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hersenen. Wij beginnen zo de dingen te beschouwen 
volgens de volle grootheid en de glorieuze uitgestrekt-
heid van de goddelijke wegen.

Wij zijn dan begeesterd. Maar natuurlijk, als het 
moment komt om aan ons karakter volgens de waar-
heid een vaste vorm te geven, opdat wij levensvatbaar 
zouden kunnen worden, verduidelijken de dingen zich 
en beperken zich; wij hebben dan de gelegenheid onze 
harten, onze gevoelen en de waarde van ons vertrou-
wen te peilen.

We moeten absoluut dat levensvatbare karakter ver-
werven. Zoals wij het heel vaak getoond hebben, zijn 
het de indrukken die wij ontvangen en deze die wij 
uiten die ons levensvatbaar maken of die ons doden. 
De mensen plegen allen zelfmoord zonder uitzonde-
ring, zonder zich er rekenschap van te geven, omdat 
zij niet volgens de goddelijke wet leven. Zij hebben de 
aarde volledig beschadigd; desondanks is ze nog zo 
mooi, ze manifesteert zoveel prachtige dingen dat wij 
er diep door getroffen worden. Ze tonen de pracht en 
de glorie van de goddelijke scheppingen, en zouden 
iedereen moeten aansporen vertrouwen te hebben in 
Degene die alles prachtig schiep, uit liefde voor hen 
die Hij op aarde plaatste om ze te bewonen.

Als wij de waarheid naleven, kunnen we niet aan de 
goddelijke welwillendheid en goedheid twijfelen, en 
wij zijn er zeker van dat alles tot ons bestwil bijdraagt. 
Natuurlijk moeten de voorwaarden daarvoor nageleefd 
worden die de Heer ons toont als onontbeerlijk om de 
zegen te kunnen ontvangen. Dan wordt men volledig 
verzekerd en niemand kan ons doen twijfelen en vre-
zen. Dat is wat ik diep voel.

Ik heb veel tegenstrijdigheden meegemaakt, door 
allerlei moeilijkheden en smartelijke omstandigheden, 
maar het vertrouwen is nooit verzwakt in mij ; ik heb 
steeds een onwankelbaar geloof behouden in de be-
loften van de Allerhoogste, die zeker zijn, ook wat de 
wederopstanding betreft. Onze geliefde Verlosser is 
uit de doden opgewekt en hij bevestigde zelf : “Waar-
lijk, ik zeg u: het uur komt waar al degenen die in de 
graven liggen de stem van de Zoon des mensen zullen 
horen en eruit zullen komen.” Persoonlijk heb ik een 
onbegrensd vertrouwen in dat woord van de Zoon van 
God. Ik stel geen vertrouwen in bedrieglijke dingen die 
niet staande blijven, noch in de onderrichtingen van 
de mensen, omdat ik weet dat ze vals zijn, en dat al 
hun wijsheid en al hun kunstgrepen tot niets dienen. 
Ik vestig mijn zekerheid op de Almachtige, de majes-
tueuze en welwillende Schepper van alle dingen, en 
op de Rots der eeuwen, Zijn aanbiddelijke Zoon.

De weg die voor ons open is door de goddelijke ge-

Het vertrouwen in God stelt nooit teleur

DE mensen zijn noodzakelijkerwijs altijd teleur-
gesteld in alles wat zij ondernemen, omdat het 

einde voor hen altijd het graf is. Dat is wel degelijk het 
teleurstellendste vooruitzicht, want waartoe dient een 
hoge positie te hebben gehad, in de wereld te hebben 
geschitterd, in overvloed, rijkdom, luxe en eerbetuigin-
gen te hebben kunnen leven, als men op een dag dat 
alles moet achterlaten om nadien in de vernietiging 
terecht te komen. Hoe meer macht en glorie men in de 
wereld heeft gehad, hoe pijnlijker de dood is, want men 
bemerkt dan dat alles wat men op aarde kan bezitten 
niet de macht heeft voor ons jeugd, kracht, gezondheid 
en het leven te behouden.

De mensen hebben vertrouwen in allerlei dingen; 
maar dat vertrouwen kan niet echt zijn. Het is onmo-
gelijk, aangezien zij geen ware basis hebben, die hun 
iets duurzaams verzekert. Men kan niet met heel zijn 
hart en zonder bijgedachten op bedrieglijke dingen 
vertrouwen. Het is een slag in de lucht, en lopen ach-
ter wind en zeepbellen aan. Een waarachtige en ste-
vige fundering is noodzakelijk. Deze fundering is de 
goddelijke waarheid, die zich uit door de altruïstische 
liefde. De mensen, die de kennis van de goddelijke 
wegen die alleen waarheid zijn, niet bezitten, kun-
nen dus geen echt vertrouwen hebben. Wat zij hou-
den voor vertrouwen is enkel lichtgelovigheid. Zij zijn  
inderdaad zeer lichtgelovig, maar zij hebben geen  
enkel greintje geloof.

De mensen verkeren dus in duisternis, al denken ze 
in het licht te zijn. Het is hun slecht gevormde karakter 
dat hen leidt en hen handhaaft in deze diepe donker-
heid, zoals er gezegd is: “De duisternis dekt de aarde 
en de donkerheid de volkeren.” Dat is wat hen belet 
te begrijpen, wat waarheid betekent. De waarheid 
bevrijdt ons; het is een wonderbaarlijke basis van een 
onwankelbare soliditeit. Ze wordt ons gegeven opdat 
wij een wonderbaarlijk vertrouwen kunnen verwezen-
lijken, dat ons het heerlijke gevoel van vrede en rust 
van het hart verschaft.

Wat is waarheid? Ze neemt een vaste vorm aan in 
de glorierijke persoonlijkheid van onze geliefde Ver-
losser, die ze op aarde is komen naleven, dat betekent 
de liefde in de hoogste mate verwezenlijken. Hij is van 
de hemelse hoogten neergedaald om zijn zuivere en 
vlekkeloze leven te geven voor de verloren mensheid.

Onze geliefde Verlosser wil ons tot waarheid en 
liefde leiden, opdat wij vrede, vertrouwen, geluk en 

het leven zouden kunnen verwerven dat hij ons geeft 
door het bloed aan zijn kruis. Hij heeft ons zijn oproep 
laten horen: “Kom tot mij, u allen die belast en bela-
den bent, ik zal u verlichten, ik zal rust aan uw zielen 
geven.” Toen wij gekomen zijn, heeft hij ons het te 
volgen proces getoond: “Leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart.” Door te trachten 
de waarheid een beetje na te leven, heeft dat in ons 
een kiem van vertrouwen doen ontstaan; maar omdat 
wij ons niet volledig in handen van de Allerhoogste 
leggen en aan Hem niet al onze zorgen overlaten, is 
ons vertrouwen nog klein en wij hebben moeite het 
goddelijke programma na te leven, dat bewonderens-
waardig en positief is. Alleen naarmate wij ons eerlijk 
oefenen in de praktijk van dat grandioze programma, 
dat vertolkt wordt door de woorden “altruïstisch be-
minnen”, namelijk op een geheel belangeloze manier, 
versterkt ons vertrouwen zich. Alles wordt dan veel 
gemakkelijker voor ons.

Onze geliefde Verlosser had een onwankelbaar ver-
trouwen in zijn Vader. Hij gaf, toen hij op aarde was, 
een prachtige getuigenis die nooit verzwakt is. Hij had 
aan zijn tafel tot zevenduizend personen; hij kon hen 
allemaal voeden. Hij kon ook de zieken genezen, de 
doden laten herrijzen, in één woord sublieme dingen 
doen. Waarom? Omdat hij de waarheid naleefde, na-
melijk de liefde zonder voorbehoud, en dat hij zo steeds 
verhoord kon worden door zijn Vader, omdat hij nooit 
aan Hem twijfelde.

