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Zoals ik al zei, was dit een heerlijke voorsmaak van 
de gezegende welwillendheden en uitingen van het 
Koninkrijk van God, als het op de aarde zal komen. 
Natuurlijk neemt de invloed van de geest van God 
tegenwoordig niet onmiddellijk al onze kwalen weg. 
In het Koninkrijk van God zal zich een volledig gene-
zingsproces openbaren. 

De genezing van de zieken en de verrijzenis van 
sommige doden tijdens de komst van onze dierbare 
Verlosser op aarde waren eenvoudig illustraties van 
wat in het Koninkrijk van God zal gebeuren. Deze 
personen zijn opnieuw ziek geworden en gestorven. 
Waarom? Omdat zij egoïstisch zijn gebleven en omdat 
de ziekte en de dood het onvermijdelijk gevolg zijn van 
dat egoïstische gedrag. 

Het loon van de zonde (van het egoïsme) is de dood, 
zegt de Schrift ons. Er wordt aan toegevoegd, dat het 
geschenk van God het eeuwig leven in Jezus onze 
geliefde Verlosser is. Dit wil zeggen dat, door het offer 
van Christus, de veroordeling die op de mensen rust, 
van hen wordt weggenomen en dat zij de gezondheid 
en het leven kunnen terugvinden, deze keer op een 
blijvende manier. Hoe kan dat? Door niet meer te doen 
wat hen ziek gemaakt heeft en hen heeft doen sterven. 
Dat wil zeggen door niet meer egoïstisch te zijn, wat 
doet sterven, maar door het altruïsme na te leven, dat 
doet leven. 

Tegenwoordig kunnen degenen die de goddelijke 
wegen kennen en op de hoogte zijn van de onuitspre-
kelijke vooruitzichten van het Koninkrijk van God, 
dat nu gevestigd gaat worden, dankzij het offer van 
onze geliefde Verlosser en van zijn kleine kudde, zich 
naar het leven richten, als zij dat willen. Zo kunnen zij 
volledig genezen van al hun ziekten en hoeven dan 
niet meer in het graf neer te dalen. Daarom moet men 
zich volledig inzetten om van karakter te veranderen, 
door op de steun van de Heer te rekenen. Dat is een 
prachtige en oordeelkundige manier om het nieuwe 
jaar te beginnen, door onze dagen goed te tellen en 
ze te gebruiken voor de zegen. 

In de psalmen is er gezegd: “Leer ons onze dagen 
goed te tellen, leer ons te denken dat wij moeten ster-
ven”. Tot nu toe ging het voor de mensen echt om 
de letterlijke dood. Nu de poorten van het Konink-
rijk van God zich voor de mensen openen, is dit niet 
meer zo. Het gaat erom te denken dat de oude men-
taliteit moet sterven, het oude karakter, dat bestaat 
uit boze en onaangename gevoelens die ons naar het  
graf leiden. 

Wij moeten leren ons te richten naar het eeuwige 
leven door resoluut deze noodlottige weg van boosaar-

Een nieuw zegenrijk jaar

VOOR ieder mens is een schema van kapitaal be-
lang, want, tot geen enkele prijs kan de tijd terug 

gedraaid worden, hij gaat voorbij en komt nooit meer 
terug. De indrukken die in onze hersenen opgeno-
men worden, kunnen goed of slecht zijn, naargelang 
onze mentaliteit. Ze prenten er zich de ene na de an-
dere in. Niets raakt verloren van wat onze hersenen 
automatisch opnemen. Als het goede indrukken zijn, 
gevolgd door goede gedachten, goede woorden en 
verheven en edelmoedige daden, zal de oogst goed 
zijn. Als het indrukken zijn gevolgd door boze ge-
dachten, boze woorden en slechte daden zal de oogst  
rampzalig zijn. 

Wij moeten er dus zorgvuldig op letten, dat er in 
onze hersenen alleen maar verstandige indrukken 
binnendringen, opdat het resultaat goed is. Er werden 
door de Heer zeer wijze woorden gesproken. Bij de 
een hebben zij een kleine weerklank gevonden, bij de 
ander alleen een zwakkere weerklank en sommigen 
hebben er in het geheel niets van bewaard. Dit toont 
ons aan, dat ware gevoeligheid heel verschillend is 
tussen degenen die de goddelijke lessen horen. Som-
migen zijn gevoelig, anderen zijn het minder en nog 
anderen zijn het helemaal niet door gewoonten die 
ze in de wereld gekregen hebben, door de geest van 
de wereld. Inderdaad, deze heeft ons een mentaliteit 
bezorgd die ons weerspannig en vijandig heeft ge-
maakt tegenover het goede. Als wij daarentegen door 
de geest van God goddelijke indrukken ontvangen, 
stellen zij ons in staat de kracht van de echte en duur-
zame dingen, namelijk die van het Koninkrijk van God,  
te voelen. 

Wij hebben in de Schrift wonderbaarlijke voorbeel-
den van personen, die hun karakter volledig veran-
derd hebben en ertoe gekomen zijn te gelijken op 
onze geliefde Verlosser. Dit bewijst dat de indrukken 
die zij ontvangen hebben, nadat zij uit de duisternis 
gehaald werden tot het licht van de goddelijke ge-
nade, heerlijk waren en glorierijke vruchten hebben  
voortgebracht. 

De voorbeelden van de apostel Johannes en de apos-
tel Paulus zijn voor ons belangrijke lessen. En vooral 
dat van de apostel Petrus. Nadat hij bij sommige ge-
legenheden grote zwakheden had getoond, is hij ver-
volgens een echte rots van geloof, trouw en zekerheid 
geworden. Al deze kampioenen van het geloof hebben 
hun dagen goed geteld, door te steunen op de godde-

lijke beloften en door strikt en trouw de raadgevingen 
en lessen van de Heer te volgen. 

Eén van deze raadgevingen is juist om met al onze 
dagen en ieder ogenblik van ons leven rekening te 
houden, opdat er zoveel mogelijk goede indrukken in 
onze hersenen ontvangen kunnen worden, wat een 
echte waarborg is voor het toekomstig volledig welsla-
gen. Daarom moeten we zorgvuldig vermijden ons over 
te geven aan gedachten, die niet zuiver, niet mooi en 
niet altruïstisch zijn, want dat veroorzaakt onmiddel-
lijk een verzwakking in ons. Dit is een kapitaal punt 
dat alles overheerst. Het is namelijk het voornaamste, 
dat wij dag na dag onze hersenen alleen door gunstige 
dingen laten beïnvloeden, dingen die ons steeds meer 
verwant maken met de gevoelens van het Koninkrijk  
van God. 

Omdat zij het voortdurend in onze publicaties lezen, 
weten onze dierbare lezers van De Gids zeer goed, dat 
het Koninkrijk van God zich nu op aarde moet vestigen 
met al de zegeningen die het inhoudt. Iedereen kan 
deel hebben aan deze vestiging. Daarom moeten wij 
eraan denken en ons ermee bezighouden, opdat het 
voor ons hart troostende, aanmoedigende en ontspan-
nende visioen van dit Koninkrijk kan opwegen tegen 
de dagelijkse moeilijkheden. 

Onze geliefde Verlosser verlangde in het bijzon-
der aan zijn leerlingen zeer gunstige indrukken te 
geven. Hij toonde hun prachtige dingen die zich 
in het Koninkrijk van God zullen manifesteren. Hij 
hield hen voortdurend bij zich en zij zagen de won-
derbaarlijke dingen, die hij in zijn grootse ambt ver- 
wezenlijkte. 

De invloed van de geest Gods die werkte op de glo-
rieuze persoonlijkheid van onze beminde Verlosser 
heeft op hen zo’n grote indruk gemaakt, dat zij vol 
geestdrift waren. Hij wekte de zoon van de weduwe 
van Naïn en het dochtertje van Jaïrus op. Hij genas 
melaatsen. Mensen wensten zo sterk Jezus te bena-
deren, dat zij zelfs op het dak van een huis klommen 
en een zieke op een matras naar beneden brachten, 
opdat onze geliefde Verlosser hem zou genezen. Er was 
een wonderlijke geestdrift. Dit waren prachtige gele-
genheden om weldoende indrukken te ontvangen die 
gemakkelijk te onderscheiden en op te vangen waren 
door de aanwezigen. Inderdaad, in aanwezigheid van 
de Heer voelden ze direct het resultaat van de invloed 
van de geest van God. 

