van de stam van Benjamin, en een geboren 
Hebreeer met de wetsopvatting van een Farizeeër en 
een fanatiek vervolger van de gemeente; onberispelijk, 
met betrekking tot de gerechtigheid volgens de wet.  
Filip. 3: 5, 6. Maar eenmaal aangeraakt door het licht, 
is zijn mening over zichzelf volledig veranderd en 
in zijn brief aan de Romeinen staat deze noodkreet:  
“Ellendig als ik ben! Wie zal me redden uit dit bestaan 
beheerst door de dood?... God zij gedankt, door Jezus 
Christus onze Heer!...” Rom. 7: 24, 25.

Deze bekentenis is zeer interessant, op twee ma-
nieren. Ten eerste laat hij ons zien dat we onszelf niet 
kennen. Saul van Tarsus zei dat hij “onberispelijk was 
volgens de wet.” Eenmaal aangeraakt door de Heer 
Jezus Christus, erkent hij zichzelf als ellendig. Maar 
hij was dezelfde man. Maar wanneer de Waarheid 
ons aanraakt, laat die ons niet alleen een glimp van 
de goddelijke beloften zien, maar ook onze eigen situ-
atie van een zondaar, die veroordeeld is en gedoemd 
om te sterven. Het tweede interessante punt in deze 
verklaring van de apostel Paulus, is het volgende dat 
hij zei : “Dank, dat ik teruggegeven ben aan God 
door Jezus Christus onze Heer!” Dit toont ons aan 
dat we niet onszelf kunnen redden, maar alleen met 
de hulp van onze geliefde Heiland, wat ook betekent 
dat er geloof nodig is, voordat er een verandering  
mogelijk is.

We haasten ons om te zeggen dat dit grote werk 
van de ziel om onze gewoonten te veranderen, wat 
de Schrift heiliging noemt, niet onmogelijk is, maar 
dat het een speciale gesteldheid van het hart vereist, 
in het bijzonder, oprechtheid en eerlijkheid. God die 

soeverein wijs is, heeft tijdens het Evangelische tijd-
perk niet alle mensen tot heiliging opgeroepen, maar 
slechts de klasse mensen die zijn Kerk vormde. Hij gaf 
hun de gave van het geloof en wekte hen door het god-
delijke Woord op tot de geestelijke natuur door in hun 
hart de glorieuze bijzetting van het nieuwe schepsel 
te plaatsen, om geboren te worden in heerlijkheid, in 
de goddelijke natuur, na het hele proces van heiliging 
en het opofferen van hun leven.

Deze ware discipelen van Christus ontvingen door 
hun geloof de uitnodiging van hun Meester om hun 
leven te geven als een levend, heilig en aangenaam 
offer aan God ten voordele van hun medemensen. Ze 
hebben door het geloof geleerd om hun naaste en zelfs 
hun vijanden lief te hebben, te verzaken aan zichzelf 
en de aarde, om het vlees met al zijn lusten ter dood 
te brengen. Aan het einde van hun aardse reis, als ze 
erin geslaagd zijn hun oude mens volledig te doden, 
als ze trouw zijn geweest in de volledige gave van hun 
leven op het offeraltaar, belooft de Heer hun de kroon 
van het leven, onsterfelijkheid en de goddelijke natuur, 
dezelfde aard als God. Een belofte die zal uitkomen 
bij hun opstanding, met al hun “dienstbroeders”, in 
heerlijkheid.

Aan het einde van het evangelische tijdperk doet 
God vandaag nog een oproep, niet langer hemels maar 
aards. Die is gericht tot alle gewillige harten die ook 
hun gevoelens moeten veranderen, maar in tegenstel-
ling tot de Kerk van Christus, geven ze hun leven niet 
als offer en zullen ze, als ze getrouw zijn, het eeuwige 
leven op aarde erven.

We begrijpen uit het bovenstaande dat verandering 
van gewoonten niet een onbelangrijk ding is. We kun-
nen echter getuigen, dat dit het mooiste perspectief is 
dat voor een mens kan worden weggelegd. Om zijn 
hart aan God te geven, zonder terughouding, bete-
kent het bereiken van de vrijheid en heerlijkheid van 
Gods kinderen. Het is een sublieme bestemming, een 
die alle mensen ten deel zal vallen bij het herstel van 
alle dingen dat nadert en binnenkort een voldongen 
feit over de hele aarde zal zijn tot geluk van iedereen.

