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Wij hebben geen enkel idee van alles wat in het werk 
werd gesteld en van alle grootmoedige en liefdevolle 
gedachten die tussenbeide moesten komen om aan de 
mensen een volledige en voortdurende bescherming 
en een blijvend geluk te verzekeren. De schepping 
van de aarde, als woonplaats voor de mensen, en de 
schepping van de mens zelf, die er in een volledige 
harmonie en geluk eeuwig moest leven en bijgevolg 
in een ongestoord geluk, zijn een onovertrefbaar mees-
terwerk. Daarvoor was een onuitsprekelijke wijsheid, 
een grootse liefde en een oneindige kracht nodig. Er 
waren ook een buitengewoon krachtig goddelijk geloof 
en voorkennis nodig om zo’n fantastisch en kolossaal 
werk tot een goed einde te brengen.

Men ziet dat de gedachten van de Eeuwige glorieus 
en bewonderenswaardig zijn. Het is een heerlijke ont-
spanning voor het hart erover te mediteren. Wij voelen 
dan diep de vaderlijke tederheid van de Almachtige. 
Wij zijn uitermate ontroerd als wij vaststellen welke 
liefdevolle en welwillende zorgen genomen werden 
voor ons welzijn en onze veiligheid. Zo krijgen wij 
vertrouwen. Wij voelen dat de Allerhoogste van ons 
houdt en wij krijgen de zekerheid dat Hij niets anders 
kan dan ons behoeden en ons beschermen, omdat 
Hij zoveel genegenheid voor ons heeft. Wij begrijpen 
dat God de mensen geschapen heeft voor vreugde 
en geestdrift. En dit zal zich onder de mensen uiten 
als het herstel van alle dingen een voldongen feit  
zal zijn.

Er zijn tegenwoordig veel moeilijkheden en onge-
lukken op aarde. Nochtans weten wij en zijn wij er 
van overtuigd dat wij niet getroffen kunnen worden 
door tegenspoed, als wij door onze mentaliteit in het 
Koninkrijk van God leven. Om in het Koninkrijk van 
God te zijn, moet men de goddelijke lessen in prak-
tijk brengen, want de Heer verlangt dat wij beoefe-
naars zijn en niet alleen theoretici. Hij wil kinderen 
en geen slaven. De kinderen werken niet in het huis 
van hun vader uit verplichting of uit angst gestraft te 
worden. Zij werken uit liefde en uit sympathie, om-
dat zij het belang van de familie ter harte nemen en 
omdat zij volledig instemmen met de gedachten van 
hun vader. Deze gevoelens moeten ook de onze zijn. 
De Allerhoogste heeft voor ons vaderlijke gevoelens; 
wij moeten voor Hem de gevoelens van een kind heb-
ben. Daarvoor moeten we een volledig nieuwe opvoe- 
ding krijgen.

Alles is binnen onze draagwijdte gesteld om toegang 
te hebben tot deze sublieme school en daar de lessen 
die er naar voren gebracht worden, succesvol te volgen. 
Men krijgt daar de kennis van het herstel van alle din-

Veilig bij God

DE Allerhoogste heeft de aarde ingesteld als een 
proefstation tijdens de periode die gaat vanaf de 

schepping tot aan het herstel van alle dingen. Tijdens 
deze proeftijd hebben de mensen de gelegenheid hun 
ervaringen op te doen en alles te leren wat bijdraagt 
aan het leven. Als ze willen, kunnen ze goddelijke hulp 
en bijstand krijgen en wonderbaarlijk opgevoed worden 
om levensvatbaar en gelukkig te worden.

Alles in het leven heeft een oorzaak en een gevolg. 
Wat ellende veroorzaakt zijn boosaardigheid en ego-
isme, die zich uiten onder invloed van de tegenstrever, 
de god van deze wereld. Wat het goede veroorzaakt 
zijn liefdevolle gevoelens, die zich uiten onder invloed 
van de geest van God, de Schepper van alle dingen en 
de Schenker van alle volmaakte gaven. Hij biedt Zijn 
weldaden en de hulp van Zijn geest aan allen die het 
wensen. Iedereen kan dus de wegen van God realise-
ren en Zijn bescherming voelen. Maar de Almachtige 
verleent ons Zijn genade niet voor een egoïstisch doel, 
want dit zou onze ondergang betekenen, want ons  
organisme is gemaakt om zich te bewegen in de sfeer 
van het altruïsme. Het egoïsme doet het sterven. De 
bescherming van de Heer wordt ons dus niet verleend 
om er egoïstisch van te profiteren, maar opdat wij Zijn 
weldaden zouden doen circuleren door op onze beurt 
een bescherming voor onze naaste te worden.

De mensen hebben te allen tijde bescherming ge-
zocht op een egoïstische manier. Vroeger hebben ze 
de toren van Babel gebouwd. Maar deze is een bron 
van onenigheid geworden en heeft hen in verwarring 
gebracht. Tegenwoordig moeten de mensen op allerlei 
gebied en in alle opzichten vrezen en op hun hoede 
zijn. Nochtans, als ze zich gedroegen volgens de god-
delijke principes, zouden ze in volle zekerheid kunnen 
leven. Maar ze hebben zich als vandalen gedragen. Zij 
hebben veel natuurlijke bescherming die rondom hen 
was vernietigd en zij hebben de gemeenschap, die zij 
met God konden hebben, misprezen. 

Dat is ook zo bij het organisme van de mens. In het 
menselijk lichaam is alles prachtig ingericht opdat er 
een voortdurende bescherming in het lichaam zelf zou 
bestaan, tot zijn algemeen welzijn. Wij hebben dit be-
studeerd in De Boodschap aan de Mensheid waarin 
een precieze en duidelijke uitleg over dit onderwerp 
werd gegeven. Laten we denken aan het weefsel dat 
de longen beschermt tegen alles wat van buitenaf zou 
kunnen komen en een gevaar zou kunnen betekenen. 

Het is begeesterend te constateren hoe prachtig het 
menselijk lichaam gemaakt is en met wat een wijsheid 
in alles werd voorzien door zijn Schepper. Maar het 
spreekt vanzelf dat die bescherming niet meer bestaat, 
als de mensen voortdurend dingen doen die in strijd 
zijn met de wet van hun organisme, als zij hun longen 
beletten te functioneren. Dat is ook zo bij de nieren en 
de lever. Er is alles in het lichaam aanwezig om het 
te beschermen. Maar men mag de beschermingsele-
menten niet beletten te werken in het voordeel van 
het lichaam. Daarom moet de mentaliteit van de mens 
in overeenstemming zijn met de beschermingswetten 
die God zijn organisme heeft opgelegd, anders zijn alle 
voorzorgen die de mens kan nemen ondoeltreffend. 
De mensen moeten dus absoluut hun gedrag in over-
eenstemming brengen met hun levensmogelijkheden.

De mens mag zich niet tot ontevredenheid of woede 
laten drijven. Dit zijn gevoelens die uiterst nadelig 
voor hem zijn. Zij spannen de zenuwen en brengen 
bijgevolg de circulaties, die vrij moeten kunnen ge-
beuren in het organisme, in gevaar. Dit alles belet de 
beschermingselementen te functioneren. Dan komen 
weldra allerlei stoornissen en ongemakken tevoor-
schijn. De oorzaken komen niet van buiten, maar van 
binnen. Daarom zeggen we met recht en reden dat 
alle ziekten in de mentaliteit van de mens beginnen. 
De egoïstische gevoelens verhinderen iedere echte en 
afdoende bescherming.

Wij moeten dus opgevoed worden in de hoge god-
delijke wetenschap om onszelf, ons organisme en de 
wetten die het besturen te leren kennen, opdat wij 
ons vrijwillig onder de natuurlijke bescherming zou-
den kunnen plaatsen die zo liefdevol door God voor 
de mensen voorzien werd. Als men zich met deze 
grootse wetenschap bezighoudt, hecht men er steeds 
meer belang aan. Zo leert men de Almachtige lief-
hebben, en altijd maar meer van hem te houden, als 
men constateert hoeveel liefdevolle zorgen Hij in alle 
opzichten heeft voor onze bescherming gehad. Als de 
meest toegewijde en zorgzaamste moeder, bekommerd 
om het welzijn en het geluk van haar kind, heeft de  
Allerhoogste op de aarde alle dingen ingericht tot 
zegen van de mensen. Hij heeft aan alles gedacht. 
Hij heeft alles voorzien opdat de mensen alleen maar 
vreugde en geluk zouden kennen op de aarde, die hij 
prachtig ingericht heeft voor hun voedsel, hun onder-
houd en hun bescherming.

