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te bestaan om het hart van zijn naaste te verheugen. 
Hij streeft integendeel naar zijn eigen voordeel. Hij wil 
zijn gelijke gebruiken tot zijn dienst, en hem interest 
laten betalen, terwijl hij zelf alles uit de zegenende en 
welwillende hand ontvangt van Hem die hij niet kent, 
en die toch voor hem een bescheiden Vriend is, die zich 
niet opdringt, maar altijd geeft. Als de Eeuwige geeft, 
weet Zijn rechterhand niet wat Zijn linkerhand doet. 
Hij volbrengt alles voor het goede, de vreugde en de 
zegen van de mens. Hij laat Zijn zon opgaan over de 
boosaardigen en de goeden. Hij laat het regenen over 
de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

De mens kan al deze wonderbaarlijke zegeningen 
niet waarderen, al deze welwillendheid, al deze goed-
heden; daarom is zijn hart vaak droevig, terneergesla-
gen. Omdat hij deze diepe liefde niet erkent, draait hij 
zijn Weldoener de rug toe.

De mensen volgen dus een zijweg, tegen de circu-
latie van alles naar het eeuwige geluk in, waarvan de 
bron de liefde van God is, die de verheerlijking is van 
Zijn wonderbaarlijke karakter. Alles namelijk beweegt 
zich in een zelfde richting, die van het altruïsme, al-
tijd voor het goede en de zegen van anderen. In het 
menselijk lichaam circuleert het bloed volgens de wil 
van Degene die de mens tot het bestaan heeft geroe-
pen, om hem te zegenen en hem over het werk van 
Zijn handen te plaatsen. De mens heeft dat alles niet 
opgemerkt, omdat zijn brein onder de invloed is van 
de geest van de wereld die werkt op de zonen van de 
ongehoorzaamheid, waarvan hij deel uitmaakt.

Het menselijk organisme functioneert dus volgens 
de universele wet. Het bloed circuleert in alle delen 
van het lichaam, en brengt zo leven en zegen in alle 
weefsels. De mens maakt namelijk deel uit van de 
aardse schepping die van alle goddelijke zegeningen 
profiteert. Maar, door zijn mentaliteit, maakt hij te-
genwoordig deel uit van de ontaarde schepping, wat 
hem een vijand maakt van God door zijn gedachten 
en zijn verlangens.

De goddelijke liefde, macht van eeuwig leven

Alles is vriendelijk in de natuur. Als men aan de 
bosrand voorbijgaat, voelt men zich heerlijk omringd 
door het parfum van de bloemen. De glinstering van 
het groen dat zich voor onze ogen verspreidt, is rust 
voor onze ziel. De zang van de vogels verheugt ons 
hart; de adem van de zachte en gebalsemde bries 
streelt ons gezicht. Het is een gewaarwording van 
zachtheid, van heerlijke tederheid, die zich losmaakt 
uit de natuur en ons uitnodigt de Schepper van hemel 
en aarde te bedanken.

Laat alles wat ademt de Eeuwige loven!

MEN kan wel degelijk zeggen, dat de mens een 
 reiziger en een vreemdeling op aarde is. Hij 

komt ter wereld, leeft en sterft, en de plaats waar hij 
was, herkent hem niet meer. Als hij, na een zeker 
aantal jaren van afwezigheid, terugkomt daar waar hij 
daglicht zag, vindt hij vreemdelingen in het huis dat 
hij bewoond heeft en deze mensen kennen hem niet. 
Zo gebeuren de dingen meestal. Degenen die huizen 
hebben gebouwd, hebben het met veel zorg gedaan, zij 
hebben er hun hele kennis en hun inspanningen voor 
ingezet, maar na weinig tijd zijn ze meegesleurd in de 
richting die alle aardebewoners nemen, want allen zijn 
veroordeelden, en de doodstraf is hun voorbehouden.

Deze wanhopige toestand heerst, omdat de mens in 
onenigheid is met de universele wet die wil dat een 
ding voor het welzijn van het ander bestaat, om er nut-
tig voor te zijn en het zegen te brengen. De mens heeft 
deze wet geweld aangedaan; al zijn verlangens en zijn 
gedachten richten zich enkel tot één enkel doel: zijn 
eigenbelang nastreven, het tot elke prijs verdedigen, 
soms met een verschrikkelijke hardnekkigheid, daar-
mee doet hij zijn naaste veel lijden.