Welnu, onze geliefde Verlosser nodigt ons nu uit, 
in het begin van dat nieuwe tijdperk, nl. dat van het 
Koninkrijk van God, hem te volgen om ook op onze 
beurt grandioze dingen te doen. Daarvoor is het nodig 
dat wij dezelfde bases hebben als hij, om ook een vol-
ledig vertrouwen en een onwankelbaar geloof te kun-
nen ontwikkelen. Hij zegt ons: “Als u een geloof hebt 
als een mosterdzaad, zal u bergen verzetten.” Dat is 
een vergelijking om een kort overzicht te geven van 
de kracht en de macht die uit het geloof voortvloeien. 
Tegenover onze geliefde Verlosser kon geen hindernis 
blijven, hij was meester van alles.

Wat ons betreft, moet dat hetzelfde zijn. Het Konink-
rijk van God staat voor ons door de goddelijke beloften. 
Door de boodschap van de waarheid, beginnen we hel-
der te zien; veel spinnenwebben en verkeerde dingen 
die ons ingeprent werden door de tegenstrever, de god 
van deze wereld van duisternis, verdwijnen uit onze 

Geef altijd en 
je zal nooit tekort komen

HET was zondagmorgen. De rituele mis 
 was opgehouden. Toen de kasteelbe-

woners hun eigen plek hadden verlaten, be-
gaven ze zich naar de uitgang van de kerk, 
waar Charles en Julienne, hun bedienden, 
hen opwachtten, aan wie periodiek bij het 
uitgaan van de plechtigheid de betaling werd 
gedaan. De geestelijkheid was op dat moment 
almachtig en degene die niet trouw deelnam 
aan alle religieuze kerkdiensten, verdiende 
niet langer zijn baan op het kasteel.

Door het toegekende magere salaris, dat 
het niet mogelijk maakte om de eindjes aan 
elkaar te knopen, moesten ze het komende 
seizoen in de velden de korenaren en de 
vergeten mais verzamelen. En wanneer de 
herfst de druiven had gerijpt, als de druiven-
plukkers hun werk hadden gedaan, liepen 
ze langs de rijen van de wijnstokken in de 

hoop voldoende druiven te vinden om er een 
beetje wijn van te maken, waarvan ze bij een 
goede gelegenheid konden genieten.

Het enige voorrecht dat het stel bedienden 
van het kasteel was toegestaan, was dat ze 
daar woonden. Voor die buitengewone gunst 
ging het erom dankbaar te zijn en zich met 
lichaam en geest te wijden aan het bedie-
nen van de bewoners van het kasteel. De 
leefomstandigheden waren zeker zeer be-
scheiden, maar men was er tevreden mee. 
Toen ze hoorden dat ze grootouders gingen 
worden, vertoonden Charles en Juliette een 
grote vreugde, een vreugde die helaas van 
korte duur was. De geboorte was op handen, 
toen de vader plotseling overleed. De arme 
moeder bracht weldra in tranen haar kleine 
Suzanne ter wereld, maar kon slechts een 
korte tijd haar rol van moeder vervullen, om-
dat de dood ook haar van haar innig geliefde 
kind wegrukte.  

De grootouders altijd bezig in hun kasteel 

en ook altijd in moeilijke omstandigheden, 
waren ontroerd door het treurige lot van het 
kleine weesje en namen haar van ganser 
harte bij zich op. In dit bescheiden milieu 
groeide Suzanne op tot de dag dat ze Henri 
ontmoette, een jongeman uit het naburige 
dorp in de Tarn-en-Garonne. Ook hij was 
opgegroeid in een gezin waar armoede aan 
de orde van de dag was. De twee mensen 
hadden dus geen enkele moeite om elkaar te 
begrijpen en trouwden al spoedig met elkaar. 

Op een boerderij midden in het platteland 
begon de leerschool van het leven voor die 
twee. Gelukkig dat Henri een flinke kerel 
was, want het was een zware taak om het 
dagelijks brood te verdienen. Zonder mop-
peren vertrok hij elke dag naar het bos met 
een zware kar getrokken door drie paarden 
en van de morgen tot de avond laadde en 
loste hij zware houtblokken. 

In een ondanks alles gelukkige sfeer werd 
een klein meisje geboren, Yvonne, en twee 

jaar later arriveerde Norbert, een stevige 
jongen. De twee kinderen begonnen hun 
leven op een verrukkelijke plek te midden 
van kippen, die luid kakelden in volle vrij-
heid, schapen die vrolijk blaatten in hun 
omheining en een menigte vogels die het 
land opvrolijkten met hun gevarieerde zang.

Daarna verliet Henri de zaagmolen om 
zich te associëren met zijn vader die zich 
bezighield met een groentebedrijf. Suzanne 
was toen genoodzaakt om haar man te volgen 
naar de velden waar in bepaalde seizoenen 
overvloedig werk was; Norbert, die nog een 
baby was, kon niet alleen thuis blijven, dus 
die werd in zijn wieg aan het einde van de 
groentebedden gezet. Daar kon hij zich met 
alle energie helemaal uitleven in huilen, als 
hij honger had. En om zijn honger te stillen 
was er geen gedoe met flesjes nodig; de 
overvloedige moedermelk stond de uitge-
hongerde kleine tot zijn beschikking, die het 
uur van zijn voeding nooit vergat. 
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Norbert was één jaar toen hij plotseling 
hevige kinkhoest kreeg. Ieder moment leek 
het arme kind te zullen stikken en de moe-
der was in alle staten. De geraadpleegde 
arts voorspelde weinig optimistisch: “Alles is 
nog niet verloren. We gaan hem een drankje 
voorschrijven, dat hem zal doen overgeven of 
doden. Bent u het daarmee eens?”

De baby koos er liever voor om over te 
geven, daarna nam hij weer de borst van zijn 
moeder tot haar grote opluchting. Na ternau-
wernood aan de dood te zijn ontsnapt, begon 
het kind normaal en zonder problemen te 
groeien; de school terzijde gelaten, waar hij 
zonder overtuiging of enige werklust naartoe 
ging. De natuur was zoveel aantrekkelijker 
dan de boeken van geschiedenis, aardrijks-
kunde, rekenen en taal!

Ondertussen werden er nog vier kinde-
ren geboren. Toen deed Norbert zijn eerste 
communie in de katholieke kerk volgens de 
wens van zijn ouders. Met 15 jaar was hij wel 

gedwongen zijn rustige jeugd achter zich te 
laten en wat geld te gaan verdienen, want in 
huis ontbrak dat kostbare goedje dikwijls. De 
vader was van baan veranderd en het beetje 
geld dat hem in de meelfabriek gegund werd, 
liet het gezin in armoede. 

Yvonne, de oudste dochter, had een baan 
gevonden in een spinnerij en Norbert bij een 
melkboer in wiens dienst hij een fijne tijd 
had met het hoeden van een kudde koeien. 
Het leven was zeker mooi te midden van de 
natuur, maar hield ook risico’s in voor de jon-
geman die dikwijls ondoordacht en roekeloos 
op avontuur ging op gevaarlijke plekken. De 
rivier was speciaal aantrekkelijk, zo aantrek-
kelijk, dat het op een dag weinig scheelde of 
hij was verdronken, toen zijn benen plotseling 
verward raakten in de hoge waterplanten. Hij 
wist zich juist op tijd los te maken, nadat hij 
veel water binnenkreeg!

Toen in 1939 de oorlog werd verklaard, 
ging Norbert op aanraden van zijn vader in 

dienst bij een handelaar in hout en kolen, 
bier en koolzuurhoudende dranken. Gelukkig 
had de jongeman al een flink postuur, want 
het werk bestond uit het trekken van een 
zware kar om de koopwaar bij de klanten te 
brengen, omdat de regering vrachtwagens 
en auto’s had gevorderd voor de oorlog. Als 
dat zware werk gedaan was, ging Norbert de 
rest van de dag klaverjassen met zijn vrien-
den. In hun gezelschap gingen de uren snel 
voorbij en was het al erg laat als hij zijn bed 
opzocht. Of hij wijdde zijn nachten aan de 
visvangst, wat hem bij een zekere gelegen-
heid een ongewild bad opleverde, waar hij 
niet levend uit dacht te komen!

Norbert werd zich beetje bij beetje ervan 
bewust dat het leven niet alleen maar bestond 
uit plezier maken. Het is waar dat de stilte 
van de nacht op de oevers van de Garonne 
heel geschikt was voor meditatie… Op een 
avond liet hij zich dan ook plotseling op zijn 
knieën vallen en begon bitter te huilen. Ter-

wijl hij zijn blikken ophief naar de hemel vol 
sterren, slaakte hij een diepe zucht en stelde 
deze fundamentele vraag: wat komen we 
eigenlijk doen op deze aarde? En waarom 
moet er zoveel lijden bestaan?