Hij heeft 
het goede deel gekozen

ONZE vriend Adrien was een fijngevoe-
lige, zeer enthousiaste jongeman. We 

waren met hem in contact gekomen en ons 
menslievende werk had zijn hart aangespro-
ken. Ook hield hij er erg van om bij iedere 
gelegenheid te tonen, dat het goede over 
het kwaad zou zegevieren en dat het een 
regelrechte dwaasheid was om zijn naaste 
kwaad te berokkenen. Hij had nameljk enige 
kennis van de universele Wet die ook de 
waarde en de trefzekerheid laat zien van de 
gelijkwaardigheid.

Het is zeker dat een wetenschappelijke 
demonstratie uiterst exact en in de praktijk 
geverifieerd aantoont, dat al onze vriendelijke 
gevoelens ten opzichte van onze naaste een 
heilzame invloed hebben op ons zenuwstel-
sel. Aan de andere kant ontketenen gevoe-
lens van angst, van haat en van bitterheid 

tegenover de naaste nerveuze spanningen 
die een noodlottige invloed hebben op onze 
zenuwen en de harmonie in ons lichaam ver-
storen. Dan verschijnen tal van problemen en 
ziektes. Als de nerveuze spanningen te hevig 
worden, wordt de werking van de zenuwen 
erg beïnvloed en het gevoel van welbevinden 
van het lichaam verstoord.

Onze vriend Adrien had bij zichzelf al de 
weldaden van deze altruïstische lessen ge-
voeld, want hij probeerde ze bij elke gelegen-
heid in praktijk te brengen. Zijn positie in de 
wereld als kantoormedewerker en alle andere 
voorrechten waren voor hem niet zo dierbaar 
en belangrijk als zijn favoriete bezigheid, na-
melijk het leren kennen van de aan zijn hart 
dierbare gedachten. Zijn broer leek frappant 
veel op hem, hij was ook aangetrokken door 
het mooie ideaal, dat Adrien volgde, die het 
naleefde zo goed als hij kon. Hun moeder 
was weduwe en het was haar grootste geluk 
om haar twee goed opgegroeide, punctuele 

en aardige zonen te vertroetelen, die alle 
garantie gaven voor een gelukkig leven op 
aarde. Iedereen werkte van zijn kant, en de 
moeder deed het huishouden voor haar twee 
zoons. Onze vriend Adrien had het overdag 
erg druk op zijn kantoor, en ook zijn avonden 
waren gevuld door het volgen van zijn ideaal, 
daarom was zijn gezondheid niet helemaal 
in orde. De arts raadde hem aan om veel te 
bewegen in de buitenlucht, hij moest niet 
achter zijn bureau blijven zitten. 

Onze vriend Adrien vatte de koe bij de 
horens en zei bij zichzelf : dat is een mooie 
gelegenheid om de ongelukkigen op deze 
wereld te gaan bezoeken en troosten, om 
van huis tot huis en van deur tot deur te gaan 
om mijn getuigenis te geven en de wereld te 
interesseren voor ons prachtige ideaal. 

Toen hij zijn besluit meedeelde aan zijn 
geliefde moeder, was ze ontsteld. Het was 
hard voor haar om haar zoon een zo zekere 
en voordelige positie waarin hij gewaardeerd 

werd en geliefd was bij zijn chefs, te zien 
verlaten, en ze was daardoor zo boos en ver-
drietig, dat ze tegen onze vriend Adrien zei: 
”Mijn verdriet is zo groot, dat ik liever zou 
zien dat je dood was dan dat je je nieuwe 
roeping volgt.”

Het verdriet en de pijn die zijn beminde 
moeder voelde, waren ook een zware beproe-
ving voor hem. Maar toch, omdat hij de wet 
van de gelijkwaardigheden kende, begreep 
onze vriend Adrien dat voor de Voorzienig-
heid alles mogelijk was, zelfs het hart van zijn 
lieve moeder troosten. Hij aarzelde dan ook 
niet meer, hij werkte van ganser harte aan 
het verbreiden van de kennis van het glori-
euze ideaal dat zijn ziel met geluk, vreugde 
en blijdschap vervulde. Weldra werd zijn 
goede karakter duidelijk en de Directie van 
het Werk waarvoor hij met liefde zo hard 
werkte ten goede van de arme mensheid, 
was van plan om hem een belangrijke post in 
België toe te vertrouwen. Onze beste vriend 
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Adrien vond het erg fijn om mee te werken 
op het kantoor van het Werk in Zwitserland.

Op een dag maakte de Directie hem deel-
genoot van haar plan om hem af te vaardigen 
als vertegenwoordiger naar België. Toen hij 
dit voorstel vernam, glimlachte onze vriend 
Adrien even, want hij hield er zo van om op 
het centrale station van het Werk te werken. 
Toch antwoordde hij :

“Ik begrijp nu het raadsel dat me laatst 
overkwam. Enkele weken geleden heb ik 
van een onbekende een prachtige koffer ont-
vangen en ik vroeg me af: wat een raar idee 
hebben de vrienden gehad om mij zo’n koffer 
cadeau te doen. Nu begrijp ik het: het was 
een aanwijzing om mij op mijn vertrek voor 
te bereiden. Ik ben er wel van overtuigd dat 
degene die me die koffer heeft gestuurd, en 
die ik niet ken, wist dat ik enige weken later 
zou worden uitgenodigd om op reis te gaan.”

Onze vriend Adrien vertrok dus naar Bel-
gië. Daar gaf hij een goede getuigenis en 

door zijn werk, maakte het Werk waaraan 
hij zich had gewijd vorderingen; weldra be-
loonde een prachtige villa zijn inspanningen. 
Enkele percelen grond kwamen er nog bij, en 
hij kon zijn filantropische werk uitbreiden en 
werd geacht en geliefd in het land. Zijn broer 
kwam hem vervolgens opzoeken en was ver-
rukt te zien, hoe het werk in België bloeide.

De goede moeder van onze vriend Adrien 
die zo’n vreselijke teleurstelling had onder-
vonden bij het plan van haar zoon, en die 
hem zelfs niet meer wilde zien, hoorde toch 
enkele geruchten over het edele en bemin-
nenswaardige werk dat uitgevoerd was. Haar 
boosheid en verdriet werden langzamerhand 
minder. Niettemin had ze geen enkel contact 
of gemeenschap met haar zoon gedurende 
lange jaren. Maar ze voelde langzamerhand 
toch de wens haar zoon weer te zien. Per 
slot van rekening, al had deze de wegen en 
wensen van zijn moeder niet gevolgd, hij had 
toch de goede en edelmoedige weg ingesla-

gen die de universele Wet hem dicteerde, die 
wil dat iedereen leeft voor het welzijn van 
zijn omgeving.

Anderzijds was de boosheid van die moe-
der zo verschrikkelijk geweest, dat ze tegen 
haar zoon had gezegd, dat ze hem nooit meer 
wilde zien. Maar de jaren gingen voorbij en 
de groeiende wens om haar kind weer te 
zien grifte zich in haar hart. Ze was trouwens 
ontroerd toen ze enkele geruchten hoorde 
over het goede werk van haar zoon. Personen 
die onze vriend Adrien aan het werk hadden 
gezien, brachten haar waarderende berichten 
vol lof over zijn geweldige toewijding en over 
het succes van dat prachtige werk waaraan 
hij zijn hele leven had gewijd. 