De mens is maar een schepsel van een dag. De Schrift 
zegt dat hij als de veldbloem is, die vandaag in al zijn 
schoonheid ontluikt, en morgen verwelkt is. Ondanks 
deze ongelukkige situatie, heeft hij in zijn hart de hoop 
op de eeuwigheid, en een zeker gevoel dat alles niet 
voorbij is, dat er nog alle reden is om in een beter toe-
komstig leven te hopen, beloofd in de Heilige Schrift, 
want er wordt geschreven: “Alles heeft Hij voortreffe-
lijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun 
hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God 
doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.”

Als de dood bij elke leeftijd het leven van de mens 
komt onderbreken, is het omdat hij tegen de eeuwig-
durende beweging ingaat, die wanneer hij gevolgd 
zal worden, aan de mensen het voorrecht zal geven 
eeuwig op de aarde te leven. Daarvoor moeten ze op-
genomen worden in de kringloop van de eeuwigdu-
rende beweging, dat wil zeggen dat zij de universele 
wet naleven die is voorgeschreven door de Eeuwige, 
Jehova, Degene die in alle eeuwigheid leeft. God zegt 
in Zijn Woord: “Het ene geslacht gaat en het andere 
geslacht komt, maar de aarde blijft altijd bestaan.” Dat 
is de demonstratie dat de aarde haar loop vervolgt in 
de goede richting, terwijl de mens ingaat tegen zijn 
belangen en zijn behoud.

Als men de zon beschouwt die zijn loop in de ruimte 
vervolgt, begeleid door haar planeten, bemerkt men 
daar ook een trouw, een stiptheid van beweging in een 
bepaalde richting. De zon, begeleid door alle planeten, 
draait rond in een systeem nog veel groter dan het 
hare. De principes worden het met een absolute trouw 
gevolgd. Niets kan hun loop belemmeren.

David had deze prachtige circulatie bemerkt. Daar-
om spreekt hij erover in een verheven taal vol beko-
ring. Hij zegt: “De zon is als een bruidegom die uit zijn 
bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad 
te lopen. Aan het ene einde van de hemel komt zij op 
en aan het andere einde voltooit zij haar loop; niets 
blijft verborgen voor haar gloed.” Inderdaad, de ster 
van de dag begroet met haar genade en haar mach-
tige vriendschap de planeten, en in het bijzonder de 
aarde, waarop ze het gras laat ontkiemen en allerlei 
planten en bomen die nuttig zijn en aangenaam voor 
het gezicht.

De Eeuwige heeft het verstand aan de mens gege-
ven, zodat hij al deze wonderen en deze glorierijke 
manifestaties kan begrijpen en waarderen. Helaas, hij 
is een veroordeelde geworden; hij ziet, hoort niet, voelt 
al deze pracht niet; als hij zich liet verlichten door de 
goddelijke wet, zou hij de werken van God kunnen zien 
met het blote oog. Hij zou de sublieme en glorievolle 
Jehova herkennen, die totale welwillendheid, vriend-
schap, vrede, vreugde en geluk is.

De zon, de planeten en de aarde draaien rond in 
de ruimte met fenomenale snelheden; zij hebben een 
draaivermogen met een immense wijdheid. De aarde 
profiteert van deze beweging voor haar welzijn, en 
opdat ze een zegen zou zijn voor de wezens die haar 
toevertrouwd zijn.

Als een moeder over haar kinderen waakt en hen 
voedt, maakt ook de hemeldauw die op de aarde 
neerdaalt ze vruchtbaar en laat de eetbare planten 
ontkiemen, de heerlijke vruchten die de mens voeden 
en onderhouden, en de prachtige bloemen die zijn hart 
verheugen. De stromen vloeien voortdurend naar de 
zee, en de zee wordt nooit vol, omdat ze ook bestemd 
is om bij te dragen aan de gemeenschappelijke zegen, 
volgens de wil van de Eeuwige, verwoord in Zijn prach-
tige en glorierijke wet, die wil dat elk ding bestaat met 
het enige doel te verheugen en te zegenen.

