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onze eer betuigen, als wij nederig en eerbiedig zijn, 
vol gevoelens van aanhankelijkheid voor God en voor 
Zijn Zoon, is al het voordeel voor ons. Het is voor ons 
een bron van grote zegen. Zo zijn wij inderdaad in 
overeenstemming met de waarheid en wij voelen er 
alle weldaden van.

Als wij naar de raadgevingen van de grote Instruc-
teur, onze geliefde Zaligmaker, luisteren, moeten wij 
nu ook op onze beurt het licht en de liefde van onze he-
melse Vader kunnen weerkaatsen. We moeten prisma’s 
worden die in staat zijn de genade van God te reflecte-
ren, die gevoelig zijn op de goede manier. Zo kunnen 
we een weldoende invloed rondom ons voortbrengen 
en overal waar wij gaan het gezegende spoor nalaten 
van een echt kind van God. Wij zijn dan in harmonie 
met de universele wet, die wil dat iedereen voor het 
goede bestaat.

Het is prachtig te denken dat wij een macht van 
blijvende zegen kunnen achterlaten, en zo een bron 
van troost en aanmoediging zijn voor vele mensen. 
Wij beginnen ons dan te bewegen in het circuit van 
de goddelijke liefde en worden zo langzamerhand  
levensvatbaar.

Zoals wij het al zo vaak gezegd hebben, is ons ge-
luk een product, het product van onze mentaliteit. Wij 
kunnen gelukkig of ongelukkig zijn naargelang de 
gevoelens die wij in ons hart koesteren, naargelang 
de mensen met wie wij omgaan en met wie wij ons 
bezighouden. Als wij in de gezegende school van onze 
beminde Verlosser gaan, die ons zegt: “Leer van mij”, 
en als wij daar gehoorzaam de lessen van goedheid, 
liefde, gerechtigheid en wijsheid leren, zullen wij de 
vreugde kennen en zullen we een heerlijke gesteld-
heid van ons hart verwezenlijken. Niemand zal ons ons 
geluk kunnen afnemen en wij zullen in staat zijn het 
rondom ons te verspreiden.

Om erin te slagen een prisma te zijn dat al het licht 
kan ontvangen en het overvloedig kan reproduceren in 
heel zijn pracht en zijn uitstraling, is de totale veran-
dering van het karakter vereist. Al wat egoïstisch is in 
ons, moet verdwijnen en vervangen worden door altru-
isme. Dan zullen alle facetten van de goddelijke liefde 
zich in ons hart kunnen openbaren. De schaduwen 
zullen verdwijnen om plaats te maken voor het licht. 
Dat wil zeggen dat barsheid, hardheid, hoogmoed, 
snoeverij, boosaardigheid, gulzigheid, leugen, schijn-
heiligheid, enz. in ons hart vervangen zullen worden 
door zachtheid, tederheid, nederigheid, bescheiden-
heid, goedheid, matigheid, waarheid, eerlijkheid en 
rechtschapenheid.

Deze verandering kan alleen tot stand komen als wij 

De transparantie van een goddelijk karakter

DE wegen van God zijn onbegrijpelijk voor de men-
sen, omdat zij in duisternis verkeren en het licht 

niet kennen. Het licht is de ware liefde, de goddelijke 
liefde, waarvan de mensen nu het eerste woord niet 
kennen. Zij passen alleen de valse liefde toe.

Wij hebben vaak het kapitale verschil getoond dat 
bestaat tussen de goddelijke liefde en de liefde zoals 
de wereld ze verstaat en die slechts een uiting van 
egoïsme is. De goddelijke liefde is een heerlijk gevoel, 
in evenwicht gebracht door de rechtvaardigheid, de 
wijsheid en de macht, die de vier vlakken zijn van het 
glorierijke prisma dat de goddelijke wijsheid ontleedt. 
zij vullen elkaar op zo’n wonderbaarlijke manier aan 
dat het hele spel van licht ermee is gerealiseerd. De 
liefde is alleen echte liefde als ze ook wijsheid is, als 
ze ook gerechtigheid is en als ze ook macht in zich 
heeft. Als één van deze vlakken ontbreekt, is er geen 
speling van licht meer; het is dan de valse liefde die 
tussenbeide komt, omdat ze niet meer in evenwicht 
gebracht wordt door de eigenschappen die haar haar 
heerlijke harmonie en schoonheid geven.

Wij weten dat, als een witte lichtstraal op een prisma 
valt, het prisma de lichtstraal breekt in alle kleuren van 
de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo 
en paars. In de Apocalyps, hoofdstuk 4, is aangetoond 
dat de apostel Johannes de troon van de Allerhoogste 
heeft gezien; rond deze troon zag hij de kleuren van 
de regenboog. Dat vertegenwoordigt de ontleding van 
de volmaakte, glorierijke en sublieme waarheid die 
het licht is, te weten de goddelijke liefde. Deze liefde 
doet steeds en alleen goed. Zij troost de armsten en 
de bedroefdsten. Zij brengt overal hulp en zegen. De 
valse liefde, integendeel, vertegenwoordigt, zoals wij 
hebben gezegd, de duisternis en de dwaling, en brengt 
alleen maar kwaad en ontgoocheling teweeg.

Als wij de Allerhoogste naderen en trachten Zijn 
grandioze principes na te leven, treden we in het licht 
en beginnen dan verschillende delen van de goddelijke 
eigenschappen te weerkaatsen, waar alleen maar har-
monie en goed uitkomen. Zo kunnen we, bijvoorbeeld, 
als wij zachtheid weerkaatsen, rondom ons al een zeer 
weldadige getuigenis geven. Zachtheid is een onover-
winnelijke macht waartegen geen weerstand mogelijk 
is. In zachtheid is een harmonie van goed beheerde 
bewegingen die een veel machtiger hefboom zijn dan 
bruut geweld. Zachtheid verenigt goddelijke elemen-
ten in zich, daarom is haar uitwerking zo heerlijk.

Door de goddelijke kracht draait de aarde in de ruim-
te met een prachtige zachtheid, een volmaakt gemak 
zonder lawaai, zonder schokken, met een sublieme 
nauwkeurigheid en stiptheid. Dat geldt ook voor alles 
wat de Eeuwige geschapen heeft. Alles is geconcen-
treerd in een heerlijke zachtheid, een sublieme liefde, 
een volmaakte wijsheid, een onberispelijke gerechtig-
heid en een absolute macht. Het zijn deze gevoelens 
die de Almachtige ertoe gedreven heeft om voor de tot 
zonde vervallen mensheid in een Verlosser te voorzien 
die ons zegt: “Leer van mij, want ik ben zacht en ne-
derig van hart.” Hij heeft zijn leven als losgeld voor 
ons gegeven met een wonderlijke zielengrootheid en 
terzelfder tijd met een oneindige zachtheid en nede-
righeid. Hij heeft zo het onuitsprekelijke licht van de 
goddelijke liefde weerkaatst in haar schitterendste, 
zuiverste, machtigste en meest weldadige uitstraling. 
Tijdens zijn aardse opdracht heeft hij, met een gren-
zeloze welwillendheid, voortdurend de invloed van de 
goddelijke vrede, genade en zegen verspreid. Hij ver-
spreidt ze ook vandaag nog in het hart van degenen 
die zijn wegen willen volgen.

In het begin van onze strijd als kind van God en 
wij nog niet ingewijd zijn in de goddelijke wijsheid, 
gaan al deze dingen ons te boven, wij kunnen er de 
schoonheid en de oneindige verhevenheid niet van 
begrijpen. De apostel Paulus heeft de diepten van de 
goddelijke genade kunnen voelen, daarom heeft hij 
grootse vervoeringen in zijn hart gehad. Hij spreekt 
ons met enthousiasme over de hoogte, de breedte en 
de diepte van de goddelijke liefde, geopenbaard in 
Jezus Christus.