Later tijdens een groot congres van dat 
werk, dat plaats vond in Zwitserland, was 
onze vriend Adrien ook uitgenodigd en de 
gedachte terug te komen in dat mooie land 
zonder misschien door zijn moeder ontvangen 
te worden, stemde hem droevig, want hij had 

haar nooit vergeten, hij droeg haar altijd in 
zijn hart en bad voor haar. Er werd een grote 
strijd in zijn hart geleverd. Van haar kant had 
zijn moeder gehoord dat haar zoon naar het 
congres in Zwitserland zou komen en haar 
gedachte was: “Zal hij me komen bezoeken? 
Het is toch vreselijk te bedenken dat mijn 
geliefde kind in het land zal komen en dat 
ik hem misschien niet zal zien. Moet ik hem 
schrijven en hem mijn zwakte bekennen door 
hem te zeggen, hoe ik ernaar verlang om hem 
te zien?” Na veel strijd zei de moeder ook nog 
tegen zichzelf : ”Zal ik toegeven aan dat idee 
en hem uitnodigen, of is het beter om op zijn 
toewijding te rekenen in de hoop dat hij zijn 
moeder niet heeft vergeten?” Dat was ook 
een grote strijd in het hart van die moeder. 
Ze zei in zichzelf : ”Als hij naar Zwitserland 
komt, en mij niet komt opzoeken, zal dat 
een nog groter verdriet zijn dan vroeger.” 
Uiteindelijk na vele dagen van strijd besloot 
ze: “Als Adrien nog van me houdt, zal hij niet 

gen en wonderbaarlijke verwachtingen manifesteren 
zich zo voor ons.

De Heer wil ons heerlijk leiden en geeft ons de macht 
zijn prachtige beloften te realiseren, als wij ons door 
hem laten leiden. Wij moeten alleen in vol vertrouwen 
ons lot in zijn handen leggen, want Hij zorgt voor ons 
op een bewonderenswaardige manier. Zoals de psal-
mist zegt: “De hulp komt ons niet van oost of van west, 
maar van God.” Dat heeft David verscheidene malen 
in zijn leven ondervonden en dat was voor hem een 
grote troost. Dat kan ook voor ons waar zijn, want de 
Allerhoogste verandert niet. Hij blijft altijd dezelfde. 
Wij moeten enkel gevoelig genoeg zijn om de golven 
van de goddelijke genade te ontvangen die Hij tot onze 
beschikking stelt.

Op de weg van God is alles klaar en duidelijk. De 
diepste dingen, die mysterieus lijken voor oningewij-
den, worden precies uitgelegd. Voor wat het geloof 
betreft, hoeveel verschillende versies zijn er niet in de 
talrijke godsdiensten! Het geloof is toch een volmaakte 
wetenschap, die men gemakkelijk kan begrijpen als 
men probeert haar aan te leren door zich door de geest 
van God te laten leiden.

Dat is ook zo voor de liefde. Het is geen tastbaar iets, 
het is een product van onze ziel, van een bepaalde 
aanleg van ons hart, die zich uitdrukt door dit gevoel. 
Zij kan meer of minder uitgesproken zijn al naargelang 
de bekwaamheden van onze ziel en onze trouw op 
de goddelijke wegen. De ware liefde is een heerlijk, 
troostend en levendmakend gevoel, dat oneindig goed 
doet aan degene die haar tentoonspreidt en een bron 
van grote vreugde is voor degene die er de uitstraling 
van ontvangt. De goddelijke liefde houdt nooit op, 
zij kan niet verstoord worden. Zij doet altijd goed en 
nooit kwaad. Zij is een onoverwinnelijke kracht, zij is 
de kracht waarmee onze geliefde Verlosser de dood 
overwonnen heeft. Door haar zal het kwaad voor altijd 
overwonnen zijn.

Het is door deze kracht van de liefde dat onze ge-
liefde Verlosser zijn leerlingen heeft opgevoed. Hij 
heeft hun een onuitsprekelijk voorbeeld gegeven. Hij 
heeft steeds het kwade met het goede vergolden, zelfs 
aan degenen die zijn hardnekkigste vijanden waren. 
Wij moeten hetzelfde doen. Wij kunnen dan alles door 
goedheid overwinnen. Als iemand het op ons gemunt 
heeft, laten wij hem dan goed doen, laten wij dan 
vriendelijk zijn, laten wij dan de heerlijke uitstraling 
van het Koninkrij van God tot hem laten komen. Wij 
zullen hem dan vlug voor ons gewonnen hebben. De 
Heer Jezus heeft het ons geleerd: “Zegen degenen 
die u vervloeken, bid voor degenen die u vervolgen.”

We moeten nooit vrezen benadeeld te worden door 
het goede te doen, want de Heer is in staat ons overal 
en altijd te helpen. De kinderen van God zijn altijd be-
schermd geweest. David heeft de goddelijke bescher-
ming met enthousiasme bezongen. Hij heeft gezegd: 
“Degene die in de schaduw van God is, vreest geen 
kwaad.” En ook nog: “Al vallen er duizend aan je 
rechterzijde en tienduizend aan je linkerzijde, jij zult 
niet geraakt worden.” Hij had ervaringen opgedaan 
die hem gerijpt hadden en hem de zekerheid hadden 
gegeven van de hulp en de bijstand van de Eeuwige.

Wij hebben dus niets te vrezen, mits wij ons laten 
leiden door de goddelijke genade en wij niet vrijwillig 
buiten de grenzen treden van het Koninkrijk waar de 
Heer ons uitnodigt. Daarom mogen we geen profane 
gedachten aankweken en geen dingen doen die de 
Heer niet zou goedkeuren. Vanaf dat ogenblik kunnen 
we een geheel gerust hart hebben, zelfs als de bergen 
wankelen middenin de zeeën, zoals de profeet zegt. Wij 
horen de stem van de Heer die ons zegt: “Verban de 
ongerustheid, want je hebt niets te vrezen.” Wij gaan 

met vreugde en enthousiasme vooruit, omdat wij de 
liefdevolle en vaste hand van de goede Herder voelen 
die ons leidt. Dit zijn de gevoelens die wij willen aan-
kweken om de beloften van het Rijk van God te kunnen 
verwezenlijken, die zich uiten door het eeuwig leven, 
in Jezus Christus, onze geliefde Verlosser.

Samenvatting van de geschiedenis 
van de ware Kerk van Christus
Deze geschiedenis vinden wij gedetailleerd in het boek 
De Goddelijke Openbaring, zoals die ons juist leek om 
na te vertellen in onze kolommen ter nagedachtenis aan 
de auteur ervan, F.L.A. Freytag, de trouwe Boodschap-
per van God ter gelegenheid van de honderdjarige 
publicatie van dat boek. Deze geschiedenis is in zeven 
perioden te verdelen, zoals de Apocalyps ons toont.

Het eerste tijdperk is dat van Efeze, dat zich uitstrekt 
van het jaar 33 tot 73 vooral in Palestina en in Klein-Azië. 
Door haar boodschapper, de apostel Paulus, krijgt ze 
een machtige impuls. Ze is in staat gebleken degenen 
op de proef te stellen die zich apostelen wanen en die 
het niet zijn. Ze kan de boosaardigen niet verdragen, 
1 Kor. 5: 5, 13; 2 Petrus 2: 11-22, en heeft volharding 
getoond. Ze leed uit naam van de Heer en werd geens-
zins moe. Ze haat de werken van de Nicolaïeten (de 
kerkelijke stromingen) die de Heer ook haat. Door de 
verwijten en de aanmaningen door de apostel Paulus 
in zijn twee brieven gericht tot de Korintiërs, kunnen 
we begrijpen dat er onder hen personen waren die 
zich niet gedroegen als nieuwe schepsels geleid door 
de geest van Christus. Er was verdeling in de schoot 
van de Kerk. 1 Kor. 1: 10-17; 3: 4-8. De apostel Paulus 
moest ook de verschijning van de verborgenheid van 
de wetteloosheid erkennen, 2 Thess. 2: 3-12.

Toch moet de Heer aan zijn Kerk verwijten dat ze haar 
eerste liefde heeft verlaten. Hij vermaant haar berouw 
te hebben, anders zal hij haar kandelaar van zijn plaats 
wegnemen. Wij concluderen uit deze woorden van 
de Heer, dat hij de kandelaar van de Kerk van Efeze 
weggenomen heeft om hem met zijn hele helderheid 
aan de Kerk van Smyrna te geven. De Heer belooft 
aan de Kerk van Efeze dat wie overwint, die zal Hij te 
eten geven van de boom van het leven die in het pa-
radijs van God is. Het is ook tijdens deze periode dat 
de Joodse oogst plaatsvond. De tarwe van dat tijdperk, 
namelijk de oprechten, is vergaard op de zolder en het 
Joodse volk is teruggeworpen als natie, zoals de Heer 
het aangekondigd had. Matth. 23: 38.