De mens streeft naar zijn eigenbelang, daarom volgt 
hij niet de eeuwigdurende beweging die hem uitnodigt 

Er gaat niets verloren

ROSE-MARlE opende haar ogen in een 
 kleine boerderij genesteld tussen de 

groene weiden en de geurende brem in het 
hart van Bretagne. Toen ze kon lopen, ver-
dween ze voortdurend in het veld, vooral in 
de tarwe akkers, waar ze zelfs rustig in slaap 
viel, Als jongste van acht broers en zussen, 
kende ze de oudste daarvan niet, en de jon-
geren duwden haar vaak opzij, omdat ze 
niet dat kind bij hun spelletjes wilden heb-
ben! Omdat ze dus vaak aan zichzelf was 
overgelaten, troostte ze zich in de natuur, 
plukte bloemen, weefde kransjes van de 
witte madeliefjes en legde ze op haar pik-
zwarte haar. Haar lieve moeder had weinig 
tijd om goed voor haar te zorgen, met tien 
mensen te voeden, en acht koeien om voor  
te zorgen…

De vader, erg streng voor mensen en die-
ren, zorgde voor twee paarden. Als hij boos 

werd, kon men hem tot ver in het rond horen 
schreeuwen en iedereen vluchtte dan weg 
tot de storm voorbij was. Rose-Marie was erg 
verdrietig te zien dat hij het zonde vond van 
het hooi om aan de oude merrie te geven, die 
haar hele leven zo toegewijd was geweest en 
nu zichtbaar aan het wegkwijnen was. Met 
haar kleine handjes plukte ze handenvol gras, 
dat ze naar de merrie toe gooide, zonder dat 
haar vader het wist.

Op een lenteochtend kwam er een grote 
meneer op de boerderij en beval moeder om 
Rose-Marie naar school te sturen, want ze was 
al zeven en een half jaar oud en het werd 
tijd! Het kleine meisje kon het helemaal niets 
schelen; ze was zo gelukkig in haar paradijs, 
huppelend door de velden en etend van de 
vruchten uit de prachtige boomgaarden van 
haar ouders. Maar ze moest gehoorzamen 
en opgesloten worden in een klaslokaal. 
Wat een beproeving! En bovendien was de 
school drie kilometer van de boerderij! Drie 

maanden lang bracht vader haar met de wa-
gen getrokken door het brave paard. Maar 
hij had al snel genoeg van deze ochtend- en 
avond ritjes, en het kleine meisje moest die 
afstand verder te voet afleggen. 

In de winter, als de nacht vroeg inviel, 
vergezelde moeder haar naar de nationale 
weg en wachtte haar daar ‘s avonds op, 
hoewel vader mopperde dat ze zich best zelf 
kon redden.

Op school was Rose-Marie een sensatie 
met haar Bretonse kostuum, haar houten 
klompen gevuld met hooi om warme voe-
ten te hebben! De spottende opmerkingen 
kwamen in snel tempo en maakten haar 
heel erg verdrietig. Ze lieten haar voelen 
dat zij van het platteland kwam en dat de 
meisjes uit de stad van een hogere soort 
waren. Om hun vriendschap te winnen, 
bracht ze fruit mee uit de boomgaard, maar 
niets hielp, ze bleef het mikpunt van de 
klas. 

Toen ze van school kwam, ging het meisje 
stage lopen als naaister; maar ook daar was 
ze, zoals voorheen, het slachtoffer van veel 
onrechtvaardigheid en kleingeestigheid. Ze 
leerde het vak goed; maar wilde niet langer 
verder met deze opleiding en ging naar de 
fabriek.

Haar broer en één van haar zussen trouw-
den, en de ouders lieten de boerderij over 
aan de jonge huishoudens en bouwden een 
mooi huis dichter bij de stad omringd door 
een prachtige tuin.

In haar fabriek deed Rose-Marie veel erva-
ringen op waaruit bleek, dat de wereld zeer 
gevoelig was voor uiterlijke schijn, maar dat 
het hart niet meetelde. Ze had twee vriendin-
nen van wie ze hield als van zussen, maar een 
derde collega zaaide problemen tussen hen 
en vertelde onzin en leugens. Het raakte het 
meisje zo sterk, dat ze ernstig ziek werd. De 
arts, die er meteen bij werd geroepen door 
haar bezorgde ouders, vond niets abnormaals 
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en niemand wist ooit het waarom van deze 
pijnlijke crisis.