Verblijd u over dat 
wat Ik zal scheppen
Het evenement van de brand van de kathedrale Notre 
Dame de Paris was van dien aard dat niet alleen het 
Franse volk maar ook de gehele wereld geschokt was. 
Ontroerd door deze omvangrijke vernietiging stroomden 
zodanig de giften toe voor haar restauratie, dat het mil-
jard euro in slechts drie dagen tijd werd overschreden. 
Beroemde miljonairs schonken tot 200 miljoen euro. Een 
onderwerp dat snel een discussie op gang bracht, in 
het bijzonder bij degenen die zich meer om de sociale 
urgentie bekommeren waarin het land zich bevindt.

Straatarme mensen, degenen die strijden voor een 
kleine vermeerdering van hun inkomen en voor de ver-
betering van hun levensomstandigheden, degenen die 
ononderbroken werken in de charitatieve verenigingen 
voor het welzijn van de zieken, de gehandicapten en 
de daklozen hebben zeker stof om een verbitterd hart 
te hebben als ze zien, dat er voor hun zaak weinig of 
geen fondsen zijn, terwijl gigantische sommen geld on-
middellijk verzameld worden in naam van een gebouw.

Sommigen hebben de politiek van “met twee maten 
meten” naar voren gebracht, die vanzelfsprekend in 
het oog springt. Het is moeilijk zich te onthouden van 
de gedachte, dat stenen in deze maatschappij meer  
gewaardeerd worden dan mensen. Het is een erfgoed, 
zeker. Maar is de mensheid zelf niet het kostbaarste 
erfgoed, en als er geen geld genoeg is voor alles heb-
ben mensen niet eerder voorrang dan stenen? Het lot 
van de armen en de ongelukkigen ontroert onze mul-
timiljonairs niet zo erg als dat van de stenen. Maar 
de gelegenheid is erg geschikt om weer zijn imago 

te vergulden en het een voorkomen van weldoener 
te geven in de ogen van het volk. Velen geloven erin, 
anderen minder…

Als wij het verdriet kunnen begrijpen dat degenen 
gevoeld hebben die aan dat monument met zo’n rijke 
geschiedenis gehecht zijn, een meesterwerk van archi-
tectuur, getuige van de kunst en van de bewonderde 
capaciteiten van de mens, willen we toch een paral-
lel trekken met de tempel van God, zoals de Heilige 
Schrift hem beschrijft, en zoals de hemelse God Zelf 
hem beschouwt.

De Heilige Schrift zegt ons dat God niet woont in met 
handen gemaakte tempels (Handelingen 7: 48), maar 
dat Zijn tempel Zijn volk is. De apostel verduidelijkt: 
“Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de geest 
van God in u woont?” (1 Kor. 3: 16). Aan de Efezers 
verklaart hij : “Jezus Christus zelf is de hoeksteen, in 
Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit 
tot een heilige tempel in de Heer, in Wie ook u mee 
opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de 
Geest.” (Ef. 2: 20-22). Van zijn kant nodigt de apostel 
Petrus zijn broeders en zusters in Christus uit : “Komt 
tot hem, tot een levende steen, door mensen wel ver-
worpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, en u 
wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een 
geestelijk huis.” (1 Petrus 2: 4, 5).

In werkelijkheid hechten we belang aan materiële 
tempels of kerken, gemaakt met mensenhanden, terwijl 
God Zelf Zijn eigen tempel bouwt, die geheel geestelijk 
is. En dat bemerkt niemand, want de stenen die God 
gebruikt zijn precies de stenen  die verworpen of veracht  
worden door de mensen. De apostel Paulus zegt ons 
wel degelijk dat God het zwakke van de wereld heeft 
uitverkoren om het sterke te beschamen. (1 Kor. 1: 27).