Gelukkig zij die bedroefd zijn, 
want zij zullen getroost worden 

om anderen te troosten

IDA was 16 jaar, toen de komst van haar 
 eerste zoon haar verplichtte te trouwen 

met Romeo, ondanks de afkeuring van haar 
schoonmoeder die zo’n huwelijk niet kon be-
vatten. Omdat de jong gehuwden geen keus 
hadden, zagen ze zich gedwongen om onder 
hetzelfde dak te gaan wonen, als die vrouw, 
die wel van haar zoon hield, maar niet van 
haar schoondochter. Het kleinste verschil van 
mening ontketende onmiddellijk een storm, 
tot groot plezier van de schoonmoeder.

Romeo was voerman. Het werk was zeker 
zwaar. Om dat dan ook wat lichter te maken 
stond de pasgehuwde jongeman zich elke dag 
een aantal pauzes toe, in de loop waarvan de 
fles wijn welkom was. Wat een lijdensweg 
met tranen, wanhoop zelfs en ellende voor 

de arme Ida wier gezin zich uitbreidde met 
verschillende kinderen, die ze thuis moest 
achterlaten om zich bezig te houden met 
andermans kinderen om te zorgen voor huis-
houdgeld. Bovendien ondervond ze het grote 
verdriet dat ze twee van haar lieve kleintjes 
voor goed de ogen zag sluiten. 

Pas na het overlijden van zijn moeder 
gaf Romeo er zich rekenschap van, dat de 
moederlijke druk voor zijn echtgenote veel 
problemen had doen ontstaan.

Ondertussen groeiden de kinderen op. Ze 
waren klaar met hun studie en gingen wer-
ken. En toen brak de verschrikkelijke oorlog 
uit. Romeo werd krijgsgevangen gemaakt in 
Italië en naar Duitsland gedeporteerd. 

En weer liet Ida grote moed zien om het 
hoofd te bieden aan de situatie die zich voor-
deed. Toch had ze die moed bijna verloren, 
toen haar vijftienjarige zoon Luigi niet terug-
keerde naar huis. Hij was met vrienden uit 
gegaan en had zijn moeder verzekerd dat 

hij niet te laat thuis zou zijn. Wat een schok 
voor Ida te vernemen, dat Luigi, die op een 
kar zat, getrokken door een paard, op slag 
was gedood, toen het span op een mijn was 
gereden die ontploft was. Het intense ver-
driet dat Ida voelde, kan niet met woorden 
beschreven worden. Die zoon die haar zo 
toegedaan was, liet een leegte achter die niets 
kon vullen. Alleen de tijd kon een beetje dat 
grote verdriet verzachten, hoewel een diep 
litteken voor altijd in het hart van deze arme 
zo beproefde moeder overbleef.

Na een jaar deportatie in Duitsland kwam 
Romeo eindelijk thuis. Zijn zonen die zich 
allemaal voor eigen rekening aan het werk 
hadden gezet, kwamen toen bij elkaar om 
met hun vader zijn vak voort te zetten. De 
tijden waren veranderd. De tijd van kar met 
paard was voorbij en de kar was vervangen 
door vrachtwagens. 

Toen Anne-Marie werd geboren, was Ida 
veertig jaar. De gebeurtenis, die geen groot 

enthousiasme teweegbracht in het hart van 
de moeder, was voor de vader het toppunt 
van vreugde, zozeer dat de geboorte van dit 
kind hem veranderde, hem zachter maakte, 
vooral tegenover Anne-Marie die hij om-
ringde met fijngevoelige attenties. Helaas, dat 
geluk duurde maar negen jaar! Want Romeo 
overleed veel te vroeg ten gevolge van een 
ernstige ziekte. Misschien was het de jongste 
die het smartelijkst getroffen werd; zij, die 
aan haar vader gehecht was met alle vezels 
van haar ziel. Elk lid van de familie begon 
haar toen te omringen met de grootst moge-
lijke liefde, opdat de kleine meid niet teveel 
zou lijden onder het gemis van haar vader.

De eerste zorg van de moeder was zeker om 
haar dochter een goede opleiding te geven. 
Daarom plaatste ze haar op een schol die door 
nonnen werd geleid. Daar deed Anne-Marie 
erg haar best met leren, om haar moeder een 
beetje blij te maken. Ze had zelfs gedacht: 
als ik groot ben, zal ik werken om mamma 
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te ondersteunen. Ik zou het zo fijn vinden om 
haar te troosten voor alle narigheid die haar 
bestaan heeft gevuld. 

Aan het einde van haar studie zocht Anne-
Marie meteen een baan, want, zei ze tegen 
zichzelf, het zou niet de moeite waard zijn 
om zich zo ingespannen te hebben en dan 
niet onmiddellijk wat je hebt geleerd, te 
gelde te maken. Ze begon te werken bij een 
handels-consultant, daarna bij een advocaat. 
Vervolgens stelde ze haar bekwaamheid als 
secretaresse in dienst van een grote winkel. 
Het was met plezier, ernst en nauwkeurigheid 
en zeer gewetensvol dat ze haar dagelijkse 
taak vervulde, maar hoe groot was niet haar 
verbazing te constateren dat deze eigen-
schappen, in plaats van haar omgeving te 
verheugen, vele vijandige reacties opwekten.

Deze eerste ontmoeting met de wereld 
van de arbeid was erg hard voor Anne-
Marie. Twee totaal verschillende soorten 
mentaliteit botsten op elkaar: die van haar, 

nog onvoltooid en die van haar collega’s die 
deze scherper hadden. In haar gezin werd ze 
gewoonlijk geliefd, gekoesterd, ondersteund, 
gewaardeerd en hier deed het tegenoverge-
stelde zich voor. 

De menselijke samenleving is ziek, peinsde 
Anne-Marie, omdat alle leden ervan dat zijn. 
Zo’n leven is niet mooi en niet de moeite 
waard geleefd te worden. Haar geestestoe-
stand was dichtbij een nerveuze depressie en 
niemand kwam ertoe haar ervan te overtui-
gen, dat de situatie van de wereld normaal 
was en haar notie van het bestaan een utopie. 
Men had mooi praten met haar te verzekeren: 
”Het leven is een mysterie….”, dat had niet 
de kracht gehad haar hart te kalmeren, dat 
op zoek was naar een ideaal.

Anne-Marie werkte op een kantoor waar-
van het raam uitkeek op een grote groene 
weide. Dat dagelijkse uitzicht gaf haar wer-
kelijk de indruk in een gevangenis te zitten. 
Hoe kon ze daaruit ontsnappen? God alleen 

kon haar daaruit bevrijden. Het was dan ook 
uit het diepste van haar ziel, dat ze hem de 
vraag stelde die haar op dat ogenblik het 
meest bezighield: ”Bestaat er geen moge-
lijkheid om op een manier te leven die nut-
tiger is voor de naaste dan het doorbrengen 
van zijn dagen op een kantoor?” Ontbrak 
het Anne-Marie gewoon aan dankbaarheid 
voor alles wat haar ten deel viel? Men zou 
het hebben kunnen denken, omdat ze toch 
een goede baan had, een gezin dat van haar 
hield, geld en een mooi huis, dus alles wat 
haar gelukkig zou kunnen maken!

Aan het einde van de dag, toen Anne-Ma-
rie haar bureau verliet, nadat ze haar taken 
op onberispelijke wijze had uitgevoerd, hield 
ze een ogenblik stil bij de pastorie om enkele 
woorden te wisselen met de pastoor die haar 
familie goed kende. Het jonge meisje hield 
veel van de kinderen en deze aanleg had 
haar ertoe gebracht te accepteren hun de 
catechismus te leren. Aan de andere kant had 

ze de verplichting op zich genomen om elke 
week een affiche te maken om op de deur van 
de kerk te plakken. In het algemeen was dat 
een kwestie van een getekend Bijbelvers om 
de parochianen aan het denken te zetten… 
Om op deze manier nuttig te zijn had een 
beetje vreugde in het hart van Anne-Marie 
gebracht en daar had ze uit afgeleid: geld 
is ondanks al het goede dat men ervan zegt, 
niet de essentiële factor om gelukkig te zijn.