Enige tijd later kwam Norbert zoals ge-
woonlijk thuis. Zijn zus die erg jong was 
getrouwd, was er juist die dag en was in 
gesprek met hun vader. Norbert ging niet 
ver van hen af zitten en begon te luisteren 
naar Yvonne: ”Weet je, pappa, God is goed, 
zo goed dat Hij heeft gezorgd voor een Ver-
losser in de persoon van Zijn Zoon, om de 
veroordeelde mens te bevrijden. Dankzij dat 
losgeld kunnen wij allen hopen op de komst 
van een prachtig rijk, waar alle mensen in 
vrede zullen leven te midden van een elke 
dag feestelijke natuur. Nooit geen orkanen 
meer of kou. De woestijn wordt zelfs weer 
groen en de vogels in de bomen zullen niet 
meer voor hun kleintjes hoeven te vrezen. 
Dat zal zijn het Koninkrijk van God, waar 

nade is een bewonderenswaardige weg, het is de weg 
van het altruïsme. Hij bevredigt volledig ons hart, geeft 
ons onuitsprekelijke vreugde, de enige waarachtige 
en duurzame vreugde. Hij leidt ons tot het eeuwige 
leven. Wij volgen geen illusies, wij kijken met goed 
geopende ogen, wij lopen niet blindelings op een weg 
die geen resultaat geeft. Wij weten dat de Heer trouw 
is, en dat ons vertrouwen, als wij ook trouw zijn, nooit 
bedrogen zal worden. Maar het is wel degelijk zeker 
dat wij niet op een welslagen kunnen hopen als wij 
het nodige niet doen. Nooit zal een boer de gedachte 
hebben overvloedig te oogsten op een veld dat hij 
niet ingezaaid of onderhouden heeft. Dat is de logica 
zelf.

Dat geldt ook voor ons. Als wij de voorwaarden niet 
naleven die voor ons liggen, en die de beloften zeker 
maken, kunnen we er van tevoren zeker van zijn, dat 
wij niet zullen slagen en zullen teleurgesteld worden, 
omdat wij voor het werk van de Heer niet de vereiste 
trouw en aanhankelijkheid inzetten. Het is onontbeer-
lijk dat wij ons geweten geen geweld aandoen, maar 
dat wij al het nodige doen om dat bewonderenswaar-
dige en wonderbaarlijke vertrouwen te vinden, dat 
steunt op waarachtige en niet op fictieve dingen.

Door middel van de universele wet hebben we ze-
kere gewaarwordingen, die niet omvergeworpen kun-
nen worden. Deze wet toont ons dat elk ding voor het 
goede van het andere bestaat. Wij hebben het bewijs 
ervan in ons lichaam, in de beweging van de hemel-
lichamen in de ruimte en in alle circulaties, dat deze 
sublieme en weldoende wet zich op een onverander-
lijke manier manifesteert op aarde; wij kunnen zo het 
oneindig wijze en goede karakter van de Almachtige 
ontdekken.

Vanaf dat moment kunnen we in Hem een volledig 
vertrouwen hebben. Men kan ons dan allerlei theorieën 
aanbieden, ons zeggen dat de bijbel de eeuwige fol-
teringen onderricht, dat de boosaardigen naar de hel 
zullen gaan en eeuwig gekweld zullen worden; wij 
zullen met zekerheid antwoorden dat wij, omdat wij de 
universele wet kennen die ons voldoende inlicht over 
het goddelijk karakter, ervan overtuigd zijn dat de Al-
machtige opperst goed is en nooit zulke gevoelens had.

Wij hebben nog het voorbeeld van onze geliefde Ver-
losser, die de universele wet heeft gevolgd; hij leefde 
zodanig voor het goede van de anderen, dat hij zegen 
kon brengen tot de uitersten van de aarde. Daarom 
hebben we vertrouwen en weten we dat ons vertrou-
wen nooit beschaamd zal worden, op voorwaarde ten-
minste dat wij de goddelijke principes naleven.

Onze geliefde Verlosser behield voortdurend zijn ze-
kerheid. Toen het door de mensen goedgekeurd was, 
dat hij zegepralend in Jeruzalem binnentrad, en dat 
allen op zijn doortocht riepen: “Hosanna! Gezegend 
hij die komt in de naam van de Here!”, had hij ver-
trouwen. Hij behield al zijn zekerheid toen hij aan het 
kruis genageld werd, toen zijn discipelen vluchtten. 
Allen verlieten hem en toch was het de waarheid, de 
glorieuze uiting van de liefde van God die bewaarheid 
werd in de persoon van onze geliefde Verlosser die 
voor de zondaren stierf.

Wij willen op onze beurt ons in het vertrouwen oe-
fenen door de goddelijke lessen na te leven, om een 
onwankelbaar geloof te verwerven. Daarvoor moet 
men de waarheid begrijpen, en om ze te begrijpen, 
moet men ze naleven. We moeten ons inspannen steeds 
in ons hart goede gevoelens voor elkaar te hebben,  
anders leven we niet volgens de waarheid. Wij moeten 
de heerlijke geschiktheid hebben van een hart dat zijn 
naaste liefheeft, aangezien de apostel Johannes ons 
zegt: “Wij weten dat wij van de dood naar het leven 
overgegaan zijn, omdat wij de broeders liefhebben.” 

We moeten welwillendheid, goedheid jegens iedereen 
hebben, zelfs jegens onze vijanden, jegens degenen 
die ons bestrijden. Als wij steeds dat wonderbaarlijke 
programma voor ogen houden, zullen we zeker de 
overwinning behalen, die de Heer ons beloofd heeft 
en wij zullen een onwankelbare zekerheid verwerven 
in Degene die de beloften heeft gedaan en die trouw 
is. Wij zullen dan het glorierijke goddelijke programma 
kunnen verwezenlijken, dat eruit bestaat de tranen te 
drogen, de pijnen te stillen, de onuitsprekelijke zegen 
te brengen die de Heer ons toestaat in zijn genade, op-
dat wij ze rondom ons verspreiden, door het Koninkrijk 
van God op aarde te vestigen.

Opdat alles nieuw wordt!
Uit de krant Ouest-France van 2, 3 mei 2020, noteren 
we een artikel van Francis Vallat dat de titel heeft :

«Ga de strijd aan, opdat alles verandert, want er is 
geen andere keuze»
 

Eerlijk gezegd vreesde ik, dat, als de crisis van het 
coronavirus voorbij was, het deugdzame: «Dat nooit 
meer» of «Er zal een voor en na zijn» weer vergeten 
wordt. Met een terugkeer naar «business as usual», 
zoals na de financiële crisis van 2008. 

Vandaag ben ik overtuigd van het tegendeel, sim-
pelweg omdat we een sprong in het vreemde gedaan 
hebben, die van ons zal eisen op alle fronten tegelijk 
te vechten: op het gebied van gezondheid, milieu, 
economie, van het sociale, het maatschappelijke, het 
humanitaire, en... het spirituele vlak, die onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. 

De hele mensheid is bang geweest 
De aanhangers van het verleden zijn in het harnas ge-
storven, en sommige leiders weten het. Het feit dat de 
helft van de wereldbevolking in lockdown is geweest, 
heeft een nieuw bewustzijn gecreëerd, gestimuleerd 
door de media. Voor het eerst in haar geschiedenis 
was de hele mensheid bang. Ze ontdekte onverhoeds 
en direct dat niet alleen beschavingen, maar ook zijzelf 
sterfelijk waren. Zoals het stond te gebeuren voor de 
planeet, behalve dat het decennia had gekost. 