Toen er geen werk meer was in de fabriek, 
hield Rose-Marie zich bezig in de agrarische 
winkels, bracht tassen weg zonder ooit te 
stoppen. Ze was onvermoeibaar. Ze hielp ook 
haar zus, die werd bedolven onder het werk 
op de boerderij. Ze ploegde zelfs op het land 
met de merrie die, zoals haar vader lachend 
zei: ”Het werk beter kende dan jij !”

Toen ze al deze veranderingen moe was, 
ging Rose-Marie naar Nantes, hoewel ze wist 
dat de stad voortdurend werd gebombar-
deerd, maar ze had genoeg van alles. Mis-
schien viel er een bom op haar hoofd, en zou 
een einde maken aan dit leven van gedoe en 
teleurstellingen. Ze logeerde bij een tante die 
een buitengewoon sterke geest had, en van 
‘s morgens tot ‘s avonds zong. Met haar twee 
dochters, 6 en 10 jaar oud, nam ze iedereen 
mee in haar kielzog. Rose-Marie voelde zich 
opgenomen in deze sfeer van vreugde en 

ze vatte weer moed. Dus alles was nog niet 
verloren? Toch was ze nog op die weg, toen 
de beschietingen werden hervat. 

Ze ontmoette vaak jonge Duitse soldaten 
die zo verdrietig leken. Ze zag ze zelfs soms 
snikken: “Wij wilden geen oorlog. Maar 
als we niet mee deden, zouden onze fami-
lies worden gedood. We zijn pas 17 jaar en 
we zullen de onzen en ons land nooit meer 
zien…” Wat een ellende, het brak haar hart.

Aan het einde van de oorlog kreeg Rose-
Marie een goede baan in een gezin met zes 
kinderen. Het werk was meer dan overvloe-
dig, het salaris zeer mager. Echter, de glim-
lach van de grootvader was haar beloning, 
hij was zo meelevend en vriendelijk!

Op een dag werd een zendeling aange-
kondigd; ze verheugde zich op dit bezoek, 
in de hoop hem over het evangelie te horen 
spreken. Hij begroette iedereen vriendelijk, 
maar toen hij hoorde, dat ze alleen maar de 
meid was, zei hij geen woord meer tegen 

haar! “Niets beter dan onze priesters,” dacht 
het meisje.

Toch woonde ze altijd de mis op zondag 
bij, niet om haar toiletten te laten bewonde-
ren of vriendschappen te zoeken zoals haar 
kameraden. Ze had geestelijk voedsel nodig, 
dat ze niet kon vinden. Toen, moe van zoveel 
werk, keerde ze terug naar haar geboorte-
land Bretagne, tot vreugde van haar familie. 
Ze had alleen spijt van de vriendschap met 
de aardige grootvader, die erg huilde toen 
ze vertrok.

Rose-Marie ontmoette een jongeman, die 
haar soms uitnodigde om naar buiten te gaan 
in de vrije natuur. Ze vond hem goed gehu-
meurd en voorkomend. Toch werd ze gewaar-
schuwd, dat hij niet serieus was, maar... De 
mensen zeggen zoveel! Ze dacht, dat ze liefde 
in zijn ogen las, en toen ze zwanger werd, 
stemde hij ermee in om met haar te trouwen.

Hij had haar wel eens tussen neus en lippen 
door verteld, dat hij tijdens de bezetting een 

jonge Duitse vrouw had gekend met wie hij 
een zoon had, die hij had moeten erkennen 
om grote moeilijkheden te vermijden. Maar 
ze waren allebei dood. Dit jonge meisje, on-
getwijfeld geroerd door het lot van de Franse 
gevangenen in haar land, had hem wat eten 
gebracht, en zelfs vele gevaren getrotseerd, 
en zo was hij met haar bevriend geraakt. 
Die zaak beschouwde hij nu als afgedaan…

Rose-Marie vergat deze bekentenis en 
trouwde met Eugene. Ze woonden op een 
eenvoudig gemeubileerde kamer bij zijn 
ouders. 

Drie maanden na hun huwelijk ontving 
Eugene een brief, die zijn vrouw opende. 
Het was de jonge Duitse die hem smeekte 
om haar op te halen met het kind en met 
haar te trouwen, net als verscheidene van 
zijn ongelukkige kameraden hadden gedaan. 
Ze wachtte ongeduldig op zijn antwoord…

Wat een schok! De jonge vrouw voelde de 
grond onder haar voeten wegzakken. Dus ze 

Als men verder gaat, ziet men weldra een woning. 
De sfeer verandert dan geheel en al. Men hoort opge-
wonden stemmen. Voor de hoeve maakt een jongeman 
veel gebaren, scheldt een grijsaard uit die het huis bin-
nen gaat. De zoon bedreigt zijn vader, want materiële 
belangen scheiden hen. Het voorwerp van de ruzie is 
een simpel landbouwinstrument beschadigd door de 
zoon. De vader heeft een opmerking gemaakt die de 
jongeman niet aanvaard heeft. Hij heeft zich woedend 
gemaakt.