Als ze naar het leven van de dieren keek, 
peinsde Anne-Marie: zij zijn vrijer dan men-
sen, die op elk moment gedwongen worden 
tot slavenarbeid. Is dat normaal? De vogels 
vliegen onbezorgd door de lucht, terwijl de 
mensen door dikwijls onoplosbare problemen 
worden gekweld. Is dat hun ware lotsbe-
stemming?

Bij deze vragen voegde zich de vraag die 
de religieuze wereld betrof. Ook daar consta-
teerde Anne-Marie dat men er net zo leefde 
als elders. Vroeger had ze het verlangen 

digheid, hardheid, jaloezie, twisten, afgunst, argwaan, 
hoogmoed, gierigheid en alle verderfelijke dingen die 
de wereld ons aanbiedt, te verlaten. Daarom heeft de 
apostel Paulus vroeger aan de Filippenzen aanbevo-
len: “Dat alles wat mooi, goed, achtbaar en verheven 
het voorwerp van uw gedachten moet zijn.” Daaraan 
moeten wij ook ons hart wijden. Dan zullen wij volgens 
de wet leven en ons bestaan van stervelingen zal lang-
zamerhand plaats maken voor het eeuwig leven, dat 
wij door deze nieuwe gevoelens zullen krijgen. 

Wij moeten zeer dánkbaar zijn het goddelijk pro-
gramma en de onuitsprekelijke bedoelingen van de Al-
lerhoogste voor alle mensen te kennen. Hoe waardevol 
is het leven voor degene die het oordeelkundig weet 
te gebruiken! Hij verzamelt schatten van zegen door 
te leven volgens de universele wet om zijn naaste te 
verheugen, hem goed te doen, hem vreugde, zegen, en 
aanmoediging te brengen, en vooral de kennis van de 
ware God. Inderdaad, geen enkele demonstratie kan 
als weldoende macht en glorierijke rijkdom vergeleken 
worden met de kennis van de ware God, die de God 
is van alle goedheid en welwillendheid, de Vader van 
barmhartigheid en de God van alle medelijden en van 
alle zegen. 

Tot nu toe heeft de Eeuwige ons behoed en be-
schermd. Wij hebben Zijn oneindige genade en goed-
heid genoten. Dat is niet, opdat wij egoïstisch zouden 
blijven, maar opdat ons hart zich vertedert en wij op 
onze beurt verlangen ons te laten gebruiken om de 
nieuwe menselijke maatschappij op poten te zetten. 
Die moet opgebouwd worden door het goede, de naas-
tenliefde en alle vriendelijke, nobele en liefdevolle ge-
voelens van het Koninkrijk van God. Dit zijn allemaal 
impulsen voor het eeuwig leven die wij opnemen, door 
deze gevoelens in praktijk te brengen. 

Als wij willen, kan het nieuwe jaar dat begint voor 
ons een jaar van zegen en goddelijke genade wor-
den. Daarom moeten wij, zoals we gezien hebben, 
ons voeden met goede, weldoende, grootmoedige en 
onbaatzuchtige indrukken door ons in te spannen te 
bestaan voor het bestwil van onze naaste. Dat is voor 
ons de vaste garantie van de goddelijke goedkeuring 
en bescherming. 

Dit wensen wij van ganser harte voor het nieuwe jaar 
aan onze dierbare lezers, aan wie wij onze oprechte 
en liefdevolle wensen van zegen en voorspoed sturen,  
onder de welwillende bescherming van de Allerhoog-
ste en onze geliefde Verlosser.

Individualisme of solidariteit
We reproduceren hier het volgende artikel van de 
hand van André Brin, dat is verschenen in het blad 
Ouest-France :

“En als we strijden tegen het ieder voor zich…”

Samenleving. “Wanneer daar de wet van de sterkste 
regeert, is de democratie in gevaar. Het is tijd om de 
ethische weg op elk gebied terug te vinden.”

“…Met de ontwikkeling van nieuwe circulatiemidde-
len voor personen, goederen, kapitaal, dankzij internet, 
circuleert alles op de planeet Aarde met de snelheid 
van het licht.

Beschavingen, politieke systemen, economieën botsen 
met elkaar. Ieder menselijk wezen wordt steeds meer 
een wereldburger met als enig gemeenschappelijk ken-
merk dat hij vandaag een levend wezen is.

Het verleden heeft geen belang meer, de toekomst 
is een mysterie, alleen het heden telt : “Carpe diem”. 
Het enige gemeenschappelijke doel in het leven is een 
maximum aan rijkdom voor zichzelf in te palmen. Het 
Zijn bestaat slechts door het Hebben.

Wat er daarna moest gebeuren, gebeurde. De wet 

van de sterkste, de wet van de jungle laat zich gelden. 
In plaats van te zijn verenigd in een groot samenwer-
kingsverband van elkaar aanvullende delen, raakt de 
mensheid versnipperd, wordt uit zijn verband gerukt.

De voorbeelden zijn velerlei : de Brexit, racisme, xe-
nofobie, het op zichzelf geconcentreerd zijn, religieus 
conservatisme, het dumpen in milieu en maatschappij… 
De globalisatie van de markten leidt tot verarming van 
de armsten die geen andere keuze hebben dan de vloed 
van economische migranten te vergroten door hun lan-
den te verlaten, die de vuilnisbakken zijn van de rijke 
landen, en waar ze geen enkele hoop meer hebben. 

“Is het zo, dat de mensen leven?” Dat is wat het ons 
omringende individualisme verklaart tussen mensen 
van eenzelfde sociale groep, tussen religies, tussen 
sociaal-economische categorieën, tussen landen, tus-
sen economische sectoren. Het is de heerschappij van 
ieder voor zich. Men hevelt de winsten over naar het 
privégebied en men maakt de verliezen algemeen. We 
zijn als mayonaise die is mislukt. We zijn een verza-
meling individuen die in een permanente competitie 
leven, zonder gemeenschappelijk doel. Het is hoogtijd 
om opnieuw met de mayonaise te beginnen, anders zal 
onze democratie slechts een herinnering zijn.

Als we de onbehoorlijke ongelijkheid in lonen zul-
len bestrijden, zullen we misschien de sociale chaos 
van morgen vermijden. Als we meer lokale producten 
gebruiken, zullen we misschien minder werkeloosheid 
hebben en minder kosten voor de gezondheid. 

Als wij minder voer geven aan de Gafa (de internet-
giganten) zullen we misschien minder delokalisatie (het 
verplaatsen van bedrijven naar het buitenland vanwege 
kostenbesparing) hebben. Als we deugdelijker gebruik 
zullen maken van de hulpbronnen van de planeet, zul-
len we misschien de toekomst van de mensheid beter 
verzekeren. 

Als we de jacht op fake-nieuws zullen openen, als 
we het compromis zoeken, zullen we misschien onze 
democratie redden.”

De bedoeling van het strijden tegen het “ieder voor 
zich” is prijzenswaardig, maar we weten dat ze niet door 
iedereen wordt gedeeld. De huidige situatie waarin onze 
samenleving zich bevindt, zetten namelijk degenen aan 
het nadenken die een beetje menselijkheid hebben, 
maar niet degenen die slechts profijt verlangen. Zo 
dromen sommige mensen van delen, van altruïsme, van 
broederschap, terwijl anderen alleen denken aan profijt, 
winst, rendement, tegen welke prijs dan ook. En zelfs 
de term “democratie” die de schrijver gebruikt, is een 
utopie. Democratie betekent namelijk dat het volk de 
soevereiniteit moet uitoefenen. Maar dat wil niemand. 
Men laat aan het volk de illusie dat het kan beslissen 
door middel van stemmen of van een referendum bij-
voorbeeld, maar in werkelijkheid zijn degenen die de 
besluiten nemen, de grote financiers, de mannen van 
de politiek, enz.