De wereldoorlogen hadden geen twijfel laten bestaan 
aan het overleven van de mens zelf. De eerste leidde 
evenwel tot de oprichting van de Volkenbond en de 
tweede tot de Verenigde Naties. En nu, na dit trauma 
van ongekende omvang, zullen over de hele wereld 
te veel jonge mensen, ouders, leiders, volkeren, niet 
langer de verspilde tijd en risico’s verdragen die wor-
den veroorzaakt door onnodige ruzies, de geschonden 
natuur, de veronachtzaamde biodiversiteit, de perverse 
effecten van globalisering, de gevaren van een wereld 
die op alle niveaus met elkaar verbonden is. Het zal 
veel krachtiger, verder en sneller... moeten gebeuren.

De kern van onze systemen is permanent veranderd. 
Alle economische grendels, alle heilige principes zijn 
uit elkaar geploft. De enorme plaat om geld mee te 
drukken was gewoon een luchtballon, het vermijden 
van een plotselinge dood. 

De uitdaging om te overleven zal eindelijk een soli-
dariteit opleggen in het handelen en het brengen van 
offers. Het in de wacht zetten van te bevoorrechte po-
sities voor de één, en van verworven rechten voor de 
ander... Op nationaal niveau zal men moeten terugkeren 
naar een strategische toestand en van verzet moeten 
veranderen: een geest van verdediging, gezondheid, 
onderwijs, nationale zelfvoorziening van de eerste be-
hoeften... Bovenal zullen nieuwe Europese en interna-
tionale ambities moeten worden bevorderd. 

Natuurlijk is het idee van een wereldregering een 
utopie, maar laten we ophouden met degenen die het 
wel willen voor mensen met een stralenkrans te houden, 
zoals men onlangs nog deed met milieuactivisten. En 
het zou kunnen zijn dat het de grootheid van Frankrijk 

is om te vechten, met de steun van de verantwoorde-
lijke publieke opinie, om ons sociaal contract weer te 
vinden in de context van een strijd die op het niveau 
van de planeet moet worden gevoerd. En het is niet 
zeker of de Chinezen het spel niet mee willen spelen... 

Ik ben een van degenen die klaar zijn om de strijd 
aan te gaan, zodat alles daadwerkelijk verandert. Om-
dat er geen andere keuze is! 

Het collectieve bewustzijn van de dodelijke be-
dreiging voor zowel de planeet als het menselijk ras, 
waarvan het eindelijk schreeuwt dat hun lot met elkaar 
verbonden is, kan ook een basis vormen voor actie voor 
de regeerders van “hierna”, evenals een essentieel ar-
gument en wapen voor de moedige verantwoordelijk-
heden die ze moeten nemen. Of het nu de nu bewezen 
noodzaak is om de globalisering te corrigeren om de 
positieve en destructieve effecten ervan in evenwicht 
te brengen; of de groeiende wens om niet meer toe te 
geven aan de sirenes van de «consumentendictatuur»; 
of de onvermijdelijke uitdaging om de solidariteit zowel 
binnen als tussen de nationale gemeenschappen te ver-
sterken; of tenslotte en vooral de verplichting die door 
allen wordt gevoeld om meer efficiency aan een globaal 
bestuur te geven, ik bedoel aan de coördinatie van een 
wereld waar elk «de ander bij het sikje houdt» (China 
zal niet zonder zijn «cliënten» bijvoorbeeld kunnen 
leven, of kortweg: geen land kan en zal zich kunnen 
redden zonder harmonisatie met andere...)

Dus, natuurlijk, «alle kunst is in de uitvoering», zoals 
Clausewitz zei bij het praten over oorlog (en dit is een 
passende term, want het is een kwestie van het verslaan 
van de meedogenloze mars naar collectieve zelfmoord), 
en ik ben me ervan bewust dat in onze democratieën 
in het bijzonder, de sociale schade veroorzaakt door 
een dergelijke revolutie verschrikkelijk kan zijn en elk 
initiatief kan verhinderen, zelfs een deugdzaam. 

Twee reacties op de noodsituatie
 

Maar het lijkt mij dat er slechts twee mogelijke antwoor-
den zijn op deze belangrijke vraag. De eerste is dat 
de heersers zich ervan bewust zijn dat ze niet in staat 
zullen zijn om de vereiste inspanningen (zoals in elke 
overgangsperiode) te doen zonder aan te tonen dat ze 
alles doen en zullen doen om ze te beperken, om ze te 
verdelen met gerechtigheid, en om het aantal opgeof-
ferden op het altaar van het eigenbelang van iedereen 
te verminderen. Zij moeten zich daarom realiseren dat 
zij niet kunnen handelen zonder samen, overal en met 
één stem, een geharmoniseerde verantwoorde opvoed-
kunde ten opzichte van al hun volkeren tegelijk uit te 
voeren. Dit houdt ook in, dat zij het vooraf eens moeten 
worden over de beloften van geloofwaardigheid die zij 
elkaar zullen moeten geven. In dit opzicht is dat wat 
gisteren nog een utopie was, uitgegroeid tot de voor-
waarde voor ieders overleving... 

De tweede is dat als de heersers van de wereld niet 
in deze richting gaan, er geen kans zal zijn om de weg 
die ons universeel naar een ramp leidt, om te draaien. 
Een voorbeeld? De hysterie van de «coronacrisis» in 
de meest geavanceerde samenlevingen, doorgegeven 
en versterkt door de overmatige heerschappij van de 
media, zal hen dompelen in een situatie waaraan ze 
niet het hoofd zullen kunnen bieden. Te beginnen met 
de stilte (oorverdovend vandaag) of de onverschillig-
heid die ze niet meer zullen kunnen stellen tegenover 
de stromen van opstandige volkeren van het zuidelijk 
halfrond, steeds meer getroffen door pandemieën en 
klimaatverandering.

Een enorme en existentiële uitdaging 
Deze zijn nu onder controle, maar morgen, als er niets 
wordt gedaan, zullen de volkeren die met voeten worden 
getreden, niets meer te verliezen hebben. En ze zullen 
een verschrikkelijke kracht hebben die wij verloren 
hebben, namelijk weten dat de dood deel uitmaakt van 
het leven. Deze voorouderlijke wijsheid zal paradoxaal 
genoeg hun destructieve hartstocht voeden... naast 
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men wordt uitgenodigd onder de wijnstok 
en de vijgenboom. En, nog het meest won-
derbaarlijke, allen die gestorven zijn, zullen 
weer opstaan in het kader van het herstelde 
Eden. De slechte tijden zullen dan zijn  
vergeten.”

De vader zat verstrooid naar zijn dochter te 
luisteren, om niet te zeggen terughoudend, 
terwijl Norbert geraakt tot diep in zijn ziel, 
helemaal in verwarring was. Zijn jeugdige 
ziel van 17 jaar kon dus hopen op een ge-
lukkige toekomst! Maar op dit moment rees 
de werkelijkheid voor hem op, en hij kon 
zich er niet aan onttrekken. Wachtend op de 
Nieuwe Aarde met zijn stralende lente, zijn 
heerlijke zon, zijn zachte bries, zijn bloemen 
en zijn altijd blauwe hemel, moest hij zwoe-
gen om het brood te verdienen in het zweet 
zijns aanschijns. Daarom had de vader van 
Norbert hem in de meelfabriek laten gaan 
zodra hij 21 jaar was. In dienst genomen als 
vrachtwagenchauffeur moest hij niet alleen 

zware vrachten rijden, maar ook zakken 
bloem van 100 kilo tillen.

Toen hij Lucette ontmoette was Norbert 23 
jaar. Van wat hij had gehoord uit de mond 
van zijn zus, maakte hij meteen het jonge 
meisje dat hij beminde, deelgenoot: “Weet 
je, Lucette, ik geloof vast en zeker in het 
bestaan van een God die in tegenstelling tot 
wat de religies ons leren, niemand straft, en 
ook niet het vagevuur heeft uitgevonden en 
ook niet de hel, en in Zijn aardse Koninkrijk 
zullen alle doden op een dag weer opstaan, 
dankzij het losgeld zo edelmoedig betaald 
door de Zoon van God. Snap je, Lucette, dat 
dit verwachtingen buitengewone dingen zijn, 
waarin het mij is gegeven te geloven met 
heel mijn hart?”