Wij zijn nu in de tijd van de inleiding van de nieuwe 
dingen. We moeten ons dus over niets verbazen. De 
oude dingen zijn voorbij, alles wordt nieuw, en vooral 
waarachtig. (Openb. 21: 4, 5). De stenen, hoe bewon-
derenswaardig ze ook gerangschikt zijn, zouden de 
echte tempel van God niet kunnen vertegenwoordigen. 
Zelfs tegenover de pracht van de tempel van Herodes 
te Jeruzalem, die de apostelen Jezus uitnodigden te 
bewonderen, verklaarde hij : “Ziet u dit alles niet? 
Voorwaar, ik zeg u: er zal hier geen enkele steen op 
de andere steen gelaten worden.” (Math. 24: 2). Dat 
omdat de Israëlieten niet trouw aan God en aan Zijn 
wet waren. God heeft hen dus niet kunnen bescher-
men, noch hun tempel die volledig vernietigd werd  
door de vijand.

Ook heden ten dage kan men zeker niet op de be-
scherming van God rekenen ten bate van een kerk in 
wiens midden onwaardig en schandalig gedrag bloeit  
dat, ook al heeft het te allen tijde bestaan, vandaag 
openbaar wordt, net als onze Heer het verklaarde: 
“Er is echter niets bedekt dat niet ontdekt, en verbor-
gen dat niet bekend zal worden.” (Lucas 12: 2). De 
apostel Paulus had dus gelijk te zeggen: “Om u wordt 
de naam van God onder de volken gelasterd.” (Rom.  
2: 24). En het is om deze reden dat de zegen zich niet 
alleen kan manifesteren, maar dat de vloek ook nog 
aangetrokken wordt.

Wij zijn nu op de dag gekomen, dat, zoals onze Heer 
aankondigde: “De sterren zullen uit de hemel vallen.” 
(Markus 13: 25). Dat wil zeggen dat alle religieuze, mili-
taire en burgerlijke autoriteiten, tot nu toe geëerbiedigd 
en geëerd, blootgelegd, ontmaskerd zullen worden, 
en alle invloed, autoriteit en geloofwaardigheid zullen 
verliezen, die ze bij het volk hadden. De huidige ge-
beurtenissen openen de ogen van een groeiend aantal 
personen die, zich verongelijkt voelen en zover gaan 
dat ze vragen om omgedoopt te worden.

De schrijver aan de Hebreeërs vermeldt ons dat woord 
van God: “Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde 
doen beven maar ook de hemel.” (Heb. 12 : 26). Maar 
het gaat hier om de tegenwoordige hemel en aarde, 
samengesteld uit alle religieuze, burgerlijke en militaire 
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van God niet voor zich houden. Haar hart 
was vol vreugde en die sloeg over op haar 
onmiddellijke omgeving en zelfs tot op kan-
toor, waar men haar voortaan “Vérité” (Waar-
heid) noemde. Om deze eervolle naam te 
verdienen, begreep Emilia dat ze de grootste 
inspanningen moest doen om alle principes 
van deze waarheid in praktijk te brengen. 
Zo verfijnde haar geweten zich zozeer dat 
ze duidelijk de uitnodiging hoorde zich in 
dienst te stellen van het werk van de Heer. 
Zonder ook maar één moment te aarzelen 
gehoorzaamde ze blij en van harte aan die 
innerlijke stem met de gedachte dat de ze-
gen door deze daad van geloof, ook op haar 
gezin zou afstralen. De woorden van het lied 
bevestigden dat:
 

Als we deze aarde verlaten
Onze ouders en onze vrienden,
Is dat om een taak te vervullen
Waardoor zij gezegend worden.

Wat was het een eer voor Emilia geïntro-
duceerd te worden in de mooie familie van 
het geloof en een waarachtige geestelijke 
vader te vinden in de persoon van de Bood-
schapper, die door de Eeuwige gekozen was 
om het volk van God op de gepaste tijd het 
voedsel te brengen om het aan te sporen en 
te leiden op de wegen van de gerechtigheid. 
Toen deze trouwe en wijze dienaar van God 
terugkeerde van een herderlijke rondreis met 
zijn trouwe, toegewijde secretaris en aan zijn 
bureau zat met een aanzienlijke hoeveelheid 
werk, richtte hij zich tot Emilia: ”Mijn lieve 
zuster, zoudt u mij willen helpen?” Ooit zette 
Emilia zich zonder berekening in voor haar 
bureauchef. Met een hoeveel betere reden 
antwoordde ze toen dan ook spontaan en 
bevestigend op de vraag, die hij haar zo 
vriendelijk stelde. Resultaat: de vreugde werd 
in dienst van de Heer van dag tot dag groter. 