En het is precies het “ieder voor zich” dat deze situ-
atie veroorzaakt. Wanneer iemand macht bezit, rijkdom, 
eer, heeft hij geen zin zijn voorrechten aan anderen 
te geven. In het beste geval zal hij erin kunnen toe-
stemmen een beetje te delen, maar hij houdt altijd het 
grootste deel voor zichzelf. 

Zoals André Brin ook zegt: “Het verleden heeft geen 
belang meer, de toekomst is een mysterie, alleen het 
heden telt. Het is “Carpe diem”, wat betekent: pluk 
de dag, profiteer ervan, geniet van het nu. En dat is 
werkelijk de algemene tendens die heerst: genieten, 
profiteren van het leven, en dat is een egoïstische hou-
ding. Zoals men geregeld hoort zeggen: het leven is zo 
kort, men moet ervan profiteren. Men zal niet zeggen: 
het leven is kort, we moeten eraan denken het nuttig te 
gebruiken door onze naaste te dienen, door zich nuttig 
te maken voor de gemeenschap, door te bestaan voor 
het welzijn van onze gelijken.

We zijn het wel eens met André Brin: “Het enige 
gemeenschappelijke doel is een maximum aan rijk-

dommen voor zichzelf te verzamelen. Het Zijn bestaat 
slechts door het Hebben.” Maar deze redenering is 
verkeerd, voor zover het niet is wat men bezit, dat ge-
lukkig maakt, maar dat wat men waardeert. Het is zo 
dat men veel goederen kan hebben en toch ongelukkig 
zijn, zonder trouwens te weten waarom, noch wat de 
reden is van ons ongelukkig zijn. En daartegenover kan 
men misschien weinig dingen hebben, maar als men 
daar dankbaar voor is, dan is men gelukkig. Dat zijn 
de diepere waarheden die men niet kan ontkennen. En 
door het feit dat men leeft in onze samenleving door te 
Hebben en niet door te Zijn, “geldt de strengste wet, 
de wet van de jungle. In plaats van verenigd te zijn in 
een groot samenwerkingsverband waarin men elkaar 
aanvult, wordt de mensheid versplinterd en valt uit el-
kaar.” Nog een keer, André Brin vertelt daar een diepe 
waarheid die we slechts kunnen toejuichen. Want vanaf 
het moment dat ons doel is inpalmen en bezitten, het 
“Hebben”, wordt onze naaste voor ons een concurrent 
die bezig is te verwerven wat wij voor onszelf begeren. 
En ten gevolge daarvan moeten we hem bestrijden, zelfs 
uitschakelen. Als het daarentegen ons verlangen is om 
te “Zijn”, dan wordt onze concurrent juist een vriend 
die wij willen beminnen, aan wie we goed willen doen, 
met wie we gemeenschap willen hebben. 

En tenslotte stelt André Brin een aantal oplossingen 
voor: “De ethiek weer toevoegen aan wat we uitvoe-
ren, strijden tegen de onfatsoenlijke ongelijkheid in 
salarissen, lokale producten gebruiken, niet de grotere 
internationale ondernemingen bevoordelen, om delo-
kalisatie te vermijden, en deugdelijker omgaan met het 
gebruik van de hulpbronnen van de planeet…” Dat is 
allemaal prima, maar onvoldoende.

 Het kwaad dat onze samenleving aantast, dat is het 
egoïsme, dat de Heilige Schrift de zonde noemt. En 
om dat te bestrijden en te overwinnen is het nodig dat 
het geneesmiddel in verhouding staat met dat kwaad. 
Daarom is het de Eeuwige Zelf die de oplossing heeft 
gebracht voor het probleem dat tegenwoordig op onze 
samenleving drukt. Hij heeft Zijn geliefde Zoon ten of-
fer gegeven, die zo voor ons heeft betaald, wat het voor 
ons mogelijk maakt onze bestemming weer te vinden: 
het eeuwige leven. Gedurende het hele evangelische 
tijdperk, namelijk sinds de komst op aarde van onze 
geliefde Verlosser tot aan onze dagen, heeft een klasse 
van personen onze Heer Jezus gevolgd op de weg 
van het offer en zij hebben op hun beurt hun leven 
kunnen geven voor hun naaste. Wij profiteren van dat  
offer als wij het met geloof aannemen en binnen gaan 
in de school van Christus, ons herstellen en overgaan 
van de toestand van zondaar in die van verloste. Als 
we bovendien aanvaarden en gehoorzaam zijn aan de 
lessen, en de vrijwillige morele discipline die op die 
school wordt aangeboden, dan kunnen we worden 
gered en het eeuwige leven erven.

Dat zal worden voorgesteld aan de mensen in het 
Koninkrijk van God dat weldra ingeleid zal worden op 
de aarde, als gelijkwaardigheid van de opdracht van de 
geliefde Zoon van God. Daar zal geen onrechtvaardig-
heid, geen tranen en geen dood meer zijn.

Informatie of vergiftiging?
Uit het Belgische tijdschrift En Marche Nr. 1638 note-
ren we het volgende artikel waarin we zeer geïnteres-
seerd waren:

Het “nocebo-effect” van over-informatie

De westerse samenleving is nog nooit zo opgeleid en 
geïnformeerd geweest als nu. Massamedia met de on-
ophoudelijke stroom van informatie hebben de neiging 
om de mensen van de 21ste eeuw te over-informeren, met 
het risico van invloed op de psyche van het individu. 
Een verzadiging die fungeert als een “nocebo-effect”, 
de donkere kant van het placebo-effect.

“De mensheid heeft meer informatie geproduceerd 
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gehad de Heer te dienen, maar bepaalde 
omstandigheden hadden dat belemmerd. En 
daarna, had het jonge meisje geconcludeerd, 
dat opgesloten zitten in een klooster niet 
van groot nut kon zijn. Tussen twee haakjes, 
woonde ze nog wel in de hoofdstad van de 
wereld van het christendom, de heilige stad 
genaamd…

Aldo, de jongste broer van Anne-Marie 
beleefde een trieste geschiedenis met zijn 
zoon van 3 jaar. Die wilde zijn pappa te gaan 
begroeten die met de vrachtauto van zijn 
werk terugkeerde naar huis. Zijn vader die 
hem niet had opgemerkt, had hem met één 
wiel gegrepen. Als door een wonder was de 
kleine jongen niet dood door die klap, maar 
hij moest verschillende operaties ondergaan 
en steeds een lange tijd in ziekenhuizen 
blijven; zijn vader had hem om zijn herstel 
te bespoedigen, enkele dagen meegenomen 
naar de bergen.

En daar, als door de voorzienigheid be-

schikt, had een jongeman zich op de weg die 
Aldo nam, bevonden en hem een verhande-
ling overhandigd die ging over de gerechtig-
heid en de waarheid van het Koninkrijk van 
God, dat op Aarde gevestigd zou worden, 
verzekerde hij. De broer van Anne-Marie 
had beleefd geluisterd en daarna zijn adres 
in Rome gegeven, om daar opgezocht te 
worden. Enige tijd later belde de jongeman, 
zoals hij had beloofd, aan bij Aldo die net 
die dag thuis was, evenals Anne-Marie. Wat 
een diepe indruk voelde deze, toen ze met 
zoveel enthousiasme en respect over God 
hoorde zeggen: “De bedoeling van onze 
hemelse Vader met de mensheid is van een 
sublieme goedheid. Denk eens in: het is Zijn 
bedoeling om hem zijn ware bestemming te 
laten terugvinden, het eeuwige leven in het 
Paradijs, dat weer op aarde hersteld wordt. 
Hij heeft niet geaarzeld om Zijn beminde 
Zoon als losgeld te geven.”

Anne-Marie liet zich niet lang bidden, 

pakte De Boodschap aan de Mensheid aan 
en abonneerde zich op De Gids van het 
Rijk der Gerechtigheid. Tenslotte had ze nu 
in haar handen wat ze al zo lang wenste. 
Al het overige verloor zijn smaak, zelfs de 
taken die haar tot dan toe vreugde hadden 
gegeven. Wat zij las in die Boodschap aan 
de Mensheid maakte een geweldige indruk 
op haar, hoewel ze nog niet de hele diepte 
ervan kon peilen. 