De Zoon van God was het voornaamste prisma dat 
de witte straal ontbonden heeft in alle kleuren van de 
regenboog. Zoals hoofdstuk 4 van de Apocalyps ver-
meldt werd er niemand gevonden, toen de stem zich in 
de hemelen en op de aarde liet horen: “Wie is waardig 
het boek te openen en er de zegels van de verbreken?”. 
Alleen het Lam van God bood zich aan. Daarna heeft 
hij de opdracht van Verlosser van de mensheid dat in 
het boek beschreven was, met een onuitsprekelijke 
trouw volbracht.

Dat heeft de Zoon van God waardig gemaakt in alle 
eeuwen aanbidding en loftuitingen te ontvangen. Al 
wij hem niet loven, wordt hij toch geprezen door mil-
jarden wezens die hem hun aanbidding brengen. Als 
wij hem met een erkentelijk en aangehecht hart ook 

Slecht weer heeft de oogst 
niet laten mislukken

OMDAT ik werd geboren in Frankrijk aan 
de vooravond van een wereldoorlog zijn 

mijn herinneringen een nachtmerrie. Toch 
weet ik nog een paar positieve dingen. Ik 
wil graag die aan mijn peetmoeder oproepen, 
waar ik dikwijls naartoe ging. Ik trof haar 
bijna altijd aan in haar keuken bezig met 
haar dagelijkse besognes. Ik groette haar, 
zei een paar woorden, ging bij de tafel zit-
ten en pakte een of ander blad van een klein 
meubeltje. Ik vond bij haar een familiale sfeer 
die ik nergens anders vond.

Mijn peetmoeder was tamelijk flink en 
rechtvaardig zoveel ze kon. Ik hield van die 
zuivere houding die me de aanloop gaf om 
mijn weg te vervolgen. Deze vrouw, ook een 
moeder, want ze had twee kinderen, wist met 
haar hele hart het zachte parfum van haar 
liefde uit te drukken in het geven van het 

een of ander, dat wilde zeggen: “Kom maar 
hier… Je plek is hier.” Mijn bezoek eindigde 
meestal met oordeelkundige adviezen en ik 
piekerde er niet over die in de wind te slaan.

Ja, daar lagen de enige positieve punten 
in mijn jeugd, dingen die nog steeds zingen 
in mijn hart.

In mijn herinnering is mijn vader om zo te 
zeggen afwezig. Ik vond hem zwak, opper-
vlakkig en hij hield zich vaak niet aan zijn 
woord. Bovendien was hij aan het mokken, 
wat langdurig en vaak een koude atmosfeer 
veroorzaakte. Gewoonlijk ging het behoor-
lijk slecht tussen hem en mij. Ondanks alles 
probeerde ik hem plezier te doen door hem 
te helpen in de tuin, op het veld, in het bos, 
maar tevergeefs.

Mijn jeugd werd vooral gekenmerkt door 
mijn moeder. Ze had drie kinderen, en bleef 
tijdens de oorlog alleen met hen. Ik zag haar 
vaak buiten adem lopen, haar ogen vol tra-
nen, vreemde woorden vormend die ik niet 

kon horen, zo huilden de sirenes van de dood 
die naderde. ‘s Nachts ging ze letterlijk op 
rooftocht. Wij wachtten op haar terugkeer 
als vogeltjes op de snavel vol eten die we 
soms in het donker stiekem kregen, want het 
gebeurde wel, dat mamma werd achtervolgd 
door de eigenaars. Altijd ging ze ook in de 
nacht op avontuur uit in de bossen om kleine 
groene struiken af te snijden, die trouwens 
heel slecht brandden. Wat een daden van 
liefde, wat een toewijding om haar nest in 
leven te houden! Wat een problemen voor 
een jonge moeder, alleen met haar kleintjes 
in al die beroering!

Schuilend in de kelder, bij het lawaai van 
het geweervuur, ondanks de honger, de 
spinnen en de muizen, zorgden mijn zusjes 
en ik onbewust voor een beetje respijt voor 
deze moeder die nog wat plezier vond in 
het meedoen met onze spelletjes in de buik 
van de aarde.

 Ik zou niet kunnen zeggen waarom we 

zijn verhuisd naar een naburig dorp op vijf 
kilometer afstand van ons vandaan. Twee zus-
sen van mamma bij wie we gingen wonen, 
maakten grote gebaren en uitten jammer-
klachten, toen twee verzetsmensen versche-
nen met het geweer aan de schouder. Mijn 
ogen worden nat bij het schrijven van deze 
regels, mijn gezicht wordt wazig, mijn keel 
knijpt dicht. Ja, ik zie dat kleine vrouwtje in 
tranen tussen die twee mannen. We hebben 
samen weer die vijf kilometer afgelegd, te 
voet. Eén van die twee verzetsmensen die 
mamma goed kende, troostte haar zonder 
ophouden die hele weg. Ik heb van die man 
gehouden. Door mamma te steunen steunde 
hij mij ook.

We arriveerden weer in mijn geboortedorp. 
Nieuwsgierige kijkers stonden langs de weg 
en bij het gemeentehuis stond een menigte. 
Ik heb het zonder het te begrijpen gezien, 
maar voelde toch dat daar een bestraffing 
gaande was voor een ernstige fout. Schaamte 
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heeft me aangegrepen. Ik heb met bossen de 
zwarte haren van mamma op de grond zien 
vallen. Ik heb haar kale schedel gezien. Toen 
we uit het gemeentehuis gingen, zei de ver-
zetsman, weer dezelfde: ”We laten haar niet 
nog een keer door de menigte lopen. We zul-
len de rivier met een boot oversteken.” Daar 
in het gammele bootje, ver van het lawaai, 
vonden we onze kalmte terug…

Als ik nu durf te spreken over mijn ellende, 
is het, omdat slecht weer nog geen slechte 
oogst maakt, en de zon van de goddelijke 
gerechtigheid die oogst heeft doen rijpen. 
Het bloed van Christus heeft ook voor ie-
dereen gevloeid.

Door het keukenraam zagen mijn zusjes 
en ik onze vader terugkeren uit de oorlog. 
Wij waren dolblij. Er was feest in ons hart. 
Maar tamelijk snel veranderde dat in vrese-
lijke kwellingen, in ontzettende scenes die 
ons verscheurden. Mamma vertrok en nam 
ons mee naar een stad op twintig kilometer 

afstand. Enige tijd later kwam mijn vader 
onze schuilplaats verstoren en sleepte mijn 
oudste zus met zich mee. Daarna kwam hij 
een tweede keer om mij te halen. Hij trok aan 
mijn arm, terwijl mamma me tegenhield aan 
mijn andere arm, huilend van verdriet. Ikzelf 
voelde helemaal niets. Ik heb niet gehuild en 
ook niet gekozen om met de één of met de 
ander mee te gaan. Ik ben passief gebleven. 
De sterkste in dit geval was mijn vader, hij 
scheurde me los van mijn moeder en nam 
me aan de hand mee naar buiten. Ik hoor 
nog hoe de kreten van verdriet van moeder 
zich verwijderden.

Moeizaam ging ik vooruit in het leven ter-
wijl ik de schande ondervond, de vrucht van 
een vervloekte boom diep in mezelf. Ik werd 
bij mijn oom en tante geplaatst op tweehon-
derd kilometer van mijn geboortedorp. Bij hen 
moest ik leren lezen en schrijven. Want met 
tien jaar kende ik nog niet de letters van het 
alfabet en ook geen cijfers. De benige hand 

van mijn tante, glad door de talrijke wassen 
die ze deed om een paar centen te verdienen, 
bladerde snel door mijn schoolschriften om 
sneller terug te kunnen keren naar haar be-
sognes. Het uur van het huiswerk was voor 
mij de poort naar de hel waarin mijn tante 
de gangmaker was. 

Mijn oom stond geen enkele afwijking 
toe; hij was het opperste gezag. Hij trauma-
tiseerde me zodanig dat ik, als ik voor mijn 
bord zat, niet durfde eten. Op een dag, toen 
ik ‘s middags thuis kwam uit school, vond ik 
het beter om niet de koorts die me verteerde, 
te melden. Als gewoonlijk ging ik aan tafel 
zitten. Toen ik na het eten op wilde staan, 
viel ik op de grond. Ik zou niet willen laten 
denken, dat deze mensen kinderbeulen wa-
ren, maar ze hebben me willen doen buigen, 
terwijl ik al heel erg krom was. 