Wat een verschrikkelijk contrast tussen de heerlijke 
indrukken die men voelt als men de bosrand volgt 
en deze scène vol disharmonie en ongeluk. Het is de 
geschiedenis van de mensheid: ze twist, maakt ruzie, 
wordt jaloers, voert oorlog, in een zelfde gezin, te mid-
den van een zelfde volk, tussen naties. Het eigenbe-
lang, de ikzucht doen de naaste beschouwen als een 
vijand; men bedreigt hem, zoals deze zoon zijn vader 
heeft bedreigd.

De mensen worden geleid door een egoïstische geest, 
die ingaat tegen het draaien van de zon en de planeten, 
de lucht, het water en alles wat op aarde bestaat. Deze 
hemellichamen en deze elementen, die aan de godde-
lijke Wet onderworpen zijn, bestaan niet voor zichzelf, 
maar altijd met het enige doel om voor anderen nuttig 
te zijn, hen te verheugen en het goede te doen. Het 
hart van de mensen wordt gevoed door de duivelse 
geest. Die maakt hen egoïstisch en vijandig tegenover 
elkaar, want zij verlangen ernaar hun eigenbelang te 
verdedigen, van de laagste tot de hoogste trap van de 
maatschappelijke ladder.

Het is onder deze schadelijke invloed dat de men-
sen zichzelf wetten hebben gegeven, die in strijd 
zijn met de wet van de liefde, de universele wet. De 
machthebbers hebben de aarde ingepalmd en gesto-
len, en ze verbieden de armen er de vruchten van te 
krijgen. Zij omringen hun eigendommen met hoge mu-
ren. Zij betalen bewakers die de mensen straffen die 
hun hand uitsteken om de vruchten van de Eeuwige 
te plukken. Zij straffen degenen die een korenveld 
betreden om een paar korenhalmen te plukken, die 
toch onontbeerlijk zijn voor het levensonderhoud. Zo 
beletten de rijken dat de armen ook hun deel van de  
oogst krijgen.

In onze zogenaamd christelijke landen, viert men 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar men houdt niet 
van de armen. Men is de vijand van hem die aan het 
kruis is komen sterven, zowel voor de rijken als voor 
de armen. Het is toch de hebzucht van degenen die 
meer bekwaamheden en mogelijkheden hadden, die 
de anderen arm hebben gemaakt. Maar, of men het wil 
of niet, alles wordt in evenwicht gebracht. De aarde, 
door de mens onrechtvaardig ingepalmd, opent haar 
mond, verzwelgt hem en legt hem in het kille graf. Daar 
zijn rijken en armen hetzelfde, allen hebben het leven 
verloren en zijn nog slechts een hoopje afval.

De Heer Jezus kwam op aarde en zei: “Gelukkig de 
armen, want het Rijk der hemelen behoort hun toe.” 
Hij kwam om degenen te troosten die de machtigen 
van de aarde hebben doen lijden. Hij wil de schuldige 
en daarom zuchtende en stervende mensheid bevrij-
den van haar zonden en haar ongeluk. Hij heeft zijn 
leven voor haar gegeven opdat het geraas, de twist 
en het egoïsme zouden ophouden. Hij maakte zich 
arm om de armen te verrijken. Hij heeft ons lijden 
gedragen en heeft zich belast met onze smarten. Hij 
werd gewond voor onze zonden, geslagen voor onze 
onwettigheden. De straf die ons de vrede geeft, is op 
hem neergekomen.

Dit is de openbaring van de goddelijke liefde. De 
eeuwige liefde van God wordt uitgedrukt door het 
gedrag van Zijn welbeminde Zoon, die de wil van zijn 

Vader heeft verricht, door zijn armen naar de onge-
lukkige schepping uit te strekken. Hij is gekomen om 
overal op aarde de vrede en de harmonie te herstellen, 
in de eerste plaats in het hart van de mensen. 