Op een zaterdagmorgen in de maand mei 
kwam er een vriendelijke evangeliste bij 
Anne-Marie aan huis, maar die was helaas 
afwezig. “Komt u toch maar binnen,” zei haar 
moeder, “mijn dochter zou het vast heel fijn 
vinden om u te ontmoeten. Ik wil zo graag dat 
u de woorden zal kunnen vinden om haar op 
te beuren.” Enkele ogenblikken later kwam 
Anne-Marie thuis en na haar gesprek met 
de evangeliste, besloot ze spontaan om naar 
de bijeenkomst te gaan die de volgende dag 
in de stad zou worden gehouden. Zodoende 

kwam ze in contact met de familie van het 
geloof die bij elkaar was in een kleine woning, 
aan de eenvoud waarvan ze niet gewend 
was. Maar de broederlijke sfeer maakte het 
gebrek aan comfort ruimschoots goed. Toen 
ze deze gezegende vergadering verliet, dacht 
het jonge meisje opgebeurd: wat ik net heb 
gehoord, was het evangelie puur en eenvou-
dig en geschikt om dagelijks in praktijk te 
brengen. Dat is niet alleen een mooie theorie, 
die in een boek is opgeschreven… 

Tot grote verbazing van haar omgeving 
verloor Anne-Marie snel haar belangstelling 
voor de religie en voor het beetje aantrek-
kingskracht van werelds plezier. Wat haar 
moeder betreft, die was heel gelukkig haar 
dochter niet meer zo depressief te zien. Toen 
er een congres in Turijn in het vooruitzicht 
was, moedigde ze haar zelfs aan om daaraan 
deel te nemen.

Wat haar in het bijzonder trof in wat ze 
hoorde, was de uitnodiging van de Heer: 

in de afgelopen dertig jaar dan in de tweeduizend jaar 
geschiedenis daarvoor en dit volume aan informatie 
verdubbelt om de vier jaar..” schreven P. Aron en C. 
Petit in 1997, in “The Info, Nerf of War”, gepubliceerd 
in “De Wereld van de Informatica”. Vandaag de dag 
zijn massamedia en continue nieuwsstromen alomtegen-
woordig in ons dagelijks leven. Er wordt voortdurend 
een beroep gedaan op onze hersenen om informatie 
te verwerken, of het nu wordt gezocht of opgelegd, en 
dat leidt tot cognitieve overbelasting.

Gegarandeerde overdosis
...“Infobesitas.” Dat moet u begrijpen als: een overbe-
lasting van informatie die leidt tot verschillende ziek-
tebeelden. In het digitale tijdperk heeft de mens van 
de 21ste eeuw nog nooit zo veel informatie gekregen. 
Het is zelfs een plicht als verantwoordelijke burger om 
belangstelling te hebben voor de maatschappelijke 
vraagstukken van de wereld. Deze informatie is gemak-
kelijk toegankelijk geworden dankzij de technologische 
vooruitgang, zich voegend op onze steeds kleiner wor-
dende en steeds geavanceerdere apparaten om ons 
overal te begeleiden. De media kunnen “fungeren als 
remedies die zich kunnen gedragen als tegengif voor 
onze angsten, en oplossingen verstrekken in geval van 
problemen”, erkent Dr Patrick Lemoine, psychiater 
en specialist voor slaapproblemen. Het probleem is: 
de mensheid kan de wereld waarin zij leeft niet meer 
begrijpen. Deze informatie, aan zichzelf toegediend 
en slecht gedoseerd als een geneesmiddel tegen on-
wetendheid, wordt dan schadelijk voor de ontvanger. 
Dit is wat Patrick Lemoine noemt de “nocebo effect” 
van informatica...

Als gevolg hiervan worden we slechts blootgesteld 
aan “flash” informatie die buzz creëert (een soort geroe-
zemoes), wat een vervormd beeld van de wereld geeft, 
met sensationele informatie ter ondersteuning... Ang-
sten verwekkend, kan deze over-informatie het limbisch 
systeem activeren, de zetel van emoties en het risico 
bestaat dat het ons in een toestand van chronische stress 
brengt, waarvan de nadelige effecten op de gezondheid 
bekend zijn: angstaanvallen, burn-out, depressie, enz. 
“De actualiteit geeft ons elk uur nieuwe redenen om 
in een situatie van angstige waakzaamheid te blijven”, 
zegt Rolf Dobelli. Het is onmogelijk om de nodige stap 
terug te doen om de ontvangen informatie te ontijferen. 
Of zelfs om ze te onthouden, de “infobesitas” tast de 
hippocampus aan, dat deel van de hersenen dat ons 
geheugen beheerst.

Kiezen is opgeven?
Als over-informatie fungeert als een “nocebo”, dan 
moeten we leren, hoe we deze informatie beter kun-
nen doseren. En om nog verder te gaan: hoe we deze 
behoefte aan informatie moeten begrijpen. Zichzelf 
vragen stellen over de oorzaken en de noodzaak om 
meer en meer geïnformeerd te worden. Het zich af-
vragen hoe de innige relatie met informatie een ma-
nier kan zijn om de onophoudelijke stroom waaraan 
we worden onderworpen, beter te begrijpen. Als we 
veel te veel te maken krijgen met een informatie, die 
te veel is en te snel, moeten we dan geen kwaliteits-
informatie bevorderen? Dat moet u zo begrijpen: het 
lezen van achtergrondinformatie, van slow journalism 
(trage journalistiek). Veel tijdschriften hebben deze 
kwestie begrepen en zwemmen tegen de stroom in 
van continue informatie. Ze bieden alternatieven voor 
steeds meer overvloedig en soortgelijk nieuws door ach-
teraf en nauwkeurig de vragen te analyseren die onze 
maatschappij vandaag de dag stelt. Media-educatie is 
ook een instrument om de excessen van “infobesitas” 
tegen te gaan vanaf jonge leeftijd. Als het hectische 
tempo van onze dagen ons uitnodigt tot een even in-
dringende lezing van de wereld, moeten we dan niet 
kiezen hoe we het moeten benaderen, met een kritische 
blik op wat ons wordt gemeld? De tijd nemen en het 
selecteren van de informatie die ons echt interesseert, 

zijn allemaal factoren om rekening mee te houden in 
onze dorst naar leren en kennis.

Allereerst moeten we een moment stilstaan bij de titel 
van dit artikel. “Het nocebo-effect van over-informatie.” 
De auteur informeert ons over de betekenis van de term 
“nocebo” die hij definieert als de donkere kant van het 
placebo-effect. Zou dat betekenen dat over-informatie 
moet worden gelijkgesteld met een placebo, een neu-
trale stof die men geeft in plaats van een geneesmiddel? 
De media kunnen fungeren als een remedie die zich 
kan gedragen als een tegengif voor onze angsten, het 
verstrekken van oplossingen in geval van problemen, 
volgens Dr Patrick Lemoine die in dit artikel geciteerd 
wordt. Maar als deze remedie een placebo is, met een 
nocebo-effect, betekent dit dat het geenszins een re-
medie is voor onze angsten of onze problemen. 

Informatie moet daarom verstandig worden gebruikt. 
In feite berust deze informatiestroom die ons door alle 
media wordt opgelegd, op twee pijlers: de dorst naar 
winst van de verspreiders van deze informatie en 
onze nieuwsgierigheid, die dus wordt uitgebuit. Het 
probleem is dat onze hersenen niet zijn gemaakt om 
een dergelijke stroom van gegevens die bovendien 
meestal van geen nut zijn, te ontvangen en beheren. 
Vandaar de term “Infobesitas” die deze overbelasting 
van informatie beschrijft waaraan onze samenleving 
ons blootstelt. Net zoals de moderne voedingsindustrie 
“fast food” aanbiedt, die weliswaar praktisch is, maar 
niettemin schadelijk is voor de gezondheid, en voor 
kleding “ready-to-wear” is, produceren de media wat 
“fast-think” of “ready-to-think” kan worden genoemd. 
Het probleem is dat deze onbeperkte consumptie van 
informatie en van audio-visuele indrukken schadelijk is 
voor onze hersenen die niet alleen zijn ontworpen om 
op te nemen, maar ook om na te denken, te denken, te 
mediteren. Welnu, de constante eisen van de moderne 
media geven ons geen tijd om na te denken. Erger. 
Door ons letterlijk te bombarderen met nieuwe dingen, 
verzwakken en vernietigen ze in ons deze prachtige 
capaciteit van denken die onmisbaar is voor ons. 