Met 14 jaar ging ik terug naar mijn vader, 
waar ik de kans kreeg me de adviezen van 
mijn beminde peetmoeder te herinneren. 

Later kreeg ik bezoek van een evangeliste 
en ik abonneerde me spontaan op De Gids 
van het Rijk van de Gerechtigheid. Ik hield 
van deze lectuur die me verrijkte. Evenwijdig 
aan deze weg ging ik een ander spoor, met 
het idee die twee te kunnen verbinden. Hoe 
groot is het geduld van God die aan iedereen 
de volledige vrijheid laat.

Met 20 jaar ben ik in het leger gegaan. 
Aan het eind van 3 weken oefening werd ik 
ontslagen vanwege een handicap aan mijn 
linkerbeen. Terug in huis zocht ik een mid-
del om weg te gaan uit het gezin. Ik besloot 
een vriend te volgen na de schulden van mijn 
zuster te hebben betaald. Het was dan ook 
met slechts vijftien Franse francs op zak, dat 
ik op het perron van het station stond. Mijn 
vriend en ik zijn in pension gegaan bij een 
caféhouder. De patroon, José, een eenvoudige 
Spanjaard, aanvaardde de prijs van ons pen-
sion voor te schieten. Compleet ontmoedigd 
stond mijn vriend op het punt zich van een 

zelf volledig oprecht en onvoorwaardelijk toestemmen 
in deze verandering. Zo zal onze oudere mentaliteit, 
in de Schrift het oude schepsel genoemd, verdwijnen 
en zal de nieuwe mens, geschapen naar het beeld van 
God, zich in ons kunnen ontwikkelen. Deze nieuw 
mens maakt het ons mogelijk het eeuwige leven te 
bereiken.

Dat prachtige proces van verandering werd mogelijk 
gemaakt door het offer van onze geliefde Verlosser, 
dat ons uit onze toestand van zondaar gedoemd tot de 
vernietiging haalt. Door voor ons zijn sublieme school 
te openen, geeft hij ons de mogelijkheid karaktertrek-
ken te verwerven die de duurzaamheid van ons leven 
verzekeren.

Het essentiële voor ons is dus de verandering van 
onze mentaliteit. Dat betekent natuurlijk een dagelijks 
werk. Inderdaad, op ieder ogenblik hebben we de gele-
genheid ons karakter te verbeteren door ons hart in alle 
omstandigheden te bewaken, door ons in te spannen 
nobele, grootmoedige gevoelens aan te kweken, door 
aan onszelf te verzaken, zoals onze geliefde Verlosser 
het ons aanbeveelt. Hij zegt duidelijk dat hij niets kan 
ondernemen met iemand die niet aan zichzelf wil ver-
zaken. Zodoende komen we in contact met de geest 
van God, die ons door het geloof de zekerheid geeft, 
dat er ons niets kan overkomen zonder goedvinden 
van de Allerhoogste.

In zijn gezegende school biedt de Heer ons de  
medewerking aan zijn werk aan, opdat wij voor het 
goede zouden bestaan. Dit werk bestaat erin op de 
aarde het Koninkrijk van God te vestigen. In dit Rijk 
zullen alle mensen op hun beurt gelukkig worden, 
omdat zij zullen leren zich af te zonderen van de duis-
ternis, die de losbandige, egoïstische en baatzuchtige 
liefde vertegenwoordigt die doet lijden en sterven.  
Anderzijds zullen zij zich leren bewegen in het licht van 
de goddelijke, onbaatzuchtige en altruïstische liefde 
die het leven geeft en gelukkig maakt.

In de wonderbaarlijke school van onze geliefde Ver-
losser maakt de Almachtige dat alles meewerkt aan het 
slijpen van ons prisma, aan de verandering van onze 
mentaliteit en de verwerving van de goddelijke gevoe-
lens, die in ons de definitieve zegepraal van het goede 
over het kwade verzekeren. Sommige terechtwijzingen 
zouden nooit door onze geliefde Verlosser noch door 
God kunnen gedaan zijn. Daarvoor zijn zij te nobel, 
te liefdadig en te wijs. De Eeuwige straft nooit, Zijn 
Zoon ook niet. Zij maken geen verwijten en nemen 
nooit wraak. Het is de grote tegenstrever, de Satan, 
die zich daarmee belast, want hij denkt het kind van 
God te verpletteren door de beproevingen die hij op 
hem afstuurt. Maar de Heer waakt met zorg, zodat er 
alleen maar gebeurt wat goed is voor onze verandering 
en onze vervolmaking, opdat de ondoorzichtigheid van 
ons hart plaats zou kunnen maken voor een transpa-
rant karakter verworven in de school van Christus. Hij 
verlangt dat wij de heerlijke goedheid en genade, de 
stabiliteit van een echt kind van God verwerven, om 
overal lichtgevende en weldoende sporen van het Rijk 
van het licht te kunnen achterlaten.

Wij willen ons dus inspannen elke ondoorzichtigheid, 
die wij zien, de een na de ander opzij te schuiven, op-
dat de zuivering van ons hart zich openbaart. Zij kan 
ons de grootheid en de schoonheid van de goddelijke 
wegen doen begrijpen en ons een duidelijk beeld van 
het komende Koninkrijk geven, door ons op een steeds 
innigere manier bij zijn vestiging aan te sluiten.

De goddelijke liefde is echt beminnelijk, doorzichtig, 
teder, zacht en nobel. Zij laat ons steeds vrij. Zij doet 
nooit kwaad, verbittert nooit, ze zwelt nooit op van 
hoogmoed, verdenkt niet, twijfelt niet en blijft altijd 
standvastig. Aan deze herkenningstekens kunnen we 

gemakkelijk onderscheiden welke liefde ons bezielt en 
dan kunnen alles veranderen wat te veranderen is, met 
de hulp van de goddelijke genade, opdat de Allerhoog-
ste ons zou kunnen gebruiken voor zijn verheven werk.

Inderdaad, zoals wij gezien hebben, is het licht ons 
gegeven, volgens de universele wet, om het rondom 
ons te verspreiden, door het te laten schitteren door de 
lichtgevende karaktertrekken die wij uitstralen. Als wij 
het licht weerkaatsen, worden we levensvatbaar. En 
wij weten dat de belofte van het eeuwige leven, door 
onze beminde Zaligmaker gedaan, nu verwezenlijkt 
moet worden, omdat de tijden daarvoor zijn gekomen. 
Doch, zoals wij zien, om het eeuwige leven te hebben, 
moeten we allereerst het losgeld, dat door onze geliefde 
Verlosser voor ons betaald werd, door het geloof aan-
vaarden. Daarna moeten we in zijn school treden, om 
op te houden te beminnen op de egoïstische, duivelse 
manier en beginnen te beminnen op de goddelijke 
manier, die de waarheid en het licht vertegenwoordigt. 
Het geloof wordt ons gegeven door de Almachtige, 
maar wij moeten het daarna vruchten doen dragen 
door de eerlijke praktijk van de waarheid.

Door aandachtig alles wat zopas gezegd werd te 
overwegen, geven we er ons rekenschap van dat wie 
deze dingen niet ernstig opneemt, die ze lichtzinnig 
en onbezonnen ontvangt, een echte onverantwoorde-
lijkheid en een grote hardvochtigheid laat zien. Hij 
gaat vrijwillig voorbij alles wat hem welzijn, welvaart, 
vreugde, gezondheid en het eeuwige leven kan geven. 
Gelukkig dus degenen die luisteren, begrijpen en hun 
plaats innemen in de rangen om deze nieuwe schepse-
len, deze nieuwe wereld, deze grote aardse goddelijke 
familie te worden die de Almachtige tegenwoordig 
vormt. En dat ter ere van Zijn heilige Naam en als 
roemrijke uiting van Zijn wijsheid, Zijn gerechtigheid, 
Zijn liefde en Zijn almacht.

Gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen: waar zijn we?
Hieronder staan enkele fragmenten uit een dossier van 
het tijdschrift Partners Nr 1/2018 van de humanitaire 
organisatie Helvetas, die strijdt voor de waardigheid en 
veiligheid van mensen in kansarme landen:

Mannen en vrouwen – samen sterker

Het delen van rechten betekent minder macht, en het 
verliezen van macht is eng. We weten nu hoe onge-
rechtvaardigd de angsten van het verleden waren. Want 
gelijke rechten brengen nieuwe vrijheden, niet alleen 
voor vrouwen, maar ook voor mannen...

Als het gaat om sparen, kopen of oplossen van con-
flicten – het is niet langer voor niemand een geheim – 
zijn veel problemen in uitstekende handen bij vrouwen. 
Deze bevinding is niet alleen intuïtief. Een wereldwijde 
studie gepubliceerd in 2015 door het consultancybureau 
McKinsey is een treffend voorbeeld van de positieve 
impact van gendergelijkheid. Zo leidt de eenvoudiger 
toegang van vrouwen tot de infrastructuur van de ba-
sisgezondheidszorg en een goed functionerend gezond-
heidssysteem tot een duidelijke toename van het aantal 
vrouwen in de openbare dienst. Deze realiteit leidt op 
haar beurt echt tot een betere algemene ontwikkeling 
van de samenleving. En tot slot schat de studie dat 
de economische waarde van de gendergelijkheid op  
wereldschaal tussen nu en 2025 een duizelingwekkende 
$12 biljoen zou zijn – een cijfer dat overeenstemt met de 
economieën van Japan, Duitsland en Groot-Brittannië.

We moeten erkennen dat dit een eenzijdige opvat-
ting is. Gendergelijkheid is veel meer dan een zuiver 
economische kwestie. Maar dit bedrag toont aan dat 
de voortgangsmarge nog steeds hoog is, ook in Zwit-

serland. Vandaag, net als in het verleden, moeten er 
dagelijks kleine of diepe kloven worden overbrugd, en 
de vrees overwonnen voor wat, wij hopen, zal ons bin-
nenkort alleen verbazen.

De volgende beschouwingen hebben betrekking op 
de situatie in Afrika:

In de jaren tachtig leidden de structurele aanpas-
singsprogramma’s van de Wereldbank en het IMF tot 
privatisering, schoolsluitingen en massaal verlies van 
banen, met een ernstige economische crisis in het 
centrum. Van de ene dag op de andere verloren man-
nen hun baan en rol. Ze leden veel, waren gebroken,  
verlamd.

Dus de vrouwen namen de teugels in handen, ze 
herwonnen hun oude traditionele rol. Velen verkoch-
ten hun laatste juwelen en zetten een klein bedrijf op. 
Zij bevrijdden zich van de koloniale overheersing en 
werden economisch erkend, zoals vrouwen in Europa 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De crisis heeft de Afri-
kaanse samenlevingen al twee decennia lang ingrijpend 
gewijzigd. Sinds 2000 is de trend in opkomst, maar 
Afrikaanse vrouwen hebben hun oude nieuwe rol be-
houden. Ze kunnen veel maken van weinig. Ze hebben 
de gave om altijd oplossingen te vinden. Tegenwoordig 
verkopen meer vrouwen dan mannen producten op de 
markten. Ze vormen spaar- en kredietgroepen om te 
kunnen investeren...

We praten de hele tijd over mannen, maar zelfs als 
vrouwen onopvallend in de schaduw blijven, bezetten 
ze een beslissende plaats aan hun zijde. Ze zorgen 
voor samenhang, niet alleen die van het gezin. Maar 
hun bijdrage komt niet voor in de officiële statistieken, 
omdat de groeicijfers alleen maar de formele economie 
weerspiegelen die vooral in handen is van buitenlandse 
bedrijven...

Wat echt nuttig is voor vrouwen is de steun voor 
familiebedrijven, wat de basis vormt voor het leven in 
Afrika... Ze hebben altijd zoveel moeten doen voor hun 
huizen en gezinnen dat ze een aangeboren gevoel voor 
organisatie hebben. En het gevoel van eer en waardig-
heid om behouden te blijven, zelfs als alles van hen 
wordt weggenomen, zelfs in ellende. Vrouwen staan 
altijd weer op...

Mannen waren de ontvangers van de eerste micro-
kredieten 30 jaar geleden. Vervolgens werden vrouwen 
als veel betrouwbaarder erkend. Vandaag de dag, over 
het hele continent, is 90% van microkredieten in de 
handen van vrouwen...

Vrouwen, net als mannen, moeten voor zichzelf 
denken en daarom is cultuur zo belangrijk. Het opent 
de horizon. Cultuur moet worden geïntegreerd in elk 
ontwikkelingsproject...

Oorspronkelijk, toen het eerste menselijke koppel 
werd geschapen, was er geen sprake van overheersing 
van de man over de vrouw, noch van onderdrukking. 
Beiden waren gelijk voor God. De Eeuwige had hen in 
het paradijs geplaatst, waar ze bovenal een mentaal re-
gister moesten vormen dat hun het eeuwige leven zou 
hebben verzekerd. Om dat te doen, had de Eeuwige 
hen één enkel gebod gegeven waaraan zij moesten 
gehoorzamen. De aldus nageleefde gehoorzaamheid 
zou de basis van hun karakter hebben gevormd, en 
zou hen tot de mooiste goddelijke deugden hebben 
geleid, namelijk om God, hun Schepper boven alles 
te beminnen en hun naaste als zichzelf lief te hebben. 
Deze goddelijke gevoelens zouden de mens in staat 
hebben gesteld zijn bestemming te bereiken: het eeu-
wige leven.

Zoals we weten, is dit niet het geval geweest. On-
ze eerste ouders vervielen tot zonde en Adam werd 
verteld:”De grond zal worden vervloekt door jou. Het 
is met pijn en moeite dat je je voedsel elke dag van je 
leven eruit kunt halen, de grond zal doornen en bramen 
produceren en je zult gras uit de velden eten. Het is 
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brug in de Saone te werpen, want ondanks 
al ons zoeken, konden we geen werk vinden. 
Pas een maand na onze aankomst vonden we 
een baantje. Uiteindelijk verloor mijn vriend 
al zijn moed en vertrok. 

De maanden trokken voorbij. Mijn situatie 
werd steeds erger. Mijn salaris was net ge-
noeg om een maand achteraf steeds het pen-
sion te betalen. Net voor ik wel een clochard 
leek, besloot ik op de betaaldag een kleine 
kamer te huren zonder pension. Ik vertelde 
mijn besluit aan José die me antwoordde: 
”Wat je wil! Geef me de sleutel van je ka-
mer.” Hij draaide hem twee keer om in het 
slot en zei: ”Als je je schuld hebt betaald, 
kan je je spullen terugkrijgen.”

Steeds meer alleen maakte ik smartelijke 
momenten door in die grote stad, die ik be-
schouwde als een jungle voor mensen. Mijn 
oren galmden en een verschrikkelijk gezoem 
liet me niet met rust en maakte mijn zenuwen 
soms overgevoelig. Mijn hoofd en mijn ogen 

deden pijn en mijn gebit, in een erbarme-
lijke staat, verplichtte me mijn bescheiden 
maaltijden zonder kauwen door te slikken.

Maar toch, als ik zoek in mijn herinnerin-
gen, kan ik zeggen, dat ik niet ontmoedigd 
werd. Ik voelde namelijk dat de zon er wel 
was, daar achter de zwarte wolken, dat de 
Heer aan de zijde was van hen die lijden 
en dat zijn Koninkrijk van Gerechtigheid en 
liefde zich zou gaan vestigen.