Toen zij haar verloofde zo hoorde praten, 
was Lucette er meteen van overtuigd, dat hij 
gelijk had. Na twee jaar verkering beloofden 
de jonge mensen elkaar trouw in goede en 
slechte tijden. De kinderen volgden elkaar 

zo regelmatig op dat de geldproblemen aan-
zienlijk waren. De beide echtgenoten smolten 
dan ook als twee druppels water samen om 
de situatie het hoofd te bieden. 

Lucette was net thuis op de dag, dat twee 
jonge mensen op de deur klopten om haar 
een Gids van het Rijk der Gerechtigheid aan 
te bieden, en een ansichtkaart met Christus 
te Getsemane erop. Norbert las het blad op-
lettend en dacht, dat het hier misschien ging 
om het werk waarover zijn zus een paar jaar 
eerder had gesproken. 

De vader van Lucette overleed en dank-
zij de hoop op de wederopstanding was zijn 
verdriet minder groot.

Enige tijd later belden de twee evangelis-
ten weer aan. Deze keer vroeg Lucette hun 
terug te komen, als haar man thuis was. Hun 
getuigenis was toen zo overtuigend en in 
overeenstemming met die van Yvonne, dat 
Norbert en Lucette geen schaduw van een 
aarzeling voelden om de uitnodiging aan te 

nemen die hun werd gedaan om op de bij-
eenkomsten van de familie van het geloof 
te komen. En als er niemand was om op de 
kinderen te passen, vertrouwden de ouders 
hen gewoonweg toe aan de Eeuwige. Wie 
kon hen beter beschermen dan Hij?

Norbert en Lucette wachtten niet lang om 
mee te gaan doen aan het werk, waarvan ze 
de goede gegrondheid en de onschatbare 
waarde erkenden. Ondanks hun geringe 
materiele middelen hadden ze er plezier 
in de evangelisten die op doortocht waren, 
onderdak te bieden en het was voor hen 
een erg grote vreugde, als ze de reistas van 
deze dappere mensen die in weer en wind 
op een brommertje door het land trokken, 
overvloedig konden vullen. Want de echtge-
noten hadden de werking van de universele 
Wet die beschreven staat in De Boodschap 
aan de Mensheid, heel goed begrepen: altijd 
en alleen te leven voor het welzijn van de 
naaste, hem omringen met welwillendheid, 

hun aantal en hun wanhoop die hen onoverwinnelijk 
zullen maken. 

De uitdaging is enorm, omdat het strikt genomen 
existentieel is. Het zet ons ook met de rug tegen de 
muur van waarden die onze identiteit smeden. Nog 
nooit in de geschiedenis is het zo immens en univer-
seel geweest... Het is tenslotte dringend noodzakelijk, 
omdat de mens nog steeds – maar voor slechts een 
paar jaar – de mogelijkheid heeft om de kaarten zelf 
opnieuw te verdelen. Maar als morgen deze intenties 
niet openlijk worden getoond, noch een begin tonen van 
realisatie, zal het te laat zijn... en de vulkaan waarop 
we nog dansen zal exploderen.»

Onze samenleving is als een grote patiënt in doods-
angst, die wanhopig probeert op te staan, die wankelt, 
wiebelt, struikelt en struikelt om terug te vallen in de 
sleur van egoïsme waaruit hij niet alleen kan komen. 
Daniël had bij de uitleg van koning Nebukadne-
zar’s droom gesproken over een standbeeld waarvan 
het hoofd van goud was, borst en armen van zilver; 
de buik en dijen van messing; de benen van ijzer  
en de voeten, deels van ijzer en deels van klei.  
Dan. 2: 31-33. Dit beeld dat enorm was, had één zwak 
punt: zijn voeten waren gemaakt van twee materia-
len die niet combineren: ijzer en klei. In het visioen 
van de koning, komt een steen los van de berg en 
raakt de voeten van ijzer en van klei van het stand-
beeld en breekt ze aan stukken. Het beeld stort dan 
in en ijzer, klei, messing, zilver en goud worden sa-
men gebroken en worden als het kaf van de tarwe-
korrel die in de zomer uit een gebied ontsnapt; de 
wind voert ze weg en er wordt geen spoor meer van  
gevonden. Dan. 14: 35. 

Dit is het beeld van wat we op dit moment ervaren 
en van wat ons in de nabije toekomst te wachten staat. 
Inderdaad, de strijd om alles te veranderen lijkt mooi, 
maar het is de vraag over welke strijd we het hebben. 
In feite is het kwaad dat vreet aan onze samenleving, 
het egoïsme van elk in het bijzonder en van allen in 
het algemeen. Alle vormen van de overheid aan de 
linkerkant of rechts hebben theorieën en programma’s 
gepropageerd en uitgegeven en dat leek prachtig, 
maar de uitvoering ervan is altijd in het voordeel van 
een paar en ten koste van het grotere deel van de be-
volking. Bovenal willen we vechten om onze belangen 
te verdedigen, die van anderen interesseren ons wei-
nig. Als het anders was, zouden we deze strijd al een 
lange tijd geleden hebben gevochten, zouden we niet 
hebben gewacht op de uitbraak van het Coronavirus. 
Want er is geen gebrek aan ongelijkheid en onrecht-
vaardigheid in onze wereld! Mensen worden misleid. 
Ze hebben alle vertrouwen in hun leiders verloren. Het 
zou voldoende zijn om deze tekst voor te lezen aan de 
kansarmen, de armen, aan degenen die geen zeggen-
schap hebben; zij zouden kunnen zeggen: «Dit zijn 
mooie woorden die nooit in de praktijk zullen worden 
gebracht.» En ze zouden gelijk hebben. 

De oplossing voor de huidige problemen bestaat. Die 
werd meer dan 2000 jaar geleden gegeven door Jezus 
Christus die zei: «Houd van elkaar, zoals ik van jullie 
heb gehouden.» Johannes 13: 34. Het is de oplossing 
voor alle problemen, van welke aard dan ook. Als we 
het hadden aangenomen en in acht genomen, zou-
den er geen arme, ongelukkige mensen meer zijn en 
geen rijkere mensen, die hun medemensen uitbuiten, 
en geen sociale ongelijkheden. Er zou welvaart zijn, 
overvloed voor iedereen; het Koninkrijk van God zou 
op de aarde gevestigd worden.

We weten dat deze gezegende tijden, die door de 
profeten worden aangekondigd, spoedig zullen ko-
men, dankzij het offer van onze dierbare Heiland 
en zijn trouwe medewerkers. Maar hiervoor is meer  

nodig dan de epidemie van het coronavirus. De Schrift 
kondigt ongekende beproevingen aan die zullen tonen 
wat het werk van elk is en waarin de hooghartigen en 
de goddelozen als stoppels zullen zijn. Er zal niets van 
hen overblijven, ze zullen met wortel en tak worden 
uitgeroeid. Maar voor degenen die de Heer vrezen zal 
de zon van gerechtigheid opkomen, en het heil zal in 
zijn stralen zijn. Maleachi 4: 1.

Van ongelijkheid tot broederschap 
Sinds er geld bestaat, bestaat er ook rijk en arm. Het 
geld gaf sommigen de kans om het opzij te leggen, 
en dus te vergaren noodzakelijkerwijs ten koste van 
anderen. Zo werden de eerstgenoemden rijk, en de 
anderen arm. Dit betekent dat, als er geen geld zou 
bestaan, er geen rijke mensen zouden zijn, maar ook 
geen arme mensen. Natuurlijk kunnen we ons niet 
voorstellen, dat de huidige samenleving zonder geld 
functioneert. Dat komt gewoon, omdat we door geld 
hebben vervangen, wat op natuurlijke wijze tussen de 
mensen zou moeten circuleren: liefde, dankbaarheid, 
toewijding, onbaatzuchtigheid, wat niet alleen deugden 
zijn, maar ook waarden; daar komen we later op terug. 

Het artikel dat we hier weergeven, komt uit het Bel-
gische tijdschrift En Marche Nr. 1636, en legt uit, dat 
deze ongelijkheid niet onvermijdelijk is.

Ongelijkheid, niet een onvermijdelijke 
noodwendigheid

Toenemende ongelijkheid is geen onontkoombare be-
weging. Om die in te dammen, moeten we ons bewust 
maken, hoe ons meritocratische systeem ze hardnekkig 
probeert te rechtvaardigen. 