Deze overvloed aan informatie vormt daarom onze 
mening, die eerder zou moeten voortvloeien uit onze 
persoonlijke reflectie. We vragen iedereen naar alles 
wat in onze media uiteen wordt gezet. We hebben het 
advies van anderen over alles nodig, omdat we vaker 
wel dan niet in staat zijn om een eigen mening te heb-
ben; de constante prikkelingen van de media die zich 
aan ons opdringen, geven ons niet de tijd daarvoor.

Maar wat ernstiger is, is dat dit bombardement van 
voor het grootste deel negatieve indrukken, ertoe bij-
draagt om de mens weg te houden van zijn Schepper 
met wie hij voortdurend contact zou moeten hebben, 
een permanente gemeenschap. Deze zoektocht naar 
kennis, deze dorst naar actuele gebeurtenissen, deze 
behoefte aan nieuwe dingen, scheidt ons van wat per-
manent en eeuwig is. Wat het huidige volk van God 
betreft, dat wil zeggen degenen die Jezus Christus 
hebben aanvaard als hun Heiland, die hun status als 
zondaar hebben erkend en die een verbond met de 
Heer hebben gesloten, moeten we tevreden zijn met 
de informatie die tot ons komt. Dat wil zeggen: wandel 
in geloof, terwijl God ervoor zorgt, dat we informatie 
krijgen over wat nuttig voor ons is om te weten. Het is 
niet voor niets dat de laatste Boodschapper van onze 
tijd, F.L.A. Freytag, ons adviseerde om geen kranten te 
lezen. We kunnen daar nu radio, televisie en internet 
aan toevoegen.

Want laten we niet vergeten dat elke indruk die tot 
ons komt van ons een reactie vereist : dankbaarheid, 
vernedering, gebed, en voor een ingewijde, het zoen-
offer enz. Laten we niet vergeten dat we niet alleen 
bestemd zijn om indrukken op te nemen, maar ook om 
indrukken om ons heen te brengen. Om dit te doen, 
moeten we aangesloten zijn op de juiste bron, bezield 
door de goede geest en niet overstelpt worden door 
de geest van de wereld, door al het nieuws dat alleen 

maar onze spiritualiteit vermindert in plaats van die 
te voeden.

Door aanhoudend te zoeken naar en ons te voeden 
met alle propaganda van de huidige wereld van de 
duisternis, valt ons nieuwe schepsel in slaap, ons geloof 
vervaagt en staan we weerloos tegenover de tegenstan-
der, Satan, en zijn we niet in staat om zijn verleidingen 
te weerstaan. In feite is er maar één soort nieuws dat 
ons moet interesseren: het nieuws over het Koninkrijk 
van God, dat binnenkort op aarde zal komen dankzij 
het offer van onze dierbare Heiland.      

Laten we ons voeden met dit spirituele voedsel van 
de hoogste kwaliteit en laten we dat om ons heen ver-
spreiden. Deze activiteit zal ons ijverige medewerkers 
van de Heer maken die kunnen worden gebruikt in 
de beroering die komt, om vrede te brengen aan de 
kreunende en stervende schepsels. We kunnen tegen 
hen zeggen, vanuit het hart van de beproeving die in 
volle gang zal zijn: “Vrees niets, het Koninkrijk van 
God nadert, we hebben het voor jullie voorbereid.”

Zal de zon uitdoven?
Uit het blad Migros Magazine geven wij het volgende 
artikel weer, waarin een vraag van de kleine tienjarige 
Laura beantwoord wordt. De tekst hieronder zet het 
antwoord van het blad uiteen:

Waarom zal de zon op een dag uitdoven?
“Tja, de zon zal er op een dag niet meer zijn, maar wees 
gerust, wij hebben nog de tijd, dat zal gebeuren over 
5 miljard jaren. Pas toen wij begrepen hebben wat in 
een ster gebeurde, hebben wij  de levensduur van de 
zon kunnen berekenen.

Inderdaad, voordat het werk van de astronoom  Arthur 
Eddington verscheen, dacht men dat de energie uit-
gestraald door een ster kwam door de aantrekking in 
zichzelf wegens de zwaartekracht. Welnu, deze hypo-
these was niet in staat te verklaren waarom de sterren 
zo lang branden.

Dus in 1920, stelde Arthur Eddington, dat de ster, 
door ineen te storten onder haar eigen gewicht, zodanig  
opwarmt dat de temperatuur in haar kern miljoenen 
graden bereikt, een temperatuur waardoor de water- 
stofatomen in de ster fuseren waardoor er een fantasti-
sche energie vrijkomt. Dat is wat men  kernfusie noemt. 
De energie compenseert de ineenstorting van de ster, 
die stabiel wordt, zoals de Zon.

Maar ja, de waterstof verbrandt en, als er niets meer 
over is, stopt de fusie. Het reservoir is leeg en de ster  
verdwijnt. Het volstaat om de massa van de ster (en dus 
de grootte van het reservoir) te kennen, om te weten 
hoeveel tijd ze zal schijnen.

Wat vreemd is in dat verhaal is, dat hoe groter de 
ster is, hoe minder lang ze zal leven. Dat komt voort 
uit het feit dat de kernreacties in een grote ster talrijker 
zijn, waardoor de waterstof sneller uitgeput raakt. Zo 
zal een ster die tienmaal de massa van de Zon heeft, 
honderdmaal minder lang bestaan, terwijl een tienmaal 
kleinere, honderdmaal langer zal schijnen.”

Dat de kleine Laura deze vraag stelt, komt omdat ze 
zich niet zomaar kan voorstellen, dat de Zon er op een 
dag niet meer zal zijn. Zonder dat ze het weet, is haar 
vraag helemaal niet dom om de eenvoudige reden, dat 
de Zon niet uit zal doven.

Onze geleerden hebben een briljant verstand. De 
som van de kennis die zij verworven hebben, vloeit 
voort uit studies, langdurige arbeid en zeer ingewik-
kelde proeven en wij willen dat allemaal absoluut niet 
onderschatten. 

Wij kunnen ons trouwens niet met hen vergelijken 
wat betreft kennis, en wij zijn ons goed bewust van al-
les wat ons van hun geleerdheid scheidt. Daarentegen 
ontbreekt er een zeer belangrijke factor aan de ken-
nis van het merendeel van de onderzoekers, namelijk 
het geloof.
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”Als je het wil, zal ik voortaan je vader zijn. 
Ik zal voor je zorgen, je troosten en je onder-
wijzen, ik zal een oogje op jou hebben, en 
je raad geven, ik zal je de weg tonen die je 
moet volgen opdat Ik je op een dag bij mijn 
werk kan gebruiken.” Voor Anne-Marie, die 
haar vader bijna niet had gekend, zorgde dat 
goddelijke aanbod voor enorme blijdschap.

Tijdens een vergadering te Rome door 
de Oudste van het land, legde deze in het 
kort de volgende situatie uit : “De Heer wil 
evangelisten sturen naar Sicilië, Sardinië en 
Calabrië. Maar niemand biedt zich aan.” Die 
boodschap was als een pijl in het bewustzijn 
van Anne-Marie binnen gekomen. Was zij 
niet vrij om die oproep te beantwoorden? 
Maar een berg problemen rees voor haar 
op. Vooral dat van haar lieve moeder, die 
nu oud en ziek was. “Wie zijn vader, zijn 
moeder, zijn man, zijn vrouw, zijn kinderen 
meer bemint dan mij, is mij niet waardig,” 
had de Heer zelf gezegd. En verder: “Ook 
al is je geloof als een mosterdzaadje; als ik 
u zal zeggen: verplaats deze berg van hier 
naar daar, zal het je lukken; niets zal meer 
onmogelijk voor je zijn.”