Wij zien daarna het tweede tijdperk, genoemd dat 
van Smyrna (73-325), in Griekenland en in de Balkan, 
met als boodschapper de apostel Johannes. Een zeker 
aantal van trouwe discipelen, aangemoedigd door zijn 
getuigenis, toonden een grootse ijver. Zij maken zege-
vierend de tijd van de verschrikkelijke vervolgingen 
van het heidense Rome door; aldus krijgt deze Kerk 
alleen maar loftuitingen. De gevaren op de weg verwij-
deren automatisch al degenen die lauw en aarzelend 
zijn. Tijdens dit tijdperk is de verborgenheid van de 
wetteloosheid door de Heer “synagoge van de Satan” 
genoemd en is gesymboliseerd door de volbrenging 
van het eerste zegel, voorgesteld door een wit paard 
(exacte dogma’s). Hij die erop zat, had een boog, en hem 
werd een kroon gegeven, en hij trok overwinnend uit 
en om te overwinnen. Hij symboliseert degene die de 
verborgenheid van de wetteloosheid op aarde leidde. 
Dat fenomeen ontsnapte niet aan de apostel Johannes. 
1 Joh. 2: 18, 19, 22.

Rond 325 begint het derde tijdperk van de Kerk, 
Pergamus genoemd (325-1160), in Italië, met de ge-
tuigenis van Arius bij het concilie van Nicea. Het is 
de tijd waarin de god van deze wereld de valse kerk 
ontwikkelt, waarvan hij de overste is. In het tijdperk 
van Smyrna, onderwees de Satan (synagoge van de 

Satan). Nu heerst hij en Rome is zijn troon. Tijdens het 
tijdperk van Pergamus werden het tweede en derde 
zegel gemanifesteerd die een rossig en een zwart paard 
lieten zien, die de verschrikkelijk slechte dogma’s van 
de valse kerk tonen, gesymboliseerd door een zwanger 
vrouw, omringd met de zon (symbool van het Evangelie) 
die de maan (de wet) onder de voeten heeft, en een 
kroon met twaalf sterren (de getuigenis van de apos-
telen die zij beweert te verklaren) op het hoofd. Deze 
vrouw moest baren en schonk het leven aan een zoon 
(het pausdom), daarna vluchtte ze in de woestijn tijdens 
1260 dagen (of letterlijke jaren wat ons brengt van het 
concilie van Nicea in 325 tot in de tijd van de Hervor-
ming). Het is de tijd waarin het lezen van de Bijbel 
verboden werd. Het eenvoudige feit dat deze vrouw, 
die de Grieks-orthodox-katholieke kerk symboliseert, 
zwanger was en op het punt was te baren bewijst, dat 
ze niet de ware Kerk van de Heer was, die, zoals wij 
weten, steriel was en op dát moment niet baarde. 

Het pausdom tekent zich af en verwerft autoriteit over 
de naties, maar het werk van de Heer gaat onfeilbaar 
verder. De Heer moet toch twee verwijten maken aan 
bepaalde leden van zijn Kerk: aan hen die zich laten 
verleiden door de begeerten van de wereld en hun 
verplichting op het offer vergeten, en aan anderen, 
die hebben vastgehouden de leer van de Nicolaïeten 
(kerkelijke stromingen). De Kerk van Pergamus had 
niet de moed om orde op zaken te stellen. Het lijkt 
toch, dat ze enkele vorderingen heeft geboekt en dat 
ze zich in behoorlijke mate ontdaan heeft van degenen 
die zich hechtten aan de leer van Bileam (de aantrek-
kingskracht van de rijkdom). In elk geval is deze Kerk 
goed apart gebleven, door een waarachtige kandelaar 
te zijn die om zich heen verlichtte.

De wonderbaarlijke getuigenis van Valdo wijst het 
begin aan van een nieuwe fase van 1160 tot 1378, in 
Frankrijk en in centraal Europa. Valdo, een rijke han-
delaar uit Lyon, onderscheidt het glorierijke licht van 
het evangelie, en begrijpt de oproep van de Heer. Hij 
verkoopt al zijn goederen. De toenmalige kroniekschrij-
vers vermelden dat de menigte die zich voor zijn huis 
verzamelde, terwijl hij zijn laatste goederen uitdeelde, 
met hem de gek staken. Valdo zou tegen hen gezegd 
hebben: “Burgers, mijn vrienden, in tegenstelling met 
wat u denkt, ben ik niet gek geworden, ik wreek mij 
op mijn vijanden, op deze vijanden die mij tot nu toe 
verdrukt hebben, die mij dwongen om winstbejag voor 
God te laten gaan; wat ik doe, doe ik voor mijzelf en 
voor u. Voor mijzelf, zodat u, als ik voortaan nog iets 
bezat, zou kunnen zeggen dat ik gek ben, voor u zo-
dat u kan leren uw hoop op God te stellen en niet op 
rijkdom.”

Valdo gaat, zonder geld, de getuigenis van het Ko-
ninkrijk van God brengen, met gevaar voor zijn eigen 
leven, vanuit de Dauphiné tot in Picardië. Van daar 
steekt de boodschap heel Noord-Duitsland over en gaat 
een levendige activiteiten ontwikkelen in Bohemen. 
Dat is het tijdperk van Thyatira. De Heer richt een 
verwijt tot deze Kerk, die de vrouw Izébel heeft laten 
onderwijzen. De Kerk van Thyatira is geconfronteerd 
met de diepten van de Satan (gesymboliseerd door een 
bleek paard. Het is de opening van het vierde zegel) 
om op de proef te worden gesteld. Izébel onderwijst 
dat de zonde niet bestaat. Ze is afkomstig van het  
manicheïsme (gesticht in de derde eeuw in Azië) dat 
veranderde in de Paulinische beweging. De mensen van 
deze sekte werden in het vervolg Katharen genoemd. 
De Katharen die zich in Frankrijk kwamen vestigen, 
werden Albigenzen genoemd. Dat geloof vindt men 
heden ten dage nog terug in de christelijke wetenschap. 
De Albigenzen konden een verschrikkelijk steen des 
aanstoots zijn voor de Waldenzen. Zij waren integer, 
maar bezaten een duivelse leer die het losgeld verloo-
chende. De Heer wil geen andere last op zijn dienaren 
leggen dan vast te houden wat ze hebben totdat hij 
komt. Apoc. 2: 24, 25.
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uit Zwitserland weg kunnen gaan zonder me 
op te zoeken. Ik zal dus afwachten, want hij 
is het, die de eerste stap moet zetten. Ik ben 
zijn moeder. Hij is mij respect verschuldigd.”

Het Congres vond plaats en de moeder 
telde de uren in angstige afwachting tot het 
verhoopte weerzien met haar kind. Maar de 
uren gingen voorbij en haar geliefde zoon 
kwam niet. Toen zei ze in zichzelf : ”Je had 
hem toch een paar woorden moeten schrij-
ven, dat zou hem moed gegeven hebben om 
te komen. Als hij nu uit Zwitserland vertrekt 
zonder bij me te komen, zal dat werkelijk 
verschrikkelijk verdrietig zijn. Hij kan im-
mers niet weten wat er in mijn hart gebeurt. 
Ik weet dat hij vriendelijk en liefdevol is, 
maar wat zouden een paar woorden om hem 
uit te nodigen, mij angst en onrust hebben 
bespaard!”

De moeder was alleen in haar kamer, het 
was na het avondeten en ze dacht nog na over 
wat er moest gebeuren. Plotseling hoorde ze 

lawaai in de gang, ze was zo geëmotioneerd, 
dat ze moeite had om op te staan. Het was 
eerst de broer van Adrien die binnen kwam, 
daarna Adrien in persoon, die ook erg ont-
roerd was, omdat hij niet wist hoe zijn ge-
liefde moeder hem zou ontvangen. Ging ze 
hem wegsturen, zoals vroeger bij hun laatste 
ontmoeting? 

Deze keer deed ze dat niet, ze haastte zich 
naar haar kind en sloot in haar moederlijke 
armen hem, die al zo lange tijd niet meer de 
liefkozingen van een moeder had gevoeld. 