Emilia, altijd beschikbaar voor de nobele 
zaak van de vestiging van het Rijk van Ge-
rechtigheid op Aarde, accepteerde graag de 
voorstellen om van arbeidsterrein te veran-
deren, want in het ene zowel als in het an-
dere, ontmoette ze overvloedig geluk door 
het voorrecht te werken aan de zijde van de 
beminde kinderen van God.

Gedurende tien jaar had Emilia ook het 
geluk op zoek te gaan naar harten die dor-
sten naar rechtvaardigheid en waarheid, 
en bracht aan bedroefde zielen de balsem 
van vreugde die hun kracht kon geven en 
hoop in hun hart. Wat een fijne ervaringen 
in dienst van deze Meester die altijd trouw 
zijn belofte hield:  ”Wie eerst het Koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid zocht, gaf Hij 
al het overige erbij.”

Achtentwintig jaar lang heeft Emilia het 
grote voorrecht mee te werken in het huis, 
waarvandaan in alle richtingen de goddelijke 
lectuur vertrekt, die de wereld bewust maakt 
van de werkelijkheid van het tragische einde 
der tijden, en ook het middel geeft overeind 
te blijven om die dag van verschrikking door 
te komen, die voorspeld is door de profeet, 
verkort door de uitverkorenen en die plaats 
zal maken voor een dag van oneindige blijd-
schap. Die keer zal de balsem van vreugde 
uitgegoten worden in alle harten die de 
sublieme goedheid van de Eeuwige vie-
ren en het enorme werk van vergeving dat 
voortkomt uit het losgeld, dat zo edelmoedig 
betaald werd door hun Verlosser.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
            

Ons bureau van Rixensart zendt ons een 
brief van een abonnee toe, die wij hieronder 
weergeven:

Mijnheer,
Goedendag, ik heet Cédric en ik ben ge-

abonneerd al talrijke jaren op uw tijdschrift.
Ik ben onlangs verhuisd en ik zou graag 

opnieuw uw tijdschrift ontvangen. Ik geef u 
mijn nieuwe adres.

Wilt u mij uw bankrekening meedelen, 
zodat ik het gevraagde bedrag kan regelen?

Nog hartelijk bedankt voor deze fantasti-
sche geschriften van het Koninkrijk van God.

Goede moed en behoud het geloof.
C.E. te Ciney

Dat wij gekozen hebben deze brief te publi-
ceren is, omdat ze getuigt van de waardering 
van de auteur ervan voor de waarheid, die 
voor hem een pand van zegen is. Want meer 
dan de waarheid zelf, is het de waardering 
die wij ervoor hebben, die ons de zegen 
brengt. Daaromtrent reproduceren we hier 
graag, gedeeltelijk, een artikel dat de geliefde 
Boodschapper publiceerde in De Engel van 
de Eeuwige van april 1934:

De waardering die wij voor de waarheid 
moeten hebben
De waarheid is een glorierijke macht die werkt 
op het zenuwstelsel van de mens en hem een 
onuitsprekelijke vreugde geeft, voor zover dit 
op een juiste manier reageert. Als de Heer 
aan zijn geliefde discipelen aanbeveelt om 
geen parels voor de zwijnen te gooien, doet 
hij het zelf ook niet, want de gevolgen van de 
waarheid en haar zegenende invloed raken 
verloren op het moment, dat de waardering 
ervoor niet meer voldoende is in het hart van 
degenen die ze ontvangen hadden. Opdat 