Omdat ik geen geld meer had, moest ik een 
kaas en een brood in zeven stukken verdelen 
voor de hele week. Maar vóór de zevende dag 
bleef er niets meer over. In die tijd werkte ik 
‘s nachts. Tegen twee uur in de ochtend zag 
ik achterin de werkplaats een man de vier 
hoeken van een servet uitvouwen, dat een 
waar feestmaal bevatte. Hij keek naar me, 
vouwde het servet weer dicht en ik begreep 
meteen, toen ik de man in mijn richting zag 
komen, dat die copieuze maaltijd voor mij 
bestemd was. Ik was aan de grens van wat ik 

kon verdragen. Dat voelde ik en de Heer ook.
Er kwamen nu betere dagen. De mist trok 

op en enkele lichtende stralen begonnen 
mijn hart en mijn pijnlijke lichaam weer te 
verwarmen. Een gevoel van vreugde en van 
geluk kwam over me en wat wenste ik het 
spoor van De Gids van het Rijk der Gerech-
tigheid dat ik had verloren, weer te volgen. 
Elke zondag liep ik door de straten van de 
grote stad van L. op zoek naar een bord, een 
aanwijzing. Tenslotte vond ik op plein B. 
het verkeersbureau (het VVV). Ik ging naar 
binnen en vroeg: ”Weet u het adres van De 
Gids van het Rijk der Gerechtigheid?” Ik zag 
toen de medewerkers naar elkaar kijken met 
een kleine, halve glimlach. Ik voelde me erg 
slecht op mijn gemak. Een heer van zekere 
leeftijd in het zwart gekleed, naderde met 
een zalvende uitdrukking op zijn gezicht 
en met zogenaamd eerbiedige stem zei hij  
tegen me: ”Ik, eh…, ik heb over die mensen 
horen praten. Het gaat om een filantropische 

beweging. Ze hebben inderdaad een lokaal 
waar ze samenkomen, maar ik zou u het 
adres ervan niet kunnen geven.”

Elke dag ging ik naar de baas van het 
café, waar ik sliep om mijn brieven te halen. 
Ik richtte altijd mijn blik naar de plaats waar 
hij die neerlegde: tussen de flessen, achter 
de kassa. Op zekere dag werd ik meteen 
getroffen door de vorm, de afmetingen en de 
band die om een kleine krant zat. Ik voelde 
een soort duizeling, toen de caféhouder mij 
De Gids van het Rijk der Gerechtigheid aan-
reikte. Was dat mogelijk? Zonder het te be-
grijpen schreef ik naar Parijs om het adres te 
vragen van de plek van samenkomst van de 
familie van het geloof en ik hoorde, dat een 
evangeliste bij mijn vader langs was geweest 
die haar mijn nieuwe adres had gegeven en 
de prijs van het abonnement had betaald.

Bezield met een groot verlangen om een 
huis voor mezelf te hebben vond ik eindelijk 
iets met vier muren op 5 kilometer van L. 

met het zweet op je gezicht dat je brood eet, totdat je 
terugkeert naar de aarde, vanwaar je werd genomen; 
want je bent stof, en je zult terugkeren tot stof.” Gen. 
3: 17-19. De zin voor Eva was: “Ik zal het lijden van uw 
zwangerschappen vergroten, u zult bevallen met pijn, 
en uw verlangens zullen gericht zijn op uw man, maar 
hij zal over u heersen.” Gen. 3: 16. Hier moet worden 
opgemerkt dat dit geen straf is van de Eeuwige, maar 
slechts een gelijkwaardigheid, de precieze gelijkwaar-
digheid van het gedrag van onze eerste ouders.

We kunnen aan deze enkele elementen zien dat de 
overheersing van de man over de vrouw het directe 
product is van de veroordeling die plaatsvond als de 
gelijkwaardigheid van de zonde. Dit is geen normale 
toestand of het noodlot. En bovenal is het geen onom-
keerbaar verschijnsel. Integendeel, we weten dat deze 
toestand zal eindigen in het Koninkrijk van God, dat 
binnenkort op de aarde zal komen. Het is trouwens de 
enige oplossing, niet alleen voor het probleem van de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar voor alle 
problemen. Daar zullen we nog op terugkomen, maar 
laten we nu de huidige situatie bekijken.

Zoals de auteur van dit artikel terecht zegt, betekent 
het delen van rechten het verminderen van macht, en 
het verliezen van macht is eng. Maar het delen van 
rechten betekent niet alleen verlies van macht. Het 
betekent ook het delegeren van verantwoordelijkhe-
den, het delen van taken, een ontlasting. Er is een 
positief aspect aan het delen. Men zou zelfs dubbel 
positief kunnen zeggen, als we bedenken dat vrouwen 
en mannen elkaar aanvullen. De vaardigheden van de 
ene verschilt van die van de andere. En zich zien als 
gelijke tussen mannen en vrouwen kan goede dingen 
brengen en niet alleen vanuit economisch oogpunt. 

Maar wat een belemmeringen moeten worden ver-
broken om dit resultaat te bereiken! Al in karakter. 
Hoe vaak zijn we niet de droevige getuige geweest van 
denigrerende commentaren van de een tegen de ander, 
om de eenvoudige reden dat hij of zij niet hetzelfde 
was als wij. Het is jammer dat onze samenleving, die 
zich zo beroemt op haar cultuur en technologie, het 
toneel is van dergelijke scènes, en dat we zo armza-
lig zijn in onze betrekkingen met onze medemensen 
en vooral met mensen van het andere geslacht. De 
naaste te verlagen, hem te verachten, hem als infe-
rieur aan zichzelf te beschouwen, is zeker geen teken 
van evolutie, maar eerder van verval. En hoe zit het 
met sommige landen waar vrouwen worden uitgebuit 
en bijna beschouwd als een voorwerp en niet als een 
gerespecteerde persoonlijkheid.

Het gaat erom je naaste te beschouwen als een broer 
of zus die je moet liefhebben en niet als een rivaal,  
iemand van wie je kan profiteren. We moeten ver-
schillen accepteren en niet vechten. Kortom, we moe-
ten onze naaste behandelen zoals we zelf behandeld 
willen worden. Dat is de maatregel die moet worden 
nageleefd.

We begrijpen dus dat het werk dat gedaan moet 
worden zo diep en groot is dat het onmogelijk is om 
door onszelf gedaan te worden. Voor de mens, man of 
vrouw, is een nieuwe opvoeding noodzakelijk. Die van 
altruïsme dat moet worden geleerd door egoïsme opzij 
te schuiven. Dit is alleen mogelijk onder auspiciën van 
Christus. Tijdens het evangelische tijdperk ontving een 
groep mensen met succes deze opleiding op de school 
van onze lieve Heiland. Het is de ware kerk van Chris-
tus die trouw is geweest en de heerlijkheid met haar 
meester zal delen. Op dit moment komt er een nieuwe 
groep mensen naar voren om samen te werken voor de 
vestiging van het Koninkrijk van God op aarde. Maar 
voor de meeste mensen, zal hun opleiding worden ge-
daan bij het herstel van alle dingen aangekondigd op 

voorhand door de apostel Petrus, Handelingen 3: 21. 
“Er is niet langer een man of een vrouw; want allen 
zijn één in Christus.” Gal. 3: 28.

De gelijkenis van de verloren zoon
In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 15 verzen 11 tot 
32, staat de gelijkenis van de verloren zoon, verteld door 
onze geliefde Verlosser om het barmhartige karakter 
van zijn Vader te verduidelijken. Wij geven ze weer 
in haar geheel, volgens de versie van Louis Segond:

Een man had twee zonen. En de jongste van hen zei 
tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het bezit dat 
mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. 

En na weinige dagen pakte de jongste zoon alles 
bijeen en ging op reis naar een ver land en verkwistte 
daar zijn bezit in een losbandig leven. 

Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware 
hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. 
En hij ging heen en vervoegde zich bij één van de bur-
gers van dat land, en die zond hem op zijn velden om 
varkens te hoeden. En hij wilde om zich te verzadigen 
de peulenschillen die de varkens aten, en niemand gaf 
ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dag-
loners van mijn vader hebben overvloed aan broden, 
en ik verga hier van honger! 

Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem 
zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegen u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; 
maak mij tot één van uw dagloners. 

En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu 
nog veraf was, zag zijn vader hem en werd door ont-
ferming bewogen, en hij liep snel op hem toe, viel hem 
om de hals en kuste hem innig. 

De zoon nu zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegen u, ik ben niet meer waard 
uw zoon te heten. 

De vader echter zei tot zijn slaven: Haal vlug het 
beste kleed tevoorschijn en trek het hem aan.  Doe een 
ring aan zijn vinger en sandalen aan zijn voeten. Haal 
het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vro-
lijk zijn; want deze zoon van mij was dood en is weer 
levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En 
zij begonnen vrolijk te worden. 