Een andere onuitsprekelijke uiting van de wijsheid, 
de macht en de goedheid van de Almachtige is be-
paalde mensen te hebben voorbestemd om vrienden en 
broeders te zijn van Jezus, Zijn welbeminde Zoon, God 
heeft hen liefgehad vóór de schepping van de wereld, 
omdat Hij geweten heeft hoe groot hun ijver zou zijn 
voor het Koninkrijk. Daar Hij hen van tevoren gekend 
heeft, heeft Hij hen voorbestemd gelijk te worden aan 
Zijn Zoon. Zij sluiten zich aan bij de Redder van de 
wereld, nadat zij in zijn bloed gerechtvaardigd wer-
den, om, zoals hij, hun leven te geven door zijn wegen 
trouw na te volgen. Zij zijn er zich van bewust dat God 
hen zegent, opdat zij op hun beurt zouden zegenen. 
Dit door hun leven met dat van hun Meester te geven 
als losprijs voor de mensheid. God heeft gevoelens van 
geestdrift voor hen, omdat zij zijn wil doen en slechts 
één doel hebben: de mensen redding brengen.

Wanneer deze 144 000 personen gevonden en opge-
voed zijn en de laatsten hun loop hebben beëindigd 
(wat tegenwoordig geschiedt), roept God het Leger 
van de Heer, die de eerstelingen van de mensen ver-
tegenwoordigen die genieten van de resultaten van 
de verlossing. Het sluit zich op zijn beurt aan bij de 
grote universele kringloop van de naastenliefde. Het 
is de troost van de kleine kudde. Het is ook dank zij 
het Leger dat de mensen de zegen zullen krijgen in 
het Rijk van God, dat komt als het wonderbaarlijke 
resultaat van het werk van onze geliefde Verlosser en 
zijn kleine kudde.

De laatste leden van deze kudde moeten het taber-
nakel vormen van God met de mensen. God strekt Zijn 
genade en Zijn zegen uit over Zijn welbeminde Zoon. 
De Zoon van God, onze geliefde Verlosser, strekt zijn 
zegen uit over zijn geliefde discipelen. Deze laatsten 
verspreiden de zegen over het Leger van de Heer en 
over de mensen, opdat de lof en de glorie tot God terug-
keren. De Almachtige heeft alles van tevoren voorzien, 
van tevoren geweten en geordend, opdat de eeuwige 
kringloop van de zegen zich van Hem op Zijn Zoon, 
van Zijn Zoon op de kerk (de kleine kudde), van de 
kerk op het Leger van de Almachtige en op de hele 
mensheid zou openbaren, die hersteld zal worden op 
de aarde in de goddelijke genade. Zo zal de gedachte 
van de psalmist tot stand gebracht worden: “Alles wat 
adem heeft, love en prijze de Heer.”

De rol van ouders
In het blad Sans Abri nr. 251 gaat het over de ouder-
lijke opvoeding onder de titel :

Ouders, wees niet té lief!

Julien is een tiener verslaafd aan online gamen en ex-
pert in het verzinnen van smoesjes om niet naar school 
te hoeven. Hoofdpijn, buikpijn en een passie voor het 
spel, de wens om daar zijn vak van te maken… Alle ex-
cuses zijn goed om thuis te kunnen blijven en rustig te 
kunnen spelen. Zo goed dat zijn ouders ervoor hebben 
gekozen ze te geloven, liever dan zich neer te leggen 
bij de feiten. Een vergissing! “Ze zijn in een hinderlaag 
gevallen door hun invoelend vermogen,” verklaren 
Raphaele Miljkovitch en François Poisson, de auteurs 
van “Ouderschap. Een ouder is ook een persoon,” in 
oktober uitgekomen bij Odile Jacob.

Terwijl zij het probleem een beetje onderscheiden, 
slaagt hun kind er heel overtuigend in om hen te over-
tuigen van de noodzaak hem niet langer te onthouden 
wat hij wil hebben. Zijn verlangen is zo groot, dat het 
wreed schijnt om dat te frustreren. De ouders adopteren 

het standpunt van hun kind liever dan vertrouwen te 
hebben in de twijfel die ze hadden.