de waarheid een levenwekkende effect kan 
hebben in het hart van de mens, moest de Al-
lerhoogste een liefde ontplooien, die ging tot 
het offer van het leven van Zijn welbeminde 
Zoon. Deze inspanningen moesten gedaan 
worden, en ondanks de zielsangst van onze 
geliefde Verlosser in Gethsemané, aangezien 
hij zijn Vader bad deze beker ver van hem 
te verwijderen, als het mogelijk was, vroeg 
de Vader de Zoon toch deze opperste inspan-
ning te doen, zodat de goddelijke liefde die 
uit de rots van het heil voortvloeide, uit de 
welbeminde Zoon van God, zich in het hart 
van de ongelukkige mensen kan versprei-
den. De mensen moeten op hun beurt een 
voldoende achting verwezenlijken voor het 
offer dat tot hun voordeel gedaan werd, om 
het vooropgestelde doel te bereiken, nl. het 
volledige evenwicht dat vereist is door de 
wet van de gelijkwaardigheid. Inderdaad, 
van onze geliefde Verlosser werden onge-
hoorde inspanningen geëist om zijn offer te 
verwezenlijken, dus spreekt het vanzelf dat 
wie de gave van dat opgeofferde leven krijgt, 
voldoende waardering moet uiten opdat alle 
kiemen van het kwaad in hem volledig on-
schadelijk gemaakt worden.

De Kerk van Efeze verwezenlijkte haar 
eerste liefde die zeer geprezen werd door de 
Heer, maar de Meester verwijt haar de smaak 
van deze eerste liefde te hebben verloren, wat 
een overtuigende aanwijzing is dat het erop 
aankomt de parfum van onze dankbaarheid 
niet te laten vervliegen; ze moet namelijk 
als wierook tot de troon van de goddelijke 
Majesteit opstijgen om het gelukkige resul-
taat te geven van de waarheid. Dit wordt 
beschreven als een water dat wast, reinigt, 
heiligt en levend maakt; al de goddelijke 
dingen moeten opgevangen worden door ons  
zenuwstelsel, om de weldaden ervan aan ons 
organisme over te brengen. Wij bemerken 
dat het Evangelie al talrijke eeuwen geleden 
gepredikt werd, maar de smaak die eruit 
voortvloeit, kon zich niet manifesteren, omdat 
men verloochende wat er de kracht van uit-
maakt. Als het Evangelie werkelijk nageleefd 
wordt, brengt het een bewonderenswaardig 
effect teweeg, en daarvoor moet de waarde-
ring vanzelfsprekend tot het in het diepste 
van de ziel gevoeld worden. Te midden van 
de christenheid werd dat effect niet bereikt, 
omdat de christenheid alleen christelijk van 
naam is en niet werkelijk…

Tijdens de hemelse oproep, had de kleine 
kudde veel ups en downs, want alleen de 
nageleefde waarheid geeft een zichtbaar re-
sultaat; de grote tekortkoming die in de loop 
van de hemelse roeping werd opgemerkt is, 

dat velen, onder degenen die beweerden le-
den van de kleine kudde te zijn, de waarheid 
niet voldoende gewaardeerd hebben, zo kon 
ze niet haar levenskracht gevende effect op 
hen hebben… Het kind van God heeft bij de 
tegenspoed heeft vaak ergernissen, tegen-
spraak en vijandschap te verdragen, maar als 
hij ze in evenwicht kan brengen met de liefde 
die de waarheid is, worden alle tekortkomin-
gen aangevuld, en wordt de tegenspoed niet 
meer gevoeld door zijn organisme, ze verwekt 
in zijn hart geen bitterheid en teleurstelling, 
omdat alles gedekt wordt door de nageleefde 
waarheid, door de goddelijke liefde, de al- 
truïstische liefde… Tegenover de vijandigheid 
zet de altruïstische liefde zich in en dekt zo 
de tekortkomingen.