Nu was zijn oudste zoon op het veld; en toen hij te-
rugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en 
dans; en hij riep één van de knechten bij zich en vroeg 
wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem: Uw broer is ge-
komen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, 
omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. 

Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen 
gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem 
aan.

Maar hij antwoordde en zei tot zijn vader: Zie, zoveel 
jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden, 
en mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn 
vrienden vrolijk te zijn. 

Nu echter die zoon van u gekomen is, die uw ver-
mogen met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem 
het gemeste kalf geslacht. 

Hij echter zei tot hem: Kind, jij bent altijd bij mij en 
al het mijne is het jouwe. Wij nu moeten vrolijk en blij 
zijn, want deze broer van jou was dood en is levend 
geworden, en hij was verloren en is gevonden.

Deze gelijkenis is leerzaam. Het is al goed om vast te 
leggen dat onze geliefde Verlosser niet in gelijkenissen 
sprak om het geheim te houden, zodat zijn discipelen 
het wel zouden begrijpen maar de andere mensen niet. 
Neen, het is een veel nobeler motief dat hem zo deed 
spreken. De gelijkenissen zijn in een kleurrijke taal 
die het hem mogelijk maakte te uiten wat hij niet kon 
uitdrukken in een alledaags verhaal. En men kan wel 
zeggen dat de gelijkenis van de verloren zoon het ont-
roerendste beeld is van de goddelijke barmhartigheid.

Als wij ons laat leiden door dat verhaal, en ook geen 

rekening te houden met onze eigen redeneringen en 
beoordelingen, ontdekken we erin de diepten van het 
karakter van de Allerhoogste die medelijden heeft met 
de arme zondaars die wij zijn en die zich verheugt met 
degenen die geëerd worden. Zijn van liefde overlopende 
hart keurt goedheid en vooral nederigheid goed. Deze 
goddelijke barmhartigheid, die wij met zoveel moeite 
begrijpen en met nog meer moeite naleven, vergeeft 
de schuldige zodanig, dat het lijkt of zijn fout nooit be-
staan heeft. Ze is tenietgedaan, uitgewist, verzwolgen.

Vergiffenis alleen is toch niet voldoende opdat de 
zondaar hersteld wordt. Inderdaad, een fout, zelfs 
wanneer ze vergeven is, laat in het hart van hem die 
ze begaan heeft, sporen na die niet alleen door ver-
geving uitgewist zijn. Daarvoor moet er een betaling, 
een boetedoening zijn. Het is de rol die onze geliefde 
Verlosser vervulde door op aarde te komen om zijn 
leven als offer aan te bieden voor de schuldigen, wat 
alle mensen zijn. En niet om de toorn van zijn Vader 
te sussen, zoals de religies beweren, maar om aan de 
rechtvaardigheid de schuld te betalen die wij hebben 
opgedaan door de zonde van Adam.

Want, zoals de apostel Paulus aan de Efeziërs zegt: 
“En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw 
overtredingen en zonden… Maar God, die rijk is aan 
barmhartigheid… heeft ons levend gemaakt met Chris-
tus (uit genade bent u behouden).” Ef. 2: 1, 4, 5. “U 
was dood door uw zonden en door uw onbesneden 
staat, maar God heeft u samen met Christus levend 
gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij 
heeft het document met voorschriften waarin wij wer-
den aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het 
aan het kruis te nagelen.” Kol. 2: 13, 14.

Daarvoor was een oneindige liefde nodig van de kant 
van de Allerhoogste, om in te stemmen met het offer 
van Zijn welbeminde Zoon. Wat deze betaling voor 
de schuldigen mogelijk maakte, is juist de goddelijke 
barmhartigheid, die al in het hart van God bestond, 
maar die niet de gelegenheid had zich te uiten voor 
het verschijnen van de zonde en die wij zo goed be-
schreven vinden in de gelijkenis van de verloren zoon.

Wat ons vooral treft in deze gelijkenis, is de reactie 
van de vader bij de terugkeer van zijn zoon, aan wie 
hij geen verwijt maakt, geen enkele opmerking. Hij 
heeft alles begrepen, gevoeld en onthaalt hem door 
zijn armen wijd te openen. Nog meer, hij laat een feest 
vieren ter ere van de terugkeer van deze verloren en 
weergevonden zoon, dood en weer levend geworden, 
omdat de verloren zoon zich vernederd heeft, hij is 
zonder pretenties teruggekomen, want hij aanvaardde 
het om behandeld te worden als één van de dagloners 
van zijn vader, zich ervan bewust dat hij niet meer de 
plaats van een zoon in het vaderlijk huis waard was. 
Dan ontmoette hij de barmhartigheid van zijn vader die 
hij zeker niet verwachtte. De zondige mens verwacht 
eerder een straf, zoals Job het uitdrukt: “Ik heb gezon-
digd, ik heb de gerechtigheid verkracht en ik ben niet 
gestraft zoals ik het verdiende.” Job 33: 27. En deze 
zoon geknield voor zijn vader ziet hoe zijn vader hem 
het mooiste kleed geeft, hij doet hem ook een ring aan 
de vinger en sandalen aan de voeten.

De fout van de verloren zoon wordt niet opgehaald, 
men spreekt er niet over, het is alsof ze nooit plaats 
heeft gevonden. Overigens, in het hart van de Vader 
heeft ze nooit bestaan, want de ogen van de Allerhoog-
ste zijn te zuiver om het kwade te zien. Hab. 1: 13. 
Wat een werk moeten we al in ons hart doen om deze 
onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, oneindige liefde te 
begrijpen, zo groot, zo grootmoedig dat zij alles kan 
vergeven, uitwissen en tekorten aanvullen.

Als dit verhaal ons ontroert, is het, omdat het verhaal 
over ons gaat. Wij allen zijn de verloren zoon en voor 
ons allemaal uitte de goddelijke barmhartigheid zich 
door het offer van onze geliefde Verlosser. De grote 
kwestie is in staat te zijn deze barmhartigheid te voe-
len en ze te ontvangen met voldoende dankbaarheid.
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Na al dat werken was het allemaal net een 
sprookje. Daarna viel mijn oog op haar die 
mijn levensgezellin zou worden. Enige jaren 
later was de geboorte van ons eerste kind. 
Het tweede kwam weinig later. 

Ondertussen waren er bij mij vlekjes op 
de top van mijn linkerlong ontdekt. Veel 
rust zou vast wel voldoende zijn geweest, 
maar er was geen enkele discussie mogelijk 
met het blinde gezag, onder het juk van de 
mensen, de geestelijke druk, de verplichtin-
gen, de risico’s. 

Ik heb dus mijn jonge echtgenote moeten 
verlaten die helemaal ondersteboven ach-
terbleef, met haar twee kleintjes van 16 en 
3 maanden, bijna zonder inkomsten. Later 
verbeterde de financiële situatie en Michèle 
ontving steun van brave vrouwen in het 
dorp die hun diensten aanboden om op de 
kleintjes te passen, zodat zij me kon komen 
opzoeken in het ziekenhuis en vervolgens in 
het sanatorium. Na vier en een halve maand 
van behandeling werd mijn gezondheid bij-
zonder verbeterd.

Ik kon uiteindelijk naar huis terugkeren. 
Mijn vrouw en ik hadden er maar weinig 
plezier van, dat we weer samen waren, want 
de gezondheid van onze twee jongens ver-
slechterde. Michèle met haar ogen nat van 
tranen bracht haar tijd door om hen te verzor-
gen, hen te omringen met haar moederlijke 
liefde, maar niets hielp. Ik voelde het ergste 
naderen, het ondraaglijke, de verschrikking. 
Ik viel op mijn knieën, voor het kleine bed 
en stortte alle tranen van mijn hart om de 
Hemel te smeken deze kleine wezentjes te 
redden. Daarna voelde ik een zekere ont- 
spanning. 