U hebt het goed gelezen. In “Ouderschap” neemt 
men aan, dat een ouder terecht kan komen ”in de 
hinderlaag” van de empathie, dat hij zijn kind moet 
“teleurstellen”, de superioriteit van de volwassene als 
persoon met ervaring moet verdedigen en ervoor moet 
waken niet “te veel naar hem te luisteren.” “Te véél 
te luisteren?” Raphaele Miljkovitch: ”Sommige ouders 
gaan eerder mee in de richting die het kind wil, dan 
in de richting waarvan zij denken dat die op de lange 
termijn goed is, wat niet hetzelfde is.”

…”Men voegt tegenwoordig vrijheid toe bovenop 
een vrijheid die al bestaat, met het risico de ouder uit 
te wissen.” Wat betreft recepten voor opvoeding: “deze 
eisen veel controle, en een vaste greep van de kant 
van de ouder. Wat erg goed is in theorie, maar soms 
moeilijk in de praktijk. En voor sommigen betekenen 
die recepten een druk die hen tenslotte ondermijnt,” 
zegt Raphaele Miljkovitch.

Een voorbeeld? François Poisson benadrukt: “Vergen 
van een tolerante ouder om streng te zijn, dat dient 
nergens toe. Hij moet vooral consequent zijn, en zich-
zelf niet tegenspreken.” Deze bevelen kunnen zelfs, 
volgens hem, contraproductief zijn. “Een ouder die 
zich heel erg boos maakt, volgt de instructie van het 
boek niet, dat hem zegt, dat hij niet boos mag worden. 
Dus erna, gaat hij zich daarna excuseren tegenover het 
kind en daarmee stelt hij alleen zichzelf in gebreke en 
voelt zich schuldig.”

Voor onze auteurs moet iedere ouder zijn eigen oplos-
sing zoeken voor zijn problemen. Hoe? “Hij heeft dik-
wijls een voorstelling van zijn kind, die dringend moet 
worden bijgesteld,” vat Raphaele Miljkovitch samen. 
”De ouder die zich vanaf zijn geboorte de zorg voor 
het kind heeft en niet is opgehouden zich te schikken 
naar zijn behoeftes, blijft soms te lang in die functie 
hangen, wat het veroveren van autonomie in de weg 
staat, en om het kind een groeiende verantwoordelijk-
heid voor zichzelf te geven. “Anders gezegd, er zijn 
talrijke ouders die zich hun puber voorstellen als een 
grote baby die er behoefte aan heeft dat zijn boterham-
men voor hem gesmeerd worden, of zijn wasje gedaan 
wordt. En dat onjuiste beeld is niet goed voor iemand, 
terwijl het ronduit een handicap wordt om volwassen 
te worden. Om zich er op een andere manier tegenover 
een weinig meegaand nageslacht uit te redden, stellen 
ze de ouders een houding voor die “meta-educatief” 
is: “Het gaat om een kijk op de manier waarop men 
opvoedt te krijgen, een vorm van reflexiviteit. Het moet 
zover komen, dat men ziet dat zijn kind groot wordt”, 
verklaart Raphaele Miljkovitch.

Een manier van observeren en een eventuele “reset” 
die heus niet “tien jaar van psychoanalyse” nodig heeft, 
verzekert ze: “Dat kan gebeuren op een juist moment 
of een situatie, eventueel met de hulp van een derde 
partij, al zou het slechts zijn de echtgenoot. Onze me-
thode is simpel, omdat, wanneer eenmaal de voorstel-
ling die de ouder heeft van zijn kind de juiste is, de 
aangenomen gedragingen uit de bron voortvloeien.”

Concreet, houd bijvoorbeeld op om zijn kleren te 
wassen op een zekere leeftijd. Gaat het stinken? Sluit 
de deur van zijn kamer! “Wanneer zijn vrienden aan-
merkingen over hem beginnen te maken, zal hij zelf 
een wasje draaien,” raadt François Poisson aan, als 
21ste eeuwse boeman. 

Houd ook op hem met zijn huiswerk te helpen: “Het 
is beter dat hij zelf ziet waartoe hij in staat is. Voorbij 
een bepaalde leeftijd is het niet meer uw zaak!” Hoe 
eerder hij tegenover zijn verantwoordelijkheden wordt 
geplaatst, des te beter zal hij zich eruit redden en u 
ook! U zult zelfs door minder empathisch te zijn, tole-
ranter kunnen worden.