Het merendeel van de discipelen van 
Christus heeft een verdunde vorm van liefde 
geuit, want er was in hun hart nog altijd een 
zeker egoïsme, tot op de dag dat de zegen 
grandioos werd, omdat ze toen een volle 
en gehele inwijding beleefden. Zoals wij al 
getoond hebben, leefde Stephanus trouw de 
waarheid na en zijn gedragslijn heeft vruch-
ten gedragen, ze heeft zelfs invloed gehad op 
één van zijn vijanden, Saulus uit Tarsus, die 
de apostel Paulus is geworden. De algemene 
regel is, dat de waarheid, als wij ze naleven, 
in ons handelt op een zekere manier, ze kan 
ons niet werkeloos laten, noch zonder vruch-
ten, integendeel het is een lopend vuurtje 
dat een zegenende invloed brengt op onze  
zenuwstelsel en ondanks onze duisternis 
worden we innig getroffen tot in het diepste 
van onze ziel…

Wanneer de waarheid als een zegevierende 
kracht komt, treft ze de harten die dan niet 
anders kunnen doen dan ermee in te stem-
men en op hun beurt de glorierijke zegen 
van de waarheid proberen waar te maken… 
Laten we ons dus inspannen in het diepste 
van ons hart de waardering voor de waarheid 
te realiseren om ze te kunnen uiten met de 
goddelijke hulp en bijstand.

Hoeveel dankbaarheid moeten we name-
lijk uiten omdat we getroffen werden door de 
glorierijke waarheid van het Evangelie, dat 
een kracht van God is, zoals de apostel Paulus 
zei. En onze wens is groot om ze rondom ons 
bekend te maken door een getuigenis die al-
len die ons omringen voor ons kan winnen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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stichtingen, en uit hem die ze gevestigd heeft, de prins 
van deze wereld, de tegenstrever van God, de Satan. 
Want de nieuwe Hemel is gevormd door de Heer zelf 
tijdens het hele evangelische tijdperk. Hij is samenge-
steld uit de ware Kerk van Christus, die steeds klein, 
mysterieus en verborgen was , maar die haar opdracht 
waardig en trouw heeft vervuld.

Degenen die ze vormen, hebben de vervolging getrot-
seerd om de getuigenis van de waarheid te verspreiden, 
terwijl ze hun opdracht van priesters, die hun vijanden 
zegenen en voor de schuldigen betalen, volbrachten. 
Meestal vervolgd door de religieuze lieden die ontdek-
ten dat ze ontmaskerd waren door het licht van hun 
getuigenis, hebben ze hen toch vergeven en het kwade 
met het goede vergolden, zo volgden ze onwankelbaar 
het voorbeeld van hun Meester. Deze ware discipelen 
van Christus waren een wonderbaarlijke troost voor de 
ongelukkigen van de aarde. Zij waren het licht van de 
wereld, zelfs al heeft de wereld in het algemeen hen 
niet gekend of herkend. Zij hebben het lot van hun 
Meester, vaak de haat en de minachting,  gedeeld en 
hebben hun leven met het zijne verenigd om ten laatste 
een zelfde dood te sterven, de offerdood, als losgeld 
voor de zonden van de wereld.

Wat de valse kerk, betreft, die heeft in plaats van 
haar leven voor de mensen te geven, allen vervolgd die 
niet in overeenstemming waren met haar, ze leidde de 
bloedige kruistochten, de inquisitie die de deur heeft 
geopend  voor alle wandaden, martelingen en terecht-
stellingen, ze verbood eeuwenlang de lezing van de 
bijbel, ze bedroog het volk door aflaten te verkopen, 
dat wil zeggen door een handel te organiseren in de 
goddelijke vergiffenis en het bloed van Christus die 
nochtans gratis aan de mensheid gegeven werden. Ze 
bracht allen ter dood die ze als ketters beschouwde. 
Daarom spreekt de Schrift over haar met deze woorden: 
“En in haar werd gevonden het bloed van profeten 
en heiligen.” (Op. 18: 24). En ook: “Haar zonden zijn 
opgestapeld tot aan de hemel en God heeft Zich haar 
ongerechtigheden herinnerd.” (Op. 18: 5).

Nu doet de dag van gelijkwaardigheden zich voor, 
dat wil zeggen de tijd om wat gezaaid werd te oog-
sten. Daarom moeten we niet huilen en niet jammeren, 
want wij zullen nog getuige zijn van veel andere ge-
beurtenissen, die het einde van het rijk van de Satan 
zullen veroorzaken en van zijn religies, waarvan hij 
zich bediend heeft om het volk te bedriegen, om in 
zijn midden tweedracht te zaaien en tenslotte om het 
van God te verwijderen.