Toen kwam in mijn herinnering de dag 
dat Michèle had doorgebracht bij onze ver-
wanten, toen ik in het ziekenhuis lag en dat 
ze me toen had verteld over haar kleine ge-
lukkige momenten… Plotseling herinnerde 
ik mij haar brief om me de verplichting te 
laten weten om de kinderen in te enten. “Het  
vaccin! Het is het vaccin!” Toen de dokter 
over de drempel was, zei ik tegen hem: 
“Dokter, de verantwoordelijke voor de ge-
zondheidstoestand van mijn kinderen, dat 
is het vaccin!” Hij aarzelde niet lang om dat 
te erkennen. Zijn zorgen duurden lang, erg 
lang, maar ze waren doeltreffend. De storm 
ging liggen. De zon verwarmde ons weer 
voorzichtig met haar zachte stralen.

,
De kinderen leerden te snel om op eigen 

vleugels te vliegen. Door die situatie raakte 
ik van slag en ik raakte mijn geestelijke ze-
kerheden kwijt. Verleid kwam ik ertoe de 
verplichtingen tegenover mijn God te ver-
loochenen. Maar dat was te erg! Daar kon ik 
toch niet toe zijn gekomen, ik moest reageren.

Hevige schokken deden het hele bouw-

werk van ons leven schudden. “Mijn God, 
vergeef me, help me, verlaat mij niet!” In 
mijn wanhoop vertrouwde ik me toe aan 
de familie van het geloof. Ik voelde al mijn 
ellende, mijn onwaardigheid. En de Hemel 
antwoordde me: “Geef mij je hart, laat mij 
je leiden, wees nederig, mijn kind.” Ik stopte 
net aan de rand van de afgrond. Dat ik die 
tedere vergiffenis van de grote God van liefde 
nooit maar vergeet!

Zo gingen Michèle en ik voorwaarts, ge-
lukkig bij de minste krachtsinspanning die 
we deden in de goede richting. Elke opwel-
ling van liefde tegenover de naaste werkte 
als een verrekijker en liet de signatuur van 
Jehova verschijnen, Zijn sublieme liefde, Zijn 
Koninkrijk schitterend van licht, Zijn zachte 
balsemende adem die teder de takjes lief-
koosde tot aan de top van de hoogste boom. 
Het vrolijke gezang van de vogels vermengde 
zich met dat van de beekjes die naar beneden 
kwamen van het gebergte, dansend in hun 
vloeibare kleed. 

In dat sprookjesachtige decor van kleuren 
en geuren explodeerde alles van lichtheid, 
vrolijkheid en tederheid. Ieder ding en ieder-
een was druk in de weer bij deze dienst van 
liefde en dankbaarheid; een wonderbaarlijk 
fluïdum circuleerde tussen alles en allen. Een 
universele zang klonk op tot in de hemelen: 
”Glorie en eer worden gebracht aan God, 
door Jezus Christus, de goddelijke Verlosser 
en zijn trouwe Kerk!”

Nee, het slechte weer is er niet in geslaagd 
de oogst te laten mislukken. De zon van god-
delijke gerechtigheid, wijsheid en liefde heeft 
hem tot rijping gebracht.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
18 oktober is een heel bijzondere dag voor de 
familie van het geloof. Het is de verjaardag 
van de kleine kudde. Wij zullen van ganser 
harte zijn met de feestvergaderingen die 
plaats zullen hebben in de groepen en de 
stations en zijn blij hier enkele indrukken 
te geven die de trouwe Dienaar van God 
in zijn tijd heeft gebracht te dezer gelegen- 
heid:

“Wij willen op deze feestdag ons met heel 
ons hart verheugen met het heilige offerpries-
terschap, degenen voor wie het evangelie 
van Christus deze onoverwinnelijke macht 
van God is geworden of op het punt staat 
te worden, die zijn Koninkrijk op de gehele 
aarde zal vestigen, met de samenwerking 
van het Leger van de Almachtige.

Op deze dag is mijn grote wens in uw hart 
het hele enthousiasme van het mijne te kun-
nen storten voor de heilige opdracht, door tot 
u te spreken zoals een vader tot zijn kinderen 
spreekt, met de immense belangstelling die ik 

voor iedereen heb, en heel speciaal op deze 
dag voor de welbeminden die het strijdperk 
zijn ingegaan voor de hemelse roeping in 
Jezus Christus.

Wij hebben opnieuw voor ons het wonder-
baarlijke woord van de apostel Paulus aan 
de Romeinen. Hij schrijft hun eerst: “Ik heb 
mij dikwijls voorgenomen tot u te komen, 
maar ik ben tot nu toe verhinderd, want ik 
moet ook naar de Grieken en de barbaren, 
de wijzen en onwetenden om hun het evan-
gelie te verkondigen.” Dan voegt hij eraan 
toe: “Ik schaam mij niet voor het evangelie; 
want het is Gods kracht tot behoudenis voor 
ieder die gelooft…”

De apostel Paulus waardeerde boven alles 
het grote werk van het heil verricht door onze 
geliefde Verlosser en Zaligmaker. Hij uitte 
zijn diepe waardering door een gedachte die 
aan de basis lag van heel zijn opdracht en dat 
zo samenvat: “U bent niet van uzelf, want 
u bent tegen een grote prijs gekocht; ver-
heerlijkt dan God in uw lichaam.” Dat is om-
vangrijk wat deze zin inhoudt. Wij willen dus 
trachten daarover te mediteren en ons ervan 
door te dringen, zodat het onze gezegende 
opdracht wordt voor deze nieuwe etappe die 
voor de heilige ingewijden begint…

Onze geliefde Verlosser liet over ons de 
hele onpeilbare genade van zijn heil schijnen, 
door ons tegen de onschatbare prijs van zijn 
bloed vergoten aan het kruis vrij te kopen. 
Daarna heeft hij ons uitgenodigd ons bij hem 
aan te sluiten om de redding van de mensheid 
te voltooien. Dus moet er dus niets meer voor 
ons tellen dan alleen onze opdracht.

Het is een ongehoord werk van grootheid 
en majesteit. Ze eist natuurlijk een geheel 
ontdoen van ons leven in dienst van het ta-
bernakel. De Heer rekent op de trouw van 
zijn heilige ingewijden. Maar anderzijds, is 
hij van een onbegrensde tederheid voor hen. 
Hij vraagt niet dadelijk alles, maar alleen wat 
wij kunnen, het ene na het andere…

Met wat een tederheid heeft ook onze 
geliefde Verlosser zijn dierbare discipelen 
omringd toen hij met hen was! Deze enige 
zin, die hij in de hoge kamer uitsprak tijdens 
zijn vurige gebed, is veelzeggend: “Vader, 
ik heilig mijzelf voor hen”. Dat woord houdt 
een  hele wereld van toewijding, tederheid, 
verzaking, offer, waken en gebed in. En hij 
voegt er nog aan toe. “Ik bid U niet alleen 
voor hen, maar voor allen die in mij door hun 
woord zullen geloven.” Dat zegt ook, dat 
hetzelfde vandaag voor ons geldt.

Dat zijn onuitsprekelijke zekerheden. Maar 
het komt er nu voor de ingewijden op aan zich 
op hun beurt te heiligen voor het Leger van 
de Almachtige. Het is het diepgaande punt 
dat overwogen moet worden. Doen wij het? 
Ons leven heeft dan een immense waarde in 
de ogen van God.

En ziet u, geliefde broeders en zusters, 
als deze gevoelens werkelijk beleefd wer-
den te midden van de Vergadering van de 
levende God, zou er te midden van ons een 
overstelpende geestelijke activiteit, een aan-
zienlijke macht van geloof, en ten gevolge 
daarvan een wonderbaarlijke realisatie van 
de beloften bestaan. Laten we dus nu trach-
ten ertoe te komen. Moge iedereen daarvoor 
voortaan elke dag deze gedachte voor ogen 
hebben: “Ik ben vrijgekocht tegen een grote 
prijs, ik behoor niet aan mijzelf, maar aan de 
Bewerker van mijn heil, die ik tot elke prijs 
wil verheerlijken.”

Het enthousiasme zal dan weldra uw hart 
overstelpen, en zal u onvermoede mogelijk-
heden geven. Daarom geef ik u deze gedach-
te na aan uw hart als een hefboom van actie 
voor deze nieuwe etappe. Want enthousiasme 
is onontbeerlijk en is voornamelijk afhanke-
lijk van waardering en dankbaarheid.