...De economische ongelijkheden nemen over de hele 
wereld toe. In 1980 had de rijkste 10% van de bevol-
king in India, de Verenigde Staten, Rusland, China en 
Europa 25-35% van het totale inkomen van de bevol-
king in handen. In 2018 is het deel van de taart, dat 
verdeeld wordt onder de bevoorrechte mensen, tussen 
de 35 en 55%. 

Op het gebied van inkomensgelijkheid doet Europa 
het zeker iets beter dan de Verenigde Staten. En Bel-
gië – dat op de Gini-index stijgt naar de vijfde plaats 
in Europa – is beter dan andere landen op het oude 
continent. Maar er is weinig om over op te scheppen. 
België slaat een slecht figuur, als het gaat om segre-
gatie op school; toegang tot de gezondheidszorg voor 
iedereen blijft een grote uitdaging; discriminatie bij 
huisvesting raakt mensen van buitenlandse afkomst, 
eenoudergezinnen, mensen in de bijstand…

Een democratische uitdaging

De eerste prijs in deze ongelijkheden tegenwoordig, is 
voor de identiteitskaart. Donald Trump in de Verenigde 
Staten, Marine Le Pen in Frankrijk, Tom Van Grieken, 
de jonge leider van het Vlaams Belang in Vlaanderen, 
kleden hun haatzaaiende taal in met sociale accenten, 
zich verzettend tegen onzekerheden hier en elders. 
“Het sluiten van de grenzen zal niet de naar elders 
verplaatste fabrieken terugbrengen,” waarschuwt No-
belprijswinnaar in economie Joseph Stiglitz... Maar de 
verhandelingen van intellectuelen, hoe goed beargu-
menteerd ook, zullen de opkomst van populisme en het 
zich onthouden van stem bij verkiezingen niet in de 
weg staan, zolang de ongelijkheden aanhouden. “Het 
is heel moeilijk om oplossingen te bedenken voor de 
andere grote uitdagingen van onze tijd, te beginnen 
met die op het gebied van het klimaat en de migratie, 
als we er niet in slagen tegelijkertijd de ongelijkheid 
te verminderen,” stelt de econoom Thomas Piketty... 

In 2014 voerden Amerikaanse sociologen en wis-
kundigen computersimulaties uit om de factoren te 
begrijpen die van invloed zijn op de ondergang van 
samenlevingen. Volgens hun berekeningen versnellen 
en verergeren ongelijkheden het proces, terwijl samen-

levingen met meer gelijkheid beter in staat lijken te 
zijn om te stabiliseren... 

Welverdiend?
 

Van de Brahmanen van India tot de heren van de 
Middeleeuwen, en de koloniën, volgt Thomas Piketty 
het spoor in de geschiedenis van maatschappelijke 
ongelijkheid: “Alle menselijke samenlevingen moeten 
betekenis geven aan hun ongelijkheden, en de recht-
vaardigingen ervan in het verleden zijn, indien nader 
bestudeerd, niet altijd dwazer dan die van het heden.” 
Waarom keuren we Russische oligarchen, nieuwe 
Aziatische miljardairs af en zingen we de lof van de 
schatrijke Silicon Valley-ondernemers die zich met het 
belachelijke voorkomen van adolescenten vertonen op 
sociale media? In naam van de individuele vrijheid, 
antwoordt de econoom, hebben onze samenlevingen 
inspanning en verdienste verheven tot kardinale deug-
den. De concurrentie die iedereen in staat stelt boven 
de massa’s uit te stijgen, stimuleert de innovatie die op 
haar beurt de samenleving als geheel ten goede zou 
moeten komen. Het maakt niet uit, dat niet iedereen 
dezelfde kansen had vanaf het begin. Het maakt niet 
uit, dat deze kleine wereld door collectieve investerin-
gen, bijvoorbeeld in opleiding of onderzoek, toegang 
heeft gekregen tot benijdenswaardige posities. “Het 
herverdelen van rijkdom betekent nooit alleen het deel 
dat de samenleving heeft gegeven, teruggeven aan de 
samenleving”, zegt filosoof Patrick Savidan. Rijk of arm, 
iedereen moet winnen. Angst, psychische stoornissen, 
levensverwachting, obesitas, geweld, drugsgebruik... de 
Engelse epidemioloog Richard Wilkinson vergeleek deze 
grootheden met de internationale inkomensverdeling. 
Gelijkheid, concludeert hij, verbetert de gezondheid 
van de hele samenleving, inclusief van het rijkere deel. 

Wanneer u wilt... 
Terwijl Forbes zijn lijst van de hoogst genoteerde mil-
jardairs etaleert op de omslagen van glossy bladen, 
wijdde het blad Society deze zomer zijn hoofdartikel 
aan Pascal Saint-Aman, een personage dat volledig 
onbekend is bij het grote publiek. Het hoofd van de 
belastingdienst van de OESO (de Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling) voert sinds 
2008 een schijnbaar hopeloze strijd (zoals Don Quichot 
tegen windmolens) tegen belastingparadijzen. En deze 
hoge ambtenaar vocht niet slechts tegen windmolens. 
In januari beloofden 127 landen te werken aan interna-
tionale belastinghervormingen om multinationals eind 
2020 hoger te belasten. Een teken dat tijden kunnen 
veranderen? “Nu uitleggen, dat er andere keuzes zijn 
dan de hoogste vermogens vrij te stellen van belasting, 
omdat ze weigeren om die te betalen en dat te accepte-
ren, omdat het te moeilijk is om hen te dwingen, in een 
tijd waarin de toenemende ongelijkheid en klimaatver-
andering formidabele mondiale uitdagingen vormen, is 
een vorm van onverantwoordelijkheid,” schrijft Thomas 
Piketty, eraan herinnerend dat de inzet niet technisch 
is, maar ideologisch. 

De cijfers zijn welsprekend en spreken dus voor zich-
zelf : 10% van de rijkste mensen in India, de Verenigde 
Staten, Rusland, China en Europa, in de zogenaamde 
ontwikkelde maar ook beschaafde landen, bezit in 2018 
35 tot 55% van het totale inkomen van de bevolking. 
Men kan bedenken dat van de resterende 90% ook 
een aanzienlijk percentage rijk is, en dat de bevolking 
de rest deelt, een mager deel, dat nog verdeeld moet 
worden tussen vele individuen. Aan de andere kant is 
het algemeen bekend, dat wanneer in een samenleving 
de rijken rijker worden, de armen ook armer worden 
de middenklasse de neiging heeft te verdwijnen. 

Zoals de auteur van dit artikel zegt, leven we in een 
wereld die inspanning en verdienste in de rij van kar-
dinale deugden heeft geplaatst. Zeker moeten volgens 
de wet van gelijkwaardigheid inspanning worden be-
loond, wat verdienste betreft, daar zullen we nog op 
terugkomen. Het betalen voor inspanning mag echter 
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hem op alle mogelijke manieren helpen, zich 
met liefde daaraan wijden, zonder ooit iets 
terug te verlangen. 

Daarna kwamen er enkele teleurstellingen 
op hun weg, die Norbert en Lucette zeker 
niet verwachtten en die hen nogal overvielen. 
Ondanks henzelf raakten ze verwikkeld in 
een bepaalde affaire en werden op een ge-
geven moment zonder consideratie vervolgd 
door de deurwaarders. De geraadpleegde 
advocaat hoefde bijna niet te zoeken in de 
gecompliceerde lijst van menselijke wetten 
om te zeggen wat hij ervan dacht: “Uw zaak 
is al op voorhand verloren, want zij die tegen 
u zijn, zijn machtig!”

Toen wendde Norbert zich tot de Eeuwige 
Zelf, die door tussenkomst van één van Zijn 
kinderen hem de enige waardevolle raad 
in die omstandigheden gaf: ”Omdat u uzelf 
niets hebt te verwijten in deze treurige zaak, 
hoeft u er geen zorgen om te hebben, maar 
leg het voor aan de goddelijke Advocaat die 
u in de hemelen hebt.” Toen als bij toverslag, 
vervaagden de moeilijkheden en de juridi-
sche vervolgingen stopten ten gevolge van 
een schandaal dat de hele stad in beroering 
bracht. Norbert was begeesterd door alle 
gelukkige ervaringen die zijn weg kruisten, 
gaf zijn getuigenis aan allen die hem nader-
den en overstroomde zijn dorp met de god-
delijke lectuur. 