Hij kon slechts zeggen: ”Mamma,” en 
zij antwoordde hem: “Adrien.” Terwijl ze 
haar zoon omhelsde, vroeg deze laatste haar 
zachtjes:

– Heeft u mij vergeven, lieve moeder?
En zij antwoordde:
– Ik heb alles vergeten, per slot van re-

kening heb ik jou niets te vergeven, want 
jij bent altijd een goed kind geweest, lief en 
gehoorzaam en ik ben zelfs erg gelukkig dat 

jij zo’n mooie carrière hebt gekozen en dat jij 
je zo aan de armen en ongelukkigen op de 
aarde hebt gewijd, nu verheugt dat mijn hart.

Adrien antwoordde:
– De wegen van de Eeuwige zijn glori-

eus en leven volgens het programma van 
Zijn Zoon is een onuitsprekelijke vreugde 
en geluk. De kostbare aanmoediging die de 
universele Wet ons geeft, helpt ons bewon-
derenswaardig om de goede grondslag te 
begrijpen van de wegen van de Almachtige 
en de diepte van Zijn liefde.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
    

Sinds het verschijnen van de epidemie van 
het coronavirus in februari-maart, konden 
wij vaststellen dat de geliefde familie van 
het geloof voordeel had van een grote be-
scherming van de Heer. Voor zover wij weten 
werd niemand besmet. Dat is voor ons een 

reden tot grote dankbaarheid. Wij zijn ons 
er vanzelfsprekend van bewust dat deze be-
scherming ons niet verschuldigd is, maar een 
genade en tegelijkertijd een uitnodiging van 
de Heer, om ons te heiligen. Wij zouden er 
ook graag op antwoorden door verdubbelde 
inspanningen te doen om onze gevoelens te 
veranderen.

De nood van de mensheid zet ons ook 
aan tot inspanning. Wij zijn getroffen door 
het aantal slachtoffers dat dat virus in de 
wereld heeft veroorzaakt. In aanwezigheid 
van zoveel leed, hebben we de indruk de 
apostel Petrus te horen die tegen ons zegt: 
“Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te 
zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl 
u de komst van de dag van God verwacht en 
verhaast…” 2 Petrus 3: 11, 12.

Wij hebben het ook zeer betreurd, dat we 
ten gevolge van het verbod zich te verplaat-
sen, algemene en regionale vergaderingen 
hebben moeten afgelasten, maar waaraan 

In 1378 begint in Engeland deze keer, het vijfde tijd-
perk van de Kerk, Sardis genoemd, dat zich uitstrekt 
tot 1518. Wyclef lijkt de stichter van deze beweging 
te zijn. Hij geeft een mooie en moedige getuigenis, 
want hij had zeer grote vervolging en dreiging te ver-
dragen. Als voorbeeld citeren wij zijn antwoord aan 
de monniken die waren gekomen, toen hij ziek was, 
en hoopten zijn bekentenis te ontvangen. Wyclef ant-
woordde hun: “Ik zal niet sterven, maar ik zal leven, 
en ik zal de euveldaden van de monniken vertellen.” 
Later, opgeroepen voor een kerkelijke rechtbank, ver-
klaarde hij : “Met wie denkt u te discussiëren? Met een 
grijsaard aan de rand van het graf? Neen, maar met de 
waarheid, de waarheid die sterker is dan u en die u zal 
overwinnen.” Toen hij dat gezegd had, ging hij uit de 
vergadering zonder dat iemand van zijn tegensprekers 
hem durfde tegenhouden.

Het vervolg van zijn beweging vindt plaats in een at-
mosfeer van gevaarlijke lauwheid. Maar enkele trouwe 
discipelen onder de Lollards, aanhangers van Wyclef en 
van de Picadiërs wandelden in witte kleren, en gaven 
een moedige getuigenis.

Het tijdperk van Filadelfia begint in 1518 en zal in 
Centraal Europa een eind vorderen in de voortgang 
van de Waarheid. Luther ontketent de Hervorming. 
Een onweerstaanbare beweging ontwikkelt zich dan, 
die het grote Babylon schokt op een manier die dode-
lijk lijkt. Maar er is zoals altijd maar een betrekkelijk 
beperkt aantal echte discipelen in deze mooie Kerk die 
een wonderbaarlijke getuigenis geven tot in 1830. Zoals 
de Heer gezegd had, een deur werd er werkelijk voor 
geopend en niemand kon die dicht doen. Deze woor-
den zijn verwezenlijkt sinds het moment dat Luther 
zijn 95 thesen aanplakte op de deur van de kerk van 
het kasteel van Wittenberg, met het doel zich te verzet-
ten tegen de verkoop van de aflaten. In 1521 vond de 
Rijksdag van Worms plaats, waar Luther gedagvaard 
en gesommeerd werd zijn geschriften in te trekken 
en te verloochenen. Hij gaf moedig zijn getuigenis en 
verklaarde onder andere: “Tenzij ik overtuigd word 
door de getuigenis van de Schrift, door duidelijke en 
zonneklare redenen, geloof ik niet in de paus en niet in 
het concilie, zolang zij zich niet baseren op het Woord 
van God. Er werd door iedereen erkend dat ze zich 
vaak vergist hebben en zichzelf tegengespraken; ten-
zij zeg ik, dat ik overtuigd word door passages (uit de 
Bijbel) en mijn geweten gedwongen wordt zich neer te 
leggen bij de getuigenissen van het Woord van God, 
is het voor mij onmogelijk mijn woord in te trekken.” 
Zijn moedige getuigenis sloeg in als een bom in heel 
Duitsland. De Hervorming ontaardde en diende kort 
daarop als politiek voorwendsel.

De Hervorming legde weer de nadruk op de Bijbel. 
Tijdens dit tijdperk vonden de evenementen plaats, 
gesymboliseerd door de opening van het vijfde zegel, 
dat de politieke en godsdienstige gevolgen toont van 
de Hervorming en van het zesde zegel: de Franse  
Revolutie. In het tijdperk van Philadelphia verscheen de 
protestantse Kerk gesymboliseerd door het beest dat uit 
de aarde opstijgt. Apoc. 13: 11. Talrijke godsdienstige 
bewegingen zagen ook het licht.

Deze Kerk ontvangt net als die van Smyrna, alleen 
maar loftuitingen van haar Meester.

Rond 1829 begint de Kerk van Laodicea. Op dat 
moment staat Miller op, die een getuigenis aflegt die 
de Kerk zal oriënteren op een nieuwe fase in het werk 
van God. Miller kondigt de nabije terugkeer van de 
Heer aan en stelt zelfs de datum 1845 vast voor deze 
waarschijnlijke terugkeer. Zonder het te vermoeden, 
treedt hij zo in de volbrenging van de gelijkenis van de 
tien maagden, vermeld in Mattheüs 25. Deze toont de 
ontgoocheling van 1845 met deze woorden: “Toen de 
bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen 
in.” Te midden van de nacht (rond 1876) riep een stem 
(de pastoor Russel) : “Zie de bruidegom: gaat uit, hem 
tegemoet.” Op dat moment kondigt Russel namelijk 

aan, dat de Heer teruggekomen is, dat hij aanwezig is, 
maar op een onzichtbare manier. Russel spreekt over het 
herstel van alle dingen, over de oproep van de kleine 
kudde, enz., maar de essentiële kant van de heiliging, 
het veranderen van karakter, is verwaarloosd.

Vanaf 1888 kondigt Russel het einde van deze hui-
dige boze wereld aan voor 1914. Deze datum wordt 
voor velen een waarachtige valkuil. Inderdaad, talrijk 
waren degenen die, omdat ze alleen een theoretische 
inwijding hadden, op deze datum speculeerden en hun 
materiële zaken regelden, zodat zij iets hadden om te 
leven tot dat tijdperk. Toen het moment van de beproe-
ving kwam in de jaren 1914 en volgende, was er een 
echte ontsteltenis in de Kerk van Laodicea. Het geloof 
van een zeer groot aantal leed schipbreuk, want het 
was helemaal niet gebaseerd op het onvoorwaardelijke 
geschenk van hun leven. Maar de Heer bespaarde in 
zijn grote liefde Russel, die ondanks alles een wonder-
baarlijke ijver had en mooie karaktereigenschappen het 
verdriet de ineenstorting van de Kerk van Laodicea te 
zien; hij stierf in 1916.