Tegenover deze goddelijke adviezen stelde 
Anne-Marie haar eigen wijsheid: was het niet 
passend voor een meisje om zich met haar 
moeder bezig te houden tot aan het eind van 
haar dagen? Na eerlijk haar geweten te heb-
ben gepeild besloot ze dat het niet logisch 
was om op iemands overlijden te wachten 
om God te dienen. Laat ik al beginnen met 
mijn vrije tijd in dienst te stellen van het werk 
van de Heer, besloot Anne-Marie. Toen liet 
de tegenstand van haar familie zich voelen: 
”Wat? We hebben je al jaren met alle zorg 
omringd en zou je ons nu in de steek laten? 
Dat is onvoorstelbaar! Denk aan alles wat we 
voor jou hebben gedaan! Je hebt een familie 
die van je houdt, een goede baan, kinderen 
van de parochie die aan je gehecht zijn, en jij 
zou alle banden doorsnijden om bij vreemden 
te gaan leven?” 

Wat is dat raar, dacht Anne-Marie, ik wil 
toch niet iets slechts doen, en ik ontmoet 
toch zoveel weerstand. Steeds dringender 
ontving haar hart de oproep van de Heer, de 
oproep tot het goede. Ze was 30 jaar en was 
van mening, dat deze leeftijd haar het recht 

gaf om zelf over haar toekomst te beslissen. 
Gedurende enige tijd nam ze alleen nog deel 
aan de bijeenkomsten; daarna omhelsde ze, 
na rijpelijk nadenken, haar geliefde moeder, 
en haar broers, groette haar collega’s op het 
werk, de kinderen van de parochie en deed 
haar entree in de grote familie van het geloof, 
die bestemd is eeuwig te blijven. 

Na eindelijk het ideaal te hebben gevonden 
waarnaar ze zo lang had gesnakt, gaf Anne-
Marie zich daaraan met haar hele erkentelijke 
hart. En toen er gezondheidsproblemen op 
haar weg kwamen, accepteerde ze die zon-
der mopperen, want ze wist dat alles zich 
ten goede keert voor hen die God beminnen.

Een jaar na zich te hebben neergelegd 
bij de keuze van haar dochter, sloot haar 
moeder de ogen op deze arme wereld in de 
verwachting ze weer te openen bij de we-
deropstanding in het Koninkrijk van God. 
Haar broer die zich ooit verantwoordelijk had 
gevoeld voor Anne-Marie, abonneerde zich 
op De Gids van het Rijk der Gerechtigheid, 
toen ze Rome verliet om een taak te vervul-
len in het noorden. 

Na talrijke jaren te hebben doorgebracht 
in dienst van de Beste van alle meesters is 
Anne-Marie nu meer dan ooit overtuigd van 
de juistheid van deze belofte van de Heer: 
”Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid en al het overige zal je boven-
dien gegeven worden,” met inbegrip van het 
geluk de bedroefden te leiden naar de frisse 
en heldere waterbronnen van de goddelijke 
liefde waaruit onveranderlijke liefde en su-
blieme troost vloeien.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Wij staan al aan de dageraad van een nieuw 
jaar dat wij niet kunnen beginnen zonder aan 
de Almachtige onze dankbaarheid te uiten 
voor Zijn immense goedheid jegens ons, Zijn 
oneindige geduld dat ons tot op deze dag 
beschermd heeft.

Wij willen niet het voorbijgaande jaar 
vergeten, waarin wij overstelpt werden door 
weldaden en genade. Ons verlangen is groot 
trouwer te zijn in dit nieuwe jaar om de ves-
tiging van het Koninkrijk van God op aarde 
mogelijk te maken. Er is zoveel nood in de 

schoot van de mensheid, die wacht zonder het 
te weten, op de openbaring van de kinderen 
van God. Wij nemen dus onze verantwoor-
delijkheid tegenover zoveel ongeluk en wij 
sluiten ons aan bij de zucht van de apostel 
Johannes die bad: “Kom, Heer Jezus!”

Wij zijn ook dankbaar voor de goddelijke 
bescherming waarvan de geliefde familie 
van het geloof geprofiteerd heeft tijdens het 
verlopen jaar en in het bijzonder tijdens de 
epidemie van het coronavirus. Wij zijn ons er 
goed van bewust dat al deze weldaden niet de 
tegenwaarde zijn van onze trouw, maar een 
onverdiende genade waarvoor wij het hoofd 
buigen met een steeds grotere wens ons hart 
in zijn geheel en onverdeeld te geven aan 
onze goede hemelse Vader uit dankbaarheid 
voor het offer van Zijn welbeminde Zoon.   

Op 31 januari zullen we vergaderen om 
het zegevierende einde van de strijd van 
de trouwe Dienaar van God te vieren. Wij 
profiteren nu nog van zijn trouw en van zijn 
gezegende opdracht.

Bij die gelegenheid zullen we een uiteen-
zetting lezen die hij in zijn tijd gaf, waarvan 
wij hier met blijdschap enkele passages 
weergeven: “Ik heb naar van het heil met 
heel mijn hart gestreefd, ik heb de Heilige 
Schrift gelezen en deze lezing heeft mij  
enorm goed gedaan. Ik heb erin de toegang 
tot het heil gevonden en tot alle zegeningen 
die daarmee verbonden zijn. Ik heb ook,  in 
het licht van de Bijbel de hele onzuiverheid 
van mijn hart kunnen zien…

Ik zei tegen mijzelf: “Het leven van een 
mens is de moeite niet waard geleefd te 
worden, als hij geen ideaal heeft.” Terwijl 
ons hart door de kennis van het goddelijke 
programma verlicht wordt, ontluikt onze 
ziel en een intense vreugde overstroomt ons 
voortdurend. Dat vraagt van ons om de god-
delijke spiritualiteit te ontwikkelen. Wij zijn 
dan in staat alle moeilijkheden te overwin-
nen. De ziekten, zelfs de hardnekkigste en 
de gevaarlijkste, kunnen overwonnen worden 
als de spiritualiteit voldoende is, want het is 
altijd het spirituele dat het organisme leidt. 
Die spiritualiteit ontbreekt dus en het is in 
deze richting dat wij moeten werken om alles 
te ontvangen wat de Heer ons wil geven…

Toen ik het heil zocht door de Schrift te 

lezen, vond ik er bewonderenswaardige en 
prachtige dingen in. Ik ging regelmatig naar 
de christelijke Unie en gaf mijn getuigenis. 
Ik had te maken met veel religieuze mensen. 
Men hoorde graag, wat ik zei, zolang ik maar 
binnen bepaalde grenzen bleef. Maar zodra 
ik probeerde op een duidelijke manier de 
voorwaarden naar voren te brengen die de 
Heer ons voorstelt, wilde men er niets meer 
van weten…

Laten we op de goddelijke weg dus men-
sen van de praktijk worden, want wij moe-
ten het volk van God worden, dat moet zijn 
plicht kennen om een familie te vormen en 
daarvoor moet ik er de voorwaarden van de 
Heer voor verduidelijken. Men moet dus de 
moed hebben de hele waarheid te zeggen. 
Als ik het volk van God niet waarschuwde, 
zou ik schuldig zijn.

Het komt er voor ieder van ons op aan op-
recht en moedig te zijn. Wat ook de moeilijk-
heden kunnen zijn die zich aan ons voordoen, 
toch kunnen ze alle overwonnen worden door 
de goddelijke genade…

Wij moeten ook de weg zoeken naar het 
heil en wij werden al wonderbaarlijk gehol-
pen op die weg. Wij hebben onze dorst  kun-
nen lessen aan het zuivere en heldere water 
dat uit de Boodschap aan de Mensheid vloeit. 
Wij hebben, en wij kunnen elke dag aan de 
stroom drinken van de goddelijke genade 
tijdens die tocht en begrip krijgen van het 
goddelijke karakter…

Het is door deze spiritualiteit dat wij contact 
kunnen hebben met de Allerhoogste en Zijn 
hulp, Zijn bijstand voelen, evenals Zijn zegen 
en Zijn troost. Laten we ons dus inspannen 
ze te verwezenlijken, tot de glorie van God 
en van onze geliefde Verlosser.”