Daarna was er het gedenkwaardige con-
gres van T. waarvoor Norbert en Lucette zich 
met al hun krachten inzetten, en zo onverge-
telijke indrukken in hun hart opdeden. Het 
weinige dat gerealiseerd werd ten gunste 
van het werk van de Heer, bracht heel veel 
vreugde met zich mee en materieel gezien 
verbeterde de situatie zichtbaar. Dat was 
echt een wonder! Wanneer men met gulle 
hand edelmoedig gaf, zegevierde het geloof 
en kwam men nooit te kort.

Norberts vader was nog steeds sceptisch 
ten opzichte van het ideaal dat zijn zoon na-
streefde. En dat hinderde de zoon bijzonder, 
moest hij zich wel bekennen, tot hij op een 
dag eindelijk begreep dat hij moest stoppen 
om steeds aanmerkingen te hebben op het 
gedrag van zijn vader. Hij veranderde snel 
van gevoel en bedacht dat zijn vader toch 
een heel brave man was. Samen met Lucette 
begon hij voor hem te bidden en wenste dat 
hij zijn terughoudendheid zou laten vallen, als 

dat mogelijk was. Wat was het dan ook een 
heerlijke dag voor Norbert, toen hij zag dat 
zijn vader zich verwaardigde om een Gids van 
het Rijk der Gerechtigheid te lezen. Daarna, 
toppunt van geluk, zag de familie van het 
geloof hem met zijn echtgenote binnen ko-
men bij de vergadering. Hij kreeg zelfs zo de 
smaak te pakken van deze bijeenkomsten dat 
hij er regelmatig naartoe ging, tot op de dag 
dat zijn krachten niet meer toereikend wa-
ren om de trap op te klimmen naar de derde 
etage. Hij gaf zich toch nog niet gewonnen. 
Hij ging De Boodschap aan de Mensheid, Het 
Eeuwige Leven en De Goddelijke Openba-
ring zo vaak lezen en herlezen, dat hij hele 
passages bijna uit het hoofd kende. Daarna 
sliep hij in, vertrouwend op de goddelijke 
genade en zeker van de wederopstanding. 
Toen openden Norbert en Lucette wijd hun 
deur voor haar die weduwe was geworden 
en die zo haar dagen kon slijten in een ge-
lukkige familiesfeer. 

En hoewel Norbert nu de pensioengerech-
tigde leeftijd heeft bereikt, blijft hij niet wer-
keloos en nutteloos voor de zaak van het Rijk 
der Gerechtigheid op de Aarde. Ondanks een 
ernstige vermindering van zijn gezondheid 
als gevolg van de inbreuken op de godde-
lijke wet die hij erkende te hebben gepleegd, 
bewaart hij zijn vertrouwen in de goddelijke 
hulp. Heeft hij niet vreselijke risico’s gelopen 
gedurende de dertig jaren dat hij die zware 
vrachten vervoerde? Heeft de Voorzienigheid 
hem niet altijd beschermd? En is Lucette niet 
de trouwe gezellin van zijn leven die hem in 
elke omstandigheid bijstaat en bemoedigt? 
Welnu, peinst Norbert:

Voel je erkentelijk
Voor zo’n diepe liefde.
Wees teder en behulpzaam,
Goed en edelmoedig op je beurt.

Wees nooit gierig
Met je naastenliefde
En hamster die niet, 
Leef voor het goede.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
             

Op het moment van het drukken van dit blad 
weten we nog niet of het ons mogelijk zal zijn 
bijeen te komen voor de Paasviering. Met de 
bedoeling onze harten voor te bereiden om 

onze geloften aan de Allerhoogste te hernieu-
wen, geven we daarom hier een samenvat-
ting van een uiteenzetting van de geliefde 
Boodschapper verschenen in De Engel van 
de Eeuwige van april 1942 met de titel :

Het nazien van ons geweten op Paasdag
“Wat is de waarheid? De waarheid is voor al-
les kunnen liefhebben en vergeven. Wie dat 
niet kan, leeft niet in waarheid. Hij kan de 
theoretische kennis van de waarheid hebben, 
maar hij leeft desondanks niet in waarheid, 
want wat niet nageleefd wordt kan niet het 
gewilde effect hebben in het hart.

Alle moeilijkheden die ons deel zijn, ko-
men slechts voort uit onze duisternis. Het 
licht moet dus in ons kunnen doordringen 
en de duisternis verjagen. De waarheid is 
het licht, en het licht is de goddelijke liefde. 
Liefde is ook kunnen vergeven. Als men 
elkaar liefheeft, als men elkaar aanvult, ma-
nifesteert het licht zich in ons en wij zijn in 
harmonie met de Heer. Maar als wij oprecht 
willen zijn, moeten we wel degelijk erkennen 
dat men vlugger geneigd is te bekritiseren 
dan aan te vullen. Daarom zijn er nog for-
midabele inspanningen te doen, opdat wij 
ontvangers en dragers van het licht kunnen  
zijn.

Het goddelijke programma is voor ons zeer 
duidelijk uitgestippeld. Het bestaat er aller-
eerst uit aan zichzelf te verzaken. Dat is de 
voornaamste voorwaarde om medewerker te 
kunnen zijn bij het werk van onze geliefde 
Verlosser…

Als wij tekort zijn geschoten, hebben we 
de gewoonte ons te verootmoedigen voor 
de Heer. Maar wij doen het misschien niet 
altijd met al het nodige berouw uit het diep-
ste van ons hart. Het komt voor, dat wij het 
uit gewoonte doen, zonder veel overtuiging, 
met woorden die niet verbonden zijn aan 
het hart door echte gevoelens van spijt. Er 
is dienovereenkomstig geen onontbeerlijke 
gelijkwaardigheid en het resultaat kan ook 
niet een waarachtige zegen zijn.

Wij moeten ons inspannen de dingen te 
voelen met ons hart, opdat wij steeds gevoe-
liger worden. Hoe gevoeliger wij worden, 
hoe meer berouw wij voelen, wanneer wij 
de Eeuwige beledigd hebben. Het maakt ons 
tenslotte zo diep verdrietig de Heer te hebben 
bedroefd, dat wij steeds grotere inspanningen 

doen om dat met heel ons hart te vermijden. 
Op die manier zuiveren we ons steeds meer, 
het licht vermeerdert steeds meer in ons hart, 
en de gemeenschap met God kan steeds in-
niger worden in ons. Zo vorderen we in de 
waarachtige heiliging van ons gedrag en 
godsvrucht.

Het is dus onontbeerlijk dat wij de ge-
woonte aannemen over ons hart te waken, om 
trouw de voorwaarden van het programma 
te verwezenlijken. Er zijn nog veel dingen 
onder ons, die veranderd moeten worden. 
Jaloezie speelt nog een grote rol, gulzig-
heid ook, en ook nog opschepperij, evenals 
de wens te schitteren, iemand te zijn, voor-
rechten te hebben, enz. Het is ongelooflijk 
wat dit alles nog een kracht heeft te midden  
van ons.

Wij zijn helemaal geen wondermensen, 
wij zijn arme zondaars, die barmhartigheid 
en genade hebben verworven voor God. Wij 
willen ons wel degelijk doordringen met 
deze diepe waarheid en onszelf er steeds aan 
herinneren. Daarom willen we bescheiden, 
vriendelijk en nederig zijn. Zo zullen we een 
echt licht kunnen zijn, een aanmoediging en 
een vreugde voor onze naaste.

Men moet vooral, zoals ik herhaal zonder 
moe te worden, ons inspannen om dankbaar 
en aanhankelijk te zijn, alle weldaden van de 
Heer kunnen waarderen en ook die van hen 
die het beste met ons voorhebben. Wij moeten 
er vooral dankbaar voor zijn dat onze Meester 
herrezen is voor onze rechtvaardiging, onze 
heiliging en onze bevrijding.