Laten we ons dus op onze beurt inzetten 
zonder te rekenen voor onze broeders en 
zusters en voor de mensheid. Laten we al-
tijd en volkomen vergeven. Dat er nooit iets 
troebels in ons hart overblijft, maar dat wij 
altijd iets goeds en liefdevols hebben, zelfs 
voor degenen die ons misschien beledigd 
hebben of benadeeld hebben. Met één enkel 
woord gedicteerd door de geest van God, 
kan men een immens goed doen, en zelfs 
onze tegenstanders ontwapenen. Maar als 
het woord niet in het hart is, komt het ook 
niet op de lippen.

Laat het vooral na aan ons hart liggen om 
de goddelijke familie te ontwikkelen. Laten 
we trachten ze steeds mooier, lichtgevender, 
harmonieuzer, expressiever, meevoelender en 
levendiger te maken.

Laten we ons vooral herinneren dat wij de 
Dag van God moeten verhaasten door de hei-
ligheid van ons gedrag en onze godsvrucht. 
Wat is heiligheid? Het is heel eenvoudig hon-
derd percent altruïsme. Wat is godsvrucht? 
Het is het ontzag, het diepe respect en de 
complete aanhankelijkheid jegens God en 
onze geliefde Verlosser.

Laten we dus het werk onder ogen zien dat 
in ons hart blijft te doen om het te verwezen-
lijken, opdat de Almachtige de sluizen van 
de hemelen over ons kan openen.”

Wij sluiten ons met heel onze ziel aan bij 
de uitdrukkingen van het hart van de geliefde 
Boodschapper en laten we onze wensen van 
zegen richten tot de geliefde ingewijden 
evenals tot onze geliefde broeders en zusters.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Men vindt in deze gelijkenis ook de episode van de 
oudste zoon die moeite heeft het vaderlijke medelijden 
te aanvaarden ten opzichte van zijn jonge broer en die 
weigert binnen te gaan en deel te nemen aan het feest. 
Men kan daar de positie van de religieuze oversten in 
herkennen die niet konden aanvaarden dat onze ge-
liefde Verlosser de armen, de volksmensen onthaalde. 
Maar dat beeld heeft een veel diepere betekenis.

Wij weten inderdaad dat de verloren zoon voor alles 
voorgesteld wordt door een klasse personen die tijdens 
het evangelische tijdperk in een welgesteld hart de 
goddelijke genade hebben gekregen. Zij hebben zich-
zelf erkend als zondaars, zij hebben zich vernederd en 
hebben het bloed van Christus aanvaard als losgeld 
voor hun zonden. Zij konden zo een verbintenis met 
hem aangaan, zich trouw bij hem aansluiten in zijn 
offer en hun leven voor hun gelijken geven. Zij zullen 
als tegenwaarde de gouden ring kunnen ontvangen, 
namelijk de onsterfelijkheid, en het mooiste kleed: de 
goddelijke natuur met Christus, wat een onverwachte, 
onmetelijke glorie betekent 

De oudste zoon in de gelijkenis stelt daarentegen de 
trouw gebleven hemelse wezens voor, die zeker op de 
proef zullen worden gesteld tegenover de goddelijke 
barmhartigheid die zo’n genade heeft verleend aan 
zondaars die zo een toestand kunnen bereiken die 
superieur is aan die van hen. De goddelijke liefde zal 
wel haar heiligende werk moeten doen in het hart van 
deze hemelse wezens om de wil van God te aanvaarden.

Wat een positieve energie zit er in de goddelijke 
barmhartigheid en wat een ongehoord werk kan ze 
volbrengen. Ze is in staat, niet alleen te herstellen maar 
ook een conditie toe te kennen aan een klasse personen 
die zich dat waardig hebben getoond, die superieur is 
aan die ze vroeger hadden. Dat werk, dat de Almach-
tige voorzien en ontworpen had vóór de schepping van 

de wereld, getuigt van Zijn wijsheid, Zijn almacht en 
Zijn glorie. Aan Hem, aan onze grote God, komt de 
hele eer ervan toe en dat in alle eeuwigheid.

Yoshi’s topprestatie
Wij weten nog lang niet alles over onze vrienden de 
dieren en zullen nog vaak verrast worden door hun 
prestaties, getuige Yoshi, een schildpad die na 20 jaar 
gevangenschap in een aquarium in Zuid-Afrika werd 
losgelaten in open zee en 37 000 km aflegde in twee 
jaar. We brengen het verhaal onder uw aandacht dat 
verscheen in het Zwitserse Journal 20 Minutes :

Na twee jaar geleden te zijn vrijgelaten, legde ze  
37 000 km af!

AUSTRALIE. Na 20 jaar gevangenschap brak een ka-
retschildpad alle afstandsrecords. 

Twee jaar lang zwom Yoshi ongeveer 46 km per dag. 
Volgens “National Geografic”, die deze informatie 
overnam van ABC, is deze 180 kilo zware schildpad 
afkomstig uit Zuid-Afrika, de oceanen overgestoken om 
Australië te bereiken. Het vrouwtje, dat al sinds 1997 in 
gevangenschap leefde in het Two Oceans Aquarium in 
Kaapstad, is eind 2017 in de natuur vrijgelaten voorzien 
van een zendertje, om het de wetenschappers mogelijk 
te maken haar reis te volgen.

“Het is een zeer indrukwekkende afstand voor een 
schildpad van die grootte,” heeft Maryke Musson, alge-
meen directrice van het aquarium verzekerd aan ABC. 
Volgens Sabrina Fossette, expert van het departement 
van biodiversiteit, bescherming en attracties van west 
Australië, zou het hier zelfs gaan om de eerste keer 
dat een zeeschildpad over zo’n afstand tussen Afrika 
en Australië is gevolgd.

Yoshi is langs de kusten van West-Afrika gezwom-

men tot Angola, voordat ze omdraaide, ter hoogte van 
Namibië en weer terug zwom naar de Kaap. Tenslotte 
richtte ze zich naar de Indische Oceaan om een spec-
taculaire oversteek te maken naar de westelijke kusten 
van Australië. Door middel van dit gebeuren konden 
de specialisten meer algemene gegevens verzamelen 
over zeeschildpadden en de problemen die ze in hun 
natuurlijke milieu ontmoeten, dat behoorlijk aangetast 
is door menselijke activiteiten. 

Dit verhaal heeft onze belangstelling getrokken en 
bewijst op zichzelf dat dieren niet zijn gemaakt om in 
gevangenschap te worden gehouden. Dat deze schild-
pad zo’n zeereis heeft ondernomen na te zijn vrijgelaten, 
demonstreert dat ons verschillende dingen. Allereerst 
dat ze is gemaakt voor grote ruimten en niet om opge-
sloten te leven. Hoe anderzijds deze lange afgelegde 
afstand te interpreteren? Moest die haar tevredenheid 
uiten, weer de vrijheid teruggekregen te hebben? Of 
was ze verdwaald, zocht ze herkenningstekens? Wat 
dan ook, het artikel hierboven laat zien dat het een 
indrukwekkende afstand is voor deze soort schildpad. 
37 000 kilometer, dat is toch bijna de omtrek van de 
aarde. Een zeeschildpad kan 35 km per uur zwem-
men. Het artikel onderstreept dat ze 46 km per dag 
gedurende twee jaar heeft moeten zwemmen om die 
afstand te overbruggen.

We zullen ongetwijfeld nooit weten wat deze schild-
pad precies heeft gevoeld. Maar we kunnen ons voor-
stellen hoe blij ze was weer vrij te zijn en we wensen 
haar nog vele jaren van reizen onder zee toe.

In het Koninkrijk van God dat weldra op de hele 
aarde gevestigd zal worden, zal men geen dieren meer 
houden in gevangenschap. Ze zullen niet meer uitge-
buit of gekweld worden door de mens. Ze zullen ook 
genieten van de vrede op de Nieuwe Aarde waar geen 
kwelling of schande meer zal zijn. 