Op dat moment beseften de dolle maagden werkelijk 
dat ze geen olie meer in voorraad hadden in hun lamp. 
Het resultaat was zo’n lauwheid, dat Laodicea door de 
Heer teruggeworpen werd. Een zifting vond plaats in 
haar schoot, opdat het goede graan (degenen die de 
gelofte van inwijding praktisch na willen leven) op de 
zolder vergaard kon worden.

Het oordeel van Babylon, dat de hele christenheid 
omvat, begonnen in het tijdperk van Philadelphia, gaat 
verder. Het Vaticaan verliest zijn staten die bij Italië ge-
voegd worden. Het verliest ook zijn wereldlijke macht.

Laodicea is een speciaal tijdperk. Ze heeft geen 
bloedige vervolgingen meer te verduren. Ze wacht op 
de terugkeer van de Heer en hoopt dat hij ze bij zich 
zal nemen, maar geeft zich geen rekenschap dat ze de 
opgelegde voorwaarden niet vervult. De getrouwen, 
weinig talrijk, spannen zich in. Laodicea heeft een zeer 
hoge dunk van zichzelf.

De kennis vermeerdert. Het is niet meer mogelijk 
de volkeren blindelings te leiden. Wat ook voorrang 
heeft is het eigenbelang. Het proletariaat spreekt op 
gebiedende toon. Er heerst welzijn en de neiging tot 
lauwheid laat zich overal voelen.

Laodicea denkt rijk te zijn. Haar grote fout is te doen 
geloven, dat degenen die haar lessen kenden en zich 
eraan hechtten, de uitverkorenen zouden zijn. Ze merkt 
niet op dat haar geschriften veel vergissingen inhielden.

Na de oogst wordt Laodicea uitgestoten en de ge-
trouwen, die geoogst werden vormen de Kerk van de 
Heer. De Heer zegt tegen Laodicea: “Ik zal u uit mijn 
mond spuwen.”Apoc. 3: 16. De Adventisten hebben 
een inwijding van een zevende (de sabbat, waarmee 
de Heer zich niet tevreden kan stellen. Hij verlangt een 
volle en gehele inwijding). De Bijbelstudenten hebben 
het werk van de Adventisten voortgezet. Het is deze 
beweging die het meest in het geding is in de bood-
schap gericht tot Laodicea.

Laodicea dacht en laat denken dat het volstond de 
theorie te kennen om een discipel te zijn, terwijl een 
waarachtige inwijding nodig is. De oogst heeft plaats 
in Laodicea en niet in Babylon, zoals sommigen geloofd 
hebben. Men kan niet oogsten daar waar niet gezaaid 
werd. De boodschap: “Ga uit van Babylon, mijn volk”, 
betekent geen oogst. We moeten uit Babylon gaan 
om de zegen te ontvangen die de Heer niet zal geven  
zolang we in Babylon zijn.

De laatste boodschap van de Heer aan zijn Kerk is 
gericht tot Laodicea. A. Freytag publiceert De Bood-
schap aan Laodicea die duidelijk de woorden van 
Apocalyps 3: 14-20 vertolkt. Het is een boodschap van 
liefde voor degenen die erkennen dat ze armzalig zijn 
en die gehoorzamen. Voor de ongehoorzamen is het 
een boodschap van uitstoting samen met Laodicea.

Laodicea is uitgestoten maar de Heer verleent uit-
stel aan degenen die zich wensen te heiligen. Vanaf 

dat moment, zonder dat zelf te beweren, openbaart A. 
Freytag zich steeds duidelijker als de trouwe en wijze 
Dienaar aangekondigd door de Heer. Zijn getuigenis 
aan Laodicea bezorgt hem waarachtige vervolgingen 
van de kant van de leiders van de Bijbelstudenten die 
afgewezen werden. De Dienaar van God vergeeft hen, 
volgens de raadgevingen van zijn Meester, Christus.

Het huidige volk van God zal de hoeksteen van het 
hele gebouw en de evangelische oogst zal de eindfase 
zijn van het werk van Christus in het vlees.

Het is voor ons onmogelijk hier meer details over dat 
onderwerp te geven. Wij raden al onze geliefde lezers 
aan snel het boek De Goddelijke Openbaring te lezen, 
dat het werk van God vermeldt verwezenlijkt door Zijn 
Kerk op aarde onder de leiding van haar Verlosser. Dat 
werk is een versterking voor het geloof van allen die 
hun heil en dat van hun gelijken zeer ter harte nemen.

Zonder een goede geestesgesteld-
heid, geen fysiek en materieel welzijn
Uit het hoofdartikel van Philip Mailhebiau, verschenen 
in het tweemaandelijkse blad Le Lien Nr. 26, dat gaat 
over “Het spirituele leven en materieel succes”, geven 
we de volgende papagrafen hieronder weer:

…In feite zijn we ervan overtuigd, dat de wereld niet 
op een geschikte manier kan functioneren, als hij niet 
wordt geleid door een goed en verenigend geweten. 
Het uitsluiten van een geestelijke benadering van het 
handelen op materieel gebied maakt dat handelen on-
samenhangend en anarchistisch. Dat komt erop neer 
een lichaam te willen laten functioneren zonder hoofd, 
een leger zonder generaal; het gebrek aan geweten dat 
regeert in het merendeel van de systemen van onder-
wijs, economie, politiek en andere, is verantwoordelijk 
voor een sociale ineenstorting die we elke dag kunnen 
vaststellen. 

We hebben verscheidene malen in onze artikelen de 
correlatie onthuld die bestaat tussen het individuele 
bestaan van de mens en het gemeenschappelijke leven 
van de planeet. De meeste huidige sociale structuren 
hier en nu ontbreekt het aan geweten, want ze zijn de 
weerspiegeling van de mensen die ze hebben gecreëerd. 

Terwijl het gebrek aan eenheid overtuigend is en 
de disharmonie evident, is het verval onvermijdelijk. 
We hebben al eerder gezien dat ziekte synoniem was 
aan fysieke anarchie die zelf voortvloeit uit een men-
tale en affectieve anarchie. Het evenwicht van de we-
reld in verval aan snelheid is daarin de opmerkelijke  
weerslag.

Bij gebrek aan waardering voor eenheid, harmonie 
en respect voor de ander, vinden we het tenslotte nor-
maal om te proberen problemen op te lossen door een 
voortdurende conflictsituatie in stand te houden, door 
zich te beroemen op de klassenstrijd, door het gelde-
lijk belang het enige overredingsmiddel te vinden en 
stakingen en sabotage in het professionele milieu het 
enige middel om gehoord te worden. In feite grenst 
onze zogenaamde “beschaafde” samenleving aan het 
groteske en geeft een bewijs van een totaal gebrek aan 
intelligentie en onderscheidingsvermogen.

Laten we nog eens het voorbeeld nemen van het 
menselijk organisme.

Laten we ons verbeelden dat één enkel orgaan in ons 
lichaam gaat staken, of dat welk orgaan of vitale functie 
de opbrengst van hun werk voor zichzelf gaat houden; 
wat zou er gebeuren, als de longen zouden besluiten de 
lucht niet meer uit te ademen die ze inademen, als de 
maag besloot in staking te gaan, als onze witte en rode 
bloedlichaampjes elkaar het verschil in kleur kwalijk 
namen? Een leuk tafereel, maar niet heus?

Het functioneren van een gezond organisme is een 
sociaal model dat men moet bestuderen, voordat men 
gaat pretenderen de wereld te leiden. 
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het volk van God toch zo’n grote behoefte 
heeft. Daaromtrent halen we hier graag een 
veelzeggende passage aan van de geliefde 
Boodschapper omtrent onze vergaderingen. 
Deze komt uit een Engel van de Heer van 
januari 1942 en is getiteld:

Wat zijn onze vergaderingen

De vergaderingen zijn prachtige gelegenhe-
den die in staat stellen op een zeer duidelijke 
manier de aanwezigheid van de Heer te 
voelen, volgens zijn belofte. Daarom is het 
onontbeerlijk, wanneer men bijeenkomt, met 
elkaar in zijn naam te vergaderen, dat wil zeg-
gen door de effecten van de geest van God 
te voelen. Wij hebben zeer gedetailleerde 
aanwijzingen gegeven voor onze vergade-
ringen, en over de manier ze te houden. We 
moeten ons er goed rekenschap van geven 
dat de bijeenkomst de gemeenschap is, de 
Kerk van het Koninkrijk van God.