Laten we het geloof en de oprechtheid van 
de geliefde Boodschapper nabootsen om,  
zoals hij, de volle overwinning te bereiken. 
Dat wensen we iedereen toe in het nieuwe 
jaar. Moge het “de doeltreffendheid zijn van 
de liefde van God” zoals wij zingen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Om wat er binnen een ster gebeurt, hoe de kernfusie 
functioneert te kunnen verklaren, is iets fascinerends,  
maar daaraan moet een andere realiteit toegevoegd 
worden: het bestaan van God. En zonder die factor, 
zonder de bewustwording van het bestaan van een 
Schepper, zal Zijn schepping voor ons steeds een on-
doordringbaar mysterie blijven. Voltaire zelf zei: “Het 
heelal brengt mij in verwarring, en ik kan mij niet 
voorstellen, dat dit horloge bestaat en geen horloge-
maker heeft.” 

Men kan namelijk goed bedenken dat, als God de 
zon schiep, zoals ook andere sterren in ontelbare hoe-
veelheden, planeten met hun satellieten en alle he-
melse lichamen, Hij ook in staat is ze te onderhouden. 
In feite ontplooit de Allerhoogste in het Heelal een 
onophoudelijke en immense activiteit. Hij is het, die 
alles in beweging houdt door de macht van Zijn geest. 
Als Hij één ogenblik met deze activiteit zou ophouden, 
zou dat een onbeschrijfelijke chaos veroorzaken in de 
ruimte. Het is de laatste Boodschapper van God die 
ons deze waarheden onthuld heeft en wij kunnen dat 
heel gemakkelijk geloven.

Wij kunnen maar een zeer onvolmaakt beeld vormen 
van de persoonlijkheid van God, van Zijn macht en 
van alles wat van Hem uitstraalt. Hij is almachtig en 
niet alleen eeuwig maar onsterfelijk, dat wil zeggen 
dat Hij niet gevoed moet worden door een levensbron 
om te kunnen leven. Hij bezit het leven in Zichzelf 
en kan het aan anderen overbrengen zonder dat Zijn 
eigen vitaliteit vermindert. Wat de zon betreft, als zij 
gevoed wordt met de levensbron die de Almachtige 
is, kan ze blijven schijnen en het leven op aarde on-
eindig  in stand houden. Het menselijk wezen zelf is 
ook afhankelijk van de geest van God om in leven te 
blijven. Hij sterft, omdat hij afgescheiden is van deze  
levensbron.

In het Rijk van Christus dat zich weldra op Aarde 
zal vestigen, zullen alle mensen de gemeenschap met 
de Allerhoogste terugvinden krachtens het zoenof-
fer van onze geliefde Verlosser en van de goddelijke 
opvoeding die van hen weldoeners zal maken die in 
staat zijn om de universele Wet van het altruïsme na 
te leven. Onze geliefde Verlosser deed ons de belofte: 
“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven.” Matth. 5: 5. Dat  betekent zeker niet, dat de 
Zon binnen 5 miljard jaren zal verdwijnen en de Aarde 
een onbewoonbare planeet zal worden. Het is voor de 
eeuwigheid dat deze belofte ons gedaan is door onze 

geliefde Verlosser in naam van zijn Vader, die ons het 
eeuwige leven kan verzekeren.

Een hond en een konijntje
Uit de Duitse krant Hamelner Wirtschaftszeitung is de 
volgende tekst tot ons gekomen vergezeld van een ex-
pressieve foto die al heel duidelijk voor zich zelf spreekt. 
Het verhaal wordt verteld door Uhlrich Behmann:

Polly en Nini: een wel heel verschillend stel

Polly, een vrouwtjes basset met een ruwe vacht en 
Nini, haar kleine wilde konijn, vormen een werkelijk 
heel ongewoon koppel. Deze jachthond die de familie 
Büthe uit Hamelen al meer dan acht jaar in zijn bezit 
heeft, besloot op een dag moeder te worden. Niet dat 
Polly haar zinnen had gezet op een mooi mannetje van 
haar ras: deze jachthond met haar trouwe ogen, gespe-
cialiseerd in het jagen op vossen en hazen, adopteerde 
gewoon een baby konijn. 

Omdat ze losliep, was Polly weer eens de tuin van de 
buren in gegaan, joeg zodoende een konijnenmoeder 
op de vlucht en begon voor het huis te graven. 

 “In eerste instantie dachten we, dat haar jachtinstinct 
zou zegevieren,” zei de heer Büthe, maar de hond 
dacht niet lang na en nam één van de pasgeboren, nog 
blinde konijntjes in haar bek. Heel voorzichtig bracht 
ze het minuscule wezentje naar haar nest en likte het 
gewetensvol.

Polly veranderde vanaf dat moment volledig. Ze liet 
niemand in de buurt komen van haar en haar kleintje. 
Als de kleine Sylvia of haar vriendin Marion gedreven 
door nieuwsgierigheid dichterbij dit ongewone paar 
wilden komen, blafte ze woedend.

“We bekeken Polly en haar beschermelingetje op 
gepaste afstand. We vertrouwden deze schijnbare 
vrede niet. Immers Polly is en blijft een jachthond en 
Nini een uitverkoren prooi,” zei mevrouw Büthe. Maar 
Polly’s moederinstinct was het sterkste en uiterst verba-
zingwekkend: Polly kreeg zelfs melkklieren. De tepels 
raakten steeds voller. Nini begon haar nieuwe moeder 
te accepteren. Toen ons konijntje met zijn lange oren 
zijn oogjes nog maar net open had, volgde hij mevrouw 
Basset bij elke stap. Mevrouw Büthe maakte voor het 
stel een comfortabel nest in een oude kast. Mettertijd 
kreeg Polly steeds meer zelfvertrouwen en mocht Sylvia 
zelfs met het konijntje spelen. Als Polly’s aangenomen 

kind een beetje te lang weg was, hoefde ze alleen maar 
even flink te blaffen en Nini kwam aanlopen en liet 
zich gewillig in de bek van haar moeder nemen om 
naar het nest te worden teruggebracht.

Deze dierenidylle duurde net zo lang tot Nini vol-
groeid was. 

Niets is vreemder in feite voor mensen, die gewend 
zijn de dingen te bekijken vanuit het enge standpunt 
dat ze kregen door lessen in een samenleving in een 
staat van egoïsme, waar de zwakste wordt verslonden 
door de sterkste, dan plotseling voor een geval te staan, 
zoals het hierboven beschreven verhaal. Dat een hond, 
speciaal getraind voor de jacht, op eigen initiatief be-
sluit een nauwelijks geboren konijntje te adopteren, 
is natuurlijk heel ongebruikelijk. Dat was zeker iets 
om haar meester te verrassen en te verbazen. En mis-
schien wat nog beter was om hem te overreden het 
wild te laten lopen…

Dit spontane en intense gevoel van Polly om tederheid 
te betonen en te zorgen voor dat tere kleine wezentje, 
dat zijn moeder overhaast had moeten verlaten door 
het feit van de ontijdige komst van de jachthond, laat 
ons zien, dat altruïsme kan zegevieren over een heel 
tegengestelde en agressieve training. Een vorming die 
trouwens grotendeels van de mens komt, een instinct 
aanwakkerend, dat de vervloeking die ook door hem 
kwam in de tuin van Eden al min of meer bij talloze 
dieren heeft ontwikkeld. 

Tot die tijd was de vrede volmaakt en alle schep-
selen leefden in een goede verstandhouding. Na de 
zondvloed werd alles in verwarring gebracht en begon 
tussen alle soorten vijandschap te heersen. Vijandschap 
die de mens beklemtoonde door te gaan jagen. Daarna 
door vreselijke oorlogen te ontketenen, die slechts in 
dodelijk kracht vermeerderden, naarmate de “vooruit-
gang” en de “beschaving” groeiden. 

 Als men denkt aan al die miljoenen kinderen die de 
oorlogen, die ook nu nog niet ophouden op onze aarde, 
tot wezen hebben gemaakt en van alles hebben beroofd, 
geeft men er zich rekenschap van hoe wenselijk het 
zou zijn dat medelijden over de oorlogszuchtige geest 
zegeviert, net als bij de hond van de familie Büthe… 
en dat het goede gebaar uit liefde verricht de immense 
leegte gaat vullen rondom deze kleine kinderen. Dat 
zal een eerste stap zijn naar vrede en broederschap, 
evenals een terugkeer naar het leven dat daarvan af-
hankelijk is en voor de mens het kostbaarste goed is.