Wij willen ons dus laten vertederen door 
de goddelijke welwillendheid, ons gevoe-
liger laten maken door de onuitsprekelijke 
indrukken van het Koninkrijk van God, om 
ontvanger en doorgever te worden van dat 
zachte licht van de goddelijke liefde, ter ere 
en glorie van de Almachtige en van onze 
geliefde Verlosser.”

Zie hier enkele wijze raadgevingen die wij 
iedereen toewensen ze toe te passen om er 
de zegen van te oogsten.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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niet leiden tot ongelijkheid. Maar er is nog een andere 
factor die verklaart, waarom we tot deze situatie zijn 
gekomen: dat is de concurrentie. Stel dat een bedrijf 
een briljante en bekende econoom wil inhuren; dan zal 
het de prijs daarvoor betalen. Als een ander bedrijf over 
dezelfde econoom wil beschikken, zal het zelfs meer 
betalen dan het eerste. Deze hoge salarissen worden 
de norm waaraan andere bedrijven zich moeten aan-
passen. Op die manier worden de onfatsoenlijk hoge 
lonen bereikt, en om een dergelijk inkomen te beta-
len, moet men putten uit goederen die bestemd zijn 
voor de mensen. En dus hoe beter sommigen betaald 
worden, hoe minder er voor de anderen beschikbaar 
is. Wat betreft het begrip verdienste, dat ook in dit 
artikel genoemd wordt, dat is een vrij relatief begrip, 
omdat, zoals de auteur aangeeft, niet iedereen vanaf 
de start dezelfde kansen had. 

Onze samenleving heeft aan geld een onevenredige 
waarde toegekend. En dat veroorzaakte, gecombineerd 
met egoïsme, het ongeluk van talloze individuen, terwijl 
slechts een klein aantal over-begunstigd werd. Dat is 
de bron van treurige onrechtvaardigheden en zelfs van 
conflicten en oorlogen geweest. En we zijn nog niet toe 
aan het herverdelen van de rijkdom, zoals dit artikel 
suggereert. Het belasten van de rijkste veroorzaakt een 
kapitaalvlucht, dat is bekend. Men zou kunnen vragen, 
waar is de oplossing voor dit hardnekkige probleem? 

De oplossing of de genezing bestaat, maar die is niet 
daar te vinden, waar we denken. We zeiden in de in-
leiding, dat we liefde hadden vervangen door geld. En 
dat is, waar het probleem ligt. Het is de verschijning 
van de zonde, die aanleiding gaf tot deze situatie. Het 
is dus meteen duidelijk, dat de te verschaffen oplos-
sing evenredig moet zijn aan die moeilijkheidsgraad. 

Het artikel dat ons hier bezighoudt, zegt, dat on-
gelijkheid niet onvermijdelijk is. Het is gepast deze 
benadering te nuanceren. In de wereld van vandaag 
zijn er dus onvermijdelijk ongelijkheden, zolang wij 
niet in het Koninkrijk der gerechtigheid leven. Zelfs 
met de beste bedoelingen, kan men geen volmaakte 
rechtvaardigheid toepassen zolang men onvolmaakt, 
onrechtvaardig is, vanwege de zonde die in ons woont. 
We kunnen wat uniformiteit bereiken, maar geen echte 
gelijkheid. Daarentegen zullen in het Koninkrijk der 
Gerechtigheid dat binnenkort op Aarde zal komen, door 

het offer van onze geliefde Heiland en zijn getrouwe 
Kerk, geen ongelijkheden meer bestaan. 

Daar zal het geld verdwijnen, net als alle fundamen-
ten van onze huidige samenleving. Er zal nog maar één 
waarde over zijn: liefde. God liefhebben boven alles 
en de naaste als zichzelf. Dat is het wisselgeld van 
de nieuwe wereld die voor de deur staat. De apostel  
Johannes maakt ons dit duidelijk als hij zegt: «We weten 
dat we van de dood naar het leven zijn gegaan, omdat 
we onze broeders beminnen. Hij die niet bemint, blijft 
dood.» 1 Johannes 3: 13. Dit citaat is duidelijk genoeg 
en op zichzelf voldoende om het belang te begrijpen, 
dat gevoelens spelen in het menselijk leven. Zodra 
iedereen begrijpt en ertoe is gekomen om deze diepe 
waarheid na te leven, zal een radicale verandering 
plaatsvinden. Het is niet langer de prins van deze we-
reld die zal regeren, zoals hij deed tot op die dag, toen 
hij zijn politiek in praktijk heeft gebracht, die bestaat 
uit verdelen om te heersen, juist door middel van geld 
en alle instellingen van de huidige slechte wereld. 
Maar het is Christus die zal regeren als een soevereine 
meester en hij zal alle mensen op kunnen voeden, die 
onder het schild van de nieuwe hemelen de nieuwe 
Aarde zullen vormen waar gerechtigheid woont. 

Ontroerend medelijden 
van een kraai
Het blad Die Aktuelle vertelt de volgende gebeurtenis:

Buitengewoon geval van naastenliefde. 
De kraai Charlie neemt een blinde hond 
onder zijn bescherming.

Ze bieden een merkwaardig schouwspel. Wanneer 
Gruffy, een leuke bastaardhond, gaat wandelen, blijft 
er voortdurend een kraai aan zijn zijde. Deze tamme 
vogel heet Charlie; hij is het die zich verantwoordelijk 
voelt voor het hondje. Omdat Gruffy al vier jaar blind 
is. Een slang had hem in zijn snuit gebeten en Gruffy 
verloor zijn gezichtsvermogen.

Sinds dat jaar ontwikkelt zich het moederinstinct bij 
Charlie en verliest hij Gruffy niet meer uit zijn ogen. 
Wanneer de hondje honger heeft, is het de vogel die 
het voedt.

Dankzij de zorg die Charlie aan Gruffy geeft, heeft hij 
het leven van het hondje gered. Want mevrouw Bunty 
Sargent, die eigenaar is van een boerderij in het Zuid-
Afrikaanse Muldersdrif, had besloten om Gruffy een 
spuitje te laten geven. Deze 48-jarige vertelt ons: “De 
kleine was een toonbeeld van ellende; hij stootte voort-
durend zijn kopje tegen alles wat op zijn pad kwam.” 

Het was toen dat Charlie, de kraai, de oproep be-
greep en tussenbeide kwam: een ongewoon geval van 
naastenliefde...

Wat een aanmoediging en vreugde voor ons men-
sen om in de dierenwereld zulke nobele impulsen 
van liefde voor anderen te zien! Deze prachtige ma-
nifestaties leveren het bewijs dat de Heer, hoewel in 
mindere mate dan mensen, ook dieren de kans heeft 
gegeven om welwillende en medelevende gevoelens 
te ontwikkelen. En dat is vaak te merken. We kun-
nen dus bedenken dat als dergelijke vreugdevolle 
bewijzen van toewijding nu al tot uiting komen in 
de tijd dat het kwaad de vrije teugel heeft, hoe het 
dan zal zijn, als het paradijs op aarde is hersteld? We  
weten dat er een constante en prachtige verhouding 
vol achting en toewijding en liefde tussen alle wezens  
zal bestaan.

Oorspronkelijk, toen de mens nog in volledige har-
monie met de Heer was, die hem had aangesteld als 
koning van de aarde, verspreidde de gezegende in-
vloed die van hem uitging, zich ook over de dieren. 
Later, toen de mens van God was afgescheiden, won 
zijn ongelukkige mentaliteit het ook bij de dieren, en 
velen van hen werden wilde beesten.

De mens begon toen de dieren te doden, waarvan 
hij de beschermer had moeten zijn, en hij voedt zich 
met hun vlees, hoewel in Genesis wordt aangetoond 
dat God voor de mens een vegetarisch voedsel had 
voorzien. Na het herstel van alle dingen, wanneer de 
mens de universele wet van het goede zal naleven, 
zal een gelukkige invloed zich opnieuw laten zien bij 
dieren. Noch mensen, noch wilde dieren zullen doden 
voor hun voedsel. Een heerlijke vrede en een welda-
dige broederlijke harmonie zullen heersen onder alle 
levende wezens. Het zal het gezegende herstel zijn van 
alle dingen die de profeten al hebben gezien door hun 
geloof, door de kracht van Gods geest, en die ze ons 
al in de oudheid hebben aangekondigd.