Zeker, om de nodige sfeer te realiseren, 
moeten we inspanningen doen. Wij hebben 
eerst de vergaderingen van de morgen met 
de “Hemeldauw”. Dat is al een immense 
zegen voor de hele dag, vooral als men zich 
inspant onze lessen na te leven. Men moet 
lange redevoeringen en lange gebeden ver-
mijden, dat is heel belangrijk. Het hart moet 
kunnen spreken, en het kan dat doen als 

men verlangt dankbaar te zijn, als men het 
nodige doet om de glorierijke toewijding van 
de welbeminde Zoon van God te voelen, die 
trouw was tot aan de dood om voor ons de 
vernietiging te vermijden en de kwalen en 
de vele zielenpijnen die daaraan voorafgaan. 

Laten we ons herinneren dat de wereld en 
alles wat hij inhoudt moet verdwijnen. Aldus 
laten we ons niet beïnvloeden door de dingen 
die voorbijgaan. Dat is nog veel te veel het 
geval. Daarom zien wij heel vaak vergaderin-
gen die zeker nog niet gehouden worden uit 
enthousiasme en vreugde. Het is dus in de 
toekomst dringend nodig dat onze pogingen 
nuttig zijn, zodat iedereen tijdens de verga-
deringen een heel groot geluk kan voelen.

Hoe ver vorderen we in de kennis van de 
ware God als wij meteen kunnen vergeven! 
Dat is een immense stap om de komst van het 
Koninkrijk van God te verhaasten. En in de 
vergaderingen maakt dat dan een machtige 
werking van de goddelijke zalving mogelijk. 
Het spreekt vanzelf dat wij in die richting nog 
veel te leren hebben. Maar, tot mijn grote 
vreugde, heb ik vrienden gezien die deze 
weg zonder omwegen inslaan.

…Zoals wij hierboven gezegd hebben, 
moet het werk van onze opdracht zodanig 
gedaan worden dat het de theorie of de ge-
geven lessen precies in praktijk bewijst. Nooit 

moet een plaatselijke, regionale of algemene 
vergadering anders zijn dan een machtige 
werking van de geest van God. En wie ze 
leidt kan gemakkelijk de goddelijke genade 
op de bijeenkomst overbrengen…

Wat de algemene vergaderingen betreft, 
had ik graag gehad dat onze geliefde vrien-
den zich veel beter zouden voorbereiden, 
zodat de zegen zich vanaf het begin van de 
vergadering kan manifesteren. In de loop 
van de vorige uitoefeningen, waren er veel 
tekortkomingen in die richting. Toch zijn we 
het eens dat wij een complete rechtzetting 
tegemoet gaan. Het komt er dus op aan dat 
examen serieus te nemen, aangezien het een 
dag is vurig als een vuuroven voor degenen 
die niet voorbereid zijn, terwijl het voor de 
anderen de zon van de gerechtigheid is die 
opgaat met het heil in haar stralen. Zo is het 
echt reden om alle vereiste voorwaarden te 
vervullen, opdat wij de goddelijke bescher-
ming zouden kunnen krijgen…

Zoals ik al getoond heb, voordat het Lam 
van God de heerlijkheid verliet die hij bij 
de Vader had om op aarde te komen, vond 
er ook een algemene hemelse vergadering 
plaats. En onze vergaderingen zouden ge-
inspireerd moeten worden door de heerlijke 
sfeer en de onuitsprekelijke heiligheid die in 
de hemel heersten toen de getuigenis werd 

afgekondigd: “Lam van God, u bent het 
waard eer, lof en aanbidding in alle eeuwen 
te ontvangen.”

Onze algemene vergaderingen zijn dus 
herdenkingen die deze glorieuze manifes-
tatie van de goddelijke genade oproepen. 
Ze zouden de vergadering van de heiligen 
in het licht moeten zijn, en tegelijker tijd de 
vergadering van arme zondaars die zich diep 
vernederen door al hun armzaligheid te voe-
len. Maar ze voelen ook de onuitsprekelijke 
barmhartigheid die hun toegestaan is. Zij 
begrijpen hoe groot het goddelijke medelij-
den is en, als gehoorzame kinderen, gehecht 
aan de welbeminde Zoon van God, willen ze 
neerbuigen voor de Eeuwige en voor Zijn 
aanbiddelijke Zoon, door op hun beurt te 
zeggen: “Lam van God, u bent het waard eer 
en lof in alle eeuwen te ontvangen.” Daarin 
willen wij ons oefenen…

Zie hier enkele nuttige aanmaningen die 
voor ons voordelig zouden zijn als wij ze ter 
harte nemen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Zo kan er geen materiele doeltreffendheid bestaan 
zonder eenheid, zonder te delen en vooral zonder ge-
weten, een geweten dat niet te voorschijn kan komen, 
zolang de mens de natuurlijke en spirituele wetten van 
het leven niet bestudeert. 

Het is duidelijk dat de chaotische situatie waarin 
de hele wereld tegenwoordig verkeert, duidelijk te 
omschrijven oorzaken heeft. De voornaamste daarvan 
is, dat hij is onderworpen aan een geest die zijn ge-
weten compleet heeft verslechterd, en hem drijft tot 
allerlei soorten illegale uitingen, waarvan het equiva-
lent zich vertaalt in ongelukkige en betreurenswaar- 
dige situaties. 

Men is ongevoelig geworden te wijten aan leugens, 
hypocrisie, oneerlijk en niet loyaal gedrag, en machts-
misbruik van allerlei aard, waardoor de mens om zo te 
zeggen wordt beperkt door het feit dat het overwicht 
van de sterkste op de zwakkere de vorm heeft aange-
nomen van een wet, en zijn geweten niet meer reageert 
op de oproep om het goede te doen. Trots en ambitie, 
gesteund door hebzucht staan tegenover een gezond 
onderscheidingsvermogen die de liefde voor de naaste 
aan zijn verstand zou brengen. Het is zo, dat hij talrijke 
dwaasheden begaat, terwijl hij zich wijs waant. Voor-
gewende politiek, wetenschap, religie, kunst en cultuur 
zijn per slot van rekening slechts dwalingen welke ons 
met heel veel gepraat en opschepperij in de nabijheid 
van de afgrond brengen. Bewijzen daarvoor zijn alle 
vormen van fysieke, chemische en mentale vervuiling 
die van de planeet een ware vuilstortplaats maken, 
waar anarchie bloeit in afwachting van de verwording 
tot een verschrikkelijk massagraf onder het effect van 
monsterlijke machines ontworpen voor het “dienen” 
van de vrede...

Dat zal het eind zijn van een maatschappij, die in 
de ware zin van het woord het materialisme tot afgod 
heeft gemaakt. 

Dat zullen alleen zij kunnen overleven wier intel-
ligentie zal hebben opgemerkt, dat de kracht van de 
geest domineert boven de materie. Een scheppende 
kracht van alle dingen en een kracht die zorgt voor 
samenhang en harmonie. 

Onder al die meesterwerken, ontelbaar en subliem 
alleen al door hun aanzien en opbouw, en daarbij door 
de rol die ze hebben te spelen in de hemelse kring-
lopen van het leven, is het menselijk wezen degene 
voor wie alle andere zijn ontworpen en in gang gezet. 
Begunstigde van een organisatie die niet anders kan 
worden gekwalificeerd dan als goddelijk, zowel in 
het binnenste van zijn lichaam als in zijn omgeving, 
heeft hij tijdens het eerste contact dat hij maakte met 
het leven, een helemaal uitgestippelde, prachtige en 
eindeloze toekomst voor zich. Hij moest alleen op de 
weg blijven die de harmonie in stand houdt, dat wil 
zeggen gehoorzamen aan het goede. Want het is in dit 
simpele woord dat de wetenschap van het leven en het 
volmaakte geluk zich bevindt. Daarin zijn ook besloten 
rechtvaardigheid, gerechtigheid en waarheid. Het is 
nutteloos om buiten dit ideaal te hopen op gezondheid 
en materiele voorspoed.