Maar laten we ons er eerder over verheugen dat 
God de muren van Jeruzalem bouwt, de echte, het 
heil van alle naties. Want er is gezegd dat alle naties 
in Jeruzalem getroost zullen worden als een kind dat 
door zijn moeder getroost wordt. (Jesaja 66: 13). Dat 
verduidelijkt de apostel Paulus ook met deze woorden: 
“Het Jeruzalem van boven, dat is onze moeder.” (Ga-
laten 4: 26). De nieuwe moeder van de mensheid is 
dus de Kerk in haar geheel, samengesteld uit 144 000 
discipelen van Christus, zoals de Openbaring van Jo-
hannes het ons toont. (Op. 14: 1).

Dat nieuwe Jeruzalem wordt geminacht door de 
wereld in het algemeen en door de religieuze lieden 
in het bijzonder, maar het geven van zijn leven dat 
de zonden en de beledigingen van de mensen heeft 
bedekt, is aangenaam voor de Allerhoogste. Daarom 
nodigt Hij ons allemaal uit, niet om te huilen, maar 
om een nieuwe lofzang te zingen over Zijn wijngaard, 
over de wijngaard waarvan Hij de bewaker is, die Hij 
besproeit en nacht en dag beschermt, opdat niemand 
ze zou aanvallen. (Jes. 27: 2, 3). En Hij zegt ons: “Laat 
allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheu-
gen, en juichen om haar.” (Jes. 66: 10). “Verblijd u 
over dat wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot 
jubel en zijn volk tot blijdschap.” (Jes. 65: 18).

De kinderen die ze baart, werden ook van tevoren 
gekend en geopenbaard door de heilige profeten. Zij 
vertegenwoordigen de eerstelingen van de nieuwe aar-
de waar gerechtigheid zal wonen, zegt ons de apostel 
Petrus (2 Petrus 3: 13). De profeet Joël beschrijft ons 
de macht van zijn getuigenis en de autoriteit waarmee 

ze bekleed zal worden door de Allerhoogste Zelf, om 
Zijn Rijk van vrede, geluk, leven en vrijheid te vestigen 
op de gehele aarde: “Als een machtig volk in slagorde 
geschaard tot de strijd. Voor zijn aangezicht beven de 
volken; alle gezichten verbleken van angst. Zij stormen 
op de stad aan; zij rennen op de muur; zij klimmen 
in de huizen; zij komen door de vensters als een dief. 
Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; 
de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken 
hun glans in. En de Here verheft zijn stem voor zijn 
strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want 
machtig is de uitvoerder van zijn woord; want groot 
is de dag van de Here en zeer geducht! Wie zal hem 
verdragen?” (Joël 2: 5-11).

Deze beeldrijke maar veelzeggende taal toont ons 
dat de getuigenis van de waarheid gebracht door het 
Leger van de Almachtige geen enkele vergissing, on-
reinheid en ongerechtigheid zal laten overblijven. De 
Allerhoogste verklaart door Zijn profeet: “Ik zal het 
recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot 
paslood, en de hagel zal de schuilplaats van de leugen 
wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen.” 
(Jes. 28: 17). De apostel Petrus bevestigt  van zijn kant: 
“De dag van de Heer zal komen als een dief, waarop 
de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de ele-
menten brandend vergaan en de aarde en de werken 
daarop zullen gevonden worden.” (2 Petrus 3: 10).

Vandaag is er dus maar één ding vereist, dat is de 
volgende vermaning die hij tot ons richt: “Daar dit  
alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wan-
del en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van 
God verwacht en verhaast.” (2 Petrus 3: 11). En de 
enige oproep die wij kunnen volgen en laten volgen 
is zonder enige twijfel deze: “Gaat uit van Babylon, 
mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeen-
schap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt!”  
(Op. 18: 4) Laten we eerder samen de nieuwe wereld 
bouwen, die verenigd en broederlijk is, die zal oneindig 
mooier, groter en machtiger zijn dan alle kathedralen 
en tempels van deze wereld.