Het beeld dat Philippe Mailhebiau ons voorhoudt 
van het staken van één of meerdere organen van ons 
lichaam, terwijl andere de vruchten van hun werk in-
palmen of ook elkaar vernietigen, is wel goed gekozen 
om de lezer te doen begrijpen, dat het welbevinden 
zonder een perfecte samenwerking tussen de organen 
niet mogelijk is. Wat er op neerkomt te zeggen dat we-
derzijdse hulp, solidariteit, altruïsme om het preciezer 

te zeggen, ingeschreven staan in ons organisme. Zij 
zouden dat ook moeten zijn in onze hersenen, terwijl 
het juist egoïsme is dat zich daar bevindt, dat zich ver-
takt in rivaliteit, wedijver, jaloezie, twisten en andere 
uitingen, de één nog ongecontroleerder en onterender 
dan de ander…

Als zij die er hun vak van maken om het volk te 
leiden, dus willen doorgaan met praten over eenheid, 
over sociale rechtvaardigheid en zelfs over broeder-
schap, moeten ze zich laten inspireren door hun eigen 
organisme, dat niet verschillend is van dat van ande-
ren en zich conformeren met de Wet die daaruit blijkt. 
Het is de Wet van het pure altruïsme, die wil dat ieder  
orgaan, als lid van een geheel, bestaat voor het welzijn 
van het andere. De Zwitserse confederatie heeft vanaf 
het begin, nu zeven eeuwen geleden, kort dat principe 
weten samen te vatten dat gaat boven alle principes, in 
dit prachtige devies: “Eén voor allen, allen voor één. 
Wij willen een volk zijn van broeders.” De kwestie is, 
zoals voor het evangelie van Christus, niet tevreden te 
zijn met het verkondigen van deze mooie theorieën, 
maar ze in praktijk te brengen.

“Pique- Lune”, de tamme ekster
Het grootste deel van het nieuws dat ons bereikt vanuit 
de wereld waarin we leven, is vol verdriet en lelijkheid, 
en afgezien van het “Goede Nieuws” verkondigd aan 
de herders in Bethlehem meer dan tweeduizend jaar 
geleden, dat gedurende deze lange periode het geloof 
van generaties van gelovigen die streven naar Gods 
redding, ondersteunde, is er weinig goed nieuws; maar 
bij dieren is het, wanneer ze goed worden behandeld, 
mogelijk om voldoening en vreugde, erkenning en 
gehechtheid te vinden.

Er zijn in feite veel gevallen waarin de trouw van een 
hond of een kat grote dimensies heeft aangenomen, 
hetzij om hun meesters te vinden, van wie ze plotseling 
zeer ver verwijderd waren door een toevallige omstan-
digheid, of om hen te beschermen tegen een of ander 
gevaar. Overigens hebben hun uitingen van vreugde 
en vriendschap, wanneer ze zich weer in hun gezel-
schap bevinden, zelfs na een korte afwezigheid, ook 
op hen het effect van een troostende balsem, die de 
scherpte van zorg of verdriet dat hun hart zou voelen, 
kan verminderen. Ze houden er ook van om te spelen 
en plezier te hebben en ze willen eindeloos spelletjes 
doen, waar we lang voor hen moe van worden.

Het meest typische geval van gemeenschap en ge-
hechtheid aan de mens is dat van een jong, zelfs oor-
spronkelijk wild diertje dat, als het wees geworden is, 
wordt aangenomen door iemand die het voedt en ervoor 
zorgt, het streelt en ertegen praat. Zelfs een vogel is 
zeer gevoelig voor het goede dat hem wordt gedaan. 
Zozeer zelfs dat zijn dankbaarheid en gehechtheid aan 
zijn menselijke weldoeners maakt, dat hij de voorkeur 
geeft aan hun gezelschap boven de instinctieve aan-
trekkingskracht van het buitenleven.

Een van onze vriendinnen, een trouwe lezer van 
onze publicaties, vertelt ons over een ervaring van 
deze soort, en geeft ons de mogelijkheid die te delen 
met haar geburen die postbeambten zijn; we geven 
die ervaring hieronder weer:

Tegen het einde van dit laatste voorjaar vond de 
postbeambte, wiens kantoor bijna tegenover ons huis 
is, een baby-ekster dat uit het nest was gevallen. Na 
voorzichtig opgeraapt en teder verzorgd te zijn, is het 

kuiken goed gegroeid, zodat het al snel volwassen werd. 
En onze “Pique- Lune” (dat is de naam waarmee deze 
jonge ekster werd gedoopt) voelde zich perfect op zijn 
gemak bij deze lieve familie die, naast de postbeambte 
en zijn vrouw, verder bestaat uit hun vijf kinderen. Met 
een aandachtig oog en zeker ook een oplettend oor, 
neemt hij deel aan alles wat er onder elkaar wordt ge-
zegd of gedaan, fladdert van hier naar daar, en schijnt 
de woorden die tot hem worden gericht, te begrijpen.

Volledig vrij in zijn bewegingen, komt het heel vaak 
overdag in het mooie postkantoor, dat onlangs gerestau-
reerd is en waarin om de beurt de inwoners van de stad 
worden ontvangen. Klanten maken hem helemaal niet 
bang, hij staat zich zelfs toe om vertrouwelijk met hen 
te worden. Of hij komt op hun hoofd zitten, pikt wat in 
hun kapsel of haar, of steelt het biljet dat ze vasthou-
den om te gebruiken, of toont zijn begeerte voor een 
glimmend voorwerp dat hun kleren siert. Zo vertoont 
hij inderdaad de kenmerken van zijn soort! Maar wel 
zonder zich ooit toe te eigenen wat niet van hem is. En 
wanneer de deur open staat, zal hij een klein rondje 
vliegen in de buurt, slechts voor even, gewoon om 
wat frisse lucht in te ademen en een bad van zonlicht 
te nemen. Bovendien is zijn terugkeer spectaculair! 
Je moet eens zien wat een plezier ze toont aan haar 
adoptieouders, die zelf, dat moet gezegd worden, ook 
niet ongevoelig zijn voor de erkenning en gehechtheid 
die hij voor hen heeft... Het is een waar genoegen om 
deze demonstraties bij te wonen! En het is zeker dat 
als onze postbeambten een bedrijf runden in plaats van 
ambtenaren te zijn, de klanten massaal naar hun winkel 
zouden komen, alleen maar om deze merkwaardige 
gebeurtenissen bij te wonen. Het heeft niets van een 
circus, of theater, maar het is mooier, omdat het natuur-
lijk is en allemaal doordrenkt met spontaniteit uit het 
hart. Wat onze “Pique-Lune” betreft, die heeft een hart, 
dat niet chauvinistisch of sektarisch is. Het maakt geen 
onderscheid tussen nationaliteit en sociale status. Voor 
hem is iedereen die het postkantoor binnenkomt, een 
vertrouwde vriend. Dus, ook ik, van Engelse afkomst, 
wordt verwelkomd met net zoveel warmte, alsof ik een 
Fransman ben, net als hij... Hij houdt ervan om over 
zijn kopje te worden geaaid en ook om op mijn hoofd 
te landen. Wat hij al de tweede keer dat ik hem heb 
gezien, heeft gedaan. Dan, een moment later grijpt hij 
de postzegels waarom ik had gevraagd en die de ont-
vanger op de toonbank had gelegd, en komt hippend 
naar mij toe om ze aan mij te geven. Hetzelfde deed 
hij ook met het bankbiljet, dat mij werd teruggegeven.

Maar het is vooral de laatste paar dagen dat ik in 
staat ben geweest om zijn intelligentie en gevoelens 
nog beter te meten. Terwijl ik voor het postkantoor sta, 
landt “Pique-Lune” die vliegensvlug van een uitje kwam 
vanuit de omliggende bladeren, eenvoudig op mijn 
hoofd. Zo gingen we samen naar binnen en het idee 
kwam in me op om hem een cadeautje te geven. In dit 
geval: een heel kleine ring van roze rubber, bedoeld 
om het haar van een klein meisje in een paardenstaart 
bij elkaar te houden. Nog steeds neergestreken op mijn 
hoofd, nam hij het in zijn grote zwarte snavel, legde het 
op mijn haar, en begon zachtjes in mijn wang knijpen 
als een teken van tevredenheid en als bedankje.

Sindsdien zijn er een paar dagen verstreken en haar 
adoptiemoeder zei vanmorgen tegen me: “Ze waardeert 
het geschenk dat je haar gaf en neemt er geen afscheid 
van. Als ze eet, legt ze het naast zich neer.”

Wie kan nu nog zeggen, dat dieren niet intelligent 
zijn en ongevoelig voor vriendschap?