Het schijnt dat het opvoeden van kinderen nog nooit 
zo moeilijk is geweest als in onze dagen. De ouders van 
tegenwoordig moeten rekening houden met tal van  
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waren niet dood... Als ze had geweten waar 
ze heen moest, zou ze onmiddellijk weg zijn 
gegaan, maar wat te doen in haar situatie? 
Niemand kon haar ontvangen, behalve haar 
oude moeder, die al genoeg zorgen had zon-
der die van haar erbij te krijgen. Toen ze  
‘s avonds deze brief aan haar man liet zien, 
was hij heel erg van zijn stuk. Rose-Marie 
had medelijden met die jonge vrouw en haar 
kind en zou hen wel willen uitgenodigen, 
maar haar schoonmoeder, woedend over deze 
ongelukkige geschiedenis dwong haar zoon 
om alle correspondentie te staken en meteen 
te breken met deze vreemdelinge...

In het geheim schreef Rose-Marie haar, 
waarin ze haar situatie uitlegde en haar ge-
ruststelde dat ze haar later met het kind zou 
kunnen opzoeken. Vervolgens zinspeelde 
haar man nooit meer op deze verbintenis; 
omdat het adres van de betrokken vrouw 
ongetwijfeld was veranderd, kreeg ze dus 
geen nieuws meer.

Vanaf dat moment bleef Eugene ‘s avonds 
in het café hangen en kwam pas laat thuis. 
Rose-Marie ging hem dan halen, en verdroeg 
de spottende opmerkingen en het hoonge-
lach van de vrienden. Ze at dan samen met 
hem, in de hoop hem een nieuw plezier in 
het gezinsleven te laten krijgen. 

Ze bracht haar baby met veel pijn ter we-
reld. Een tweede volgde vijftien maanden 
later, dan twee jaar later een derde, en uit-
eindelijk een vierde, het enige meisje. 

Rose-Marie’s eerste bezoek aan haar moe-
der na de bevalling bleef in haar geheugen 
geprent. De arme grootmoeder keek ontzet 
naar haar: 

“Je ziet eruit als een levend lijk,” zei ze 
verdrietig. “Blijf hier met je baby, hij ziet er-
uit of hij van honger zal sterven. Ik zal goed 
voor jullie zorgen.”

“Maar... wat zal Eugene daarvan zeggen?” 
“Maak je daar maar geen zorgen over. Ik 

praat wel met hem.” 

Zij sprak inderdaad met hem en wel op zo’n 
toon, dat de man alleen maar kon toegeven. 
Hij liet zijn vrouw en kind voor een paar 
weken daar om weer op krachten te komen. 

Maar ze moesten toch naar huis, weer naar 
die werkplaats die diende als huisvesting, 
waar het water langs de muren stroomde, 
weinig verwarming was, en waar ze de hemel 
konden zien door de scheuren in het plafond, 
dezelfde jas voor binnen en buiten... Slechts 
één lichtpuntje in dit leven vol mislukking 
en ellende: het jaarlijkse bezoek aan de 
lieve oude moeder die hen zo goed als ze 
kon had geholpen, omdat ze allemaal haar 
medelijden wekten.

Een oom van Eugene kwam op een dag 
op bezoek en bood hem een baan aan in 
zijn werkplaats in Parijs. Dus zetten ze koers 
naar de verre hoofdstad, waarbij ze het oud-
ste kind bij de grootmoeder lieten, want hij 
was ziekelijk en zou het klimaat daar niet 
kunnen verdragen. Rose-Marie hoopte dat 

haar man in een andere omgeving, als hij 
zijn plichten beter ter harte zou nemen, zijn 
vroegere gewoonten zou vergeten. Maar dat 
deed hij niet!

Maar deze keer had de jonge vrouw be-
sloten hem niet op te halen uit het café, met 
zijn maaltijd klaar op het fornuis. Bij zijn 
terugkeer, laat in de nacht, ging hij te keer, 
maar zijn vrouw wilde nu vechten voor haar 
kinderen en liet zich niet langer haar leven 
afpakken door zorgen en verdriet. Ze had 
dit alles veertien jaar lang doorstaan en had 
er genoeg van. 

De familie verhuisde weer, Eugene dacht 
altijd, dat het ergens anders beter zou gaan, 
zonder het zelf beter te doen. De kinderen 
groeiden op en Rose-Marie had heel zeld-
zaam de kans om haar zus in haar geliefde 
Bretagne te bezoeken. Het was daar bij haar 
zus, dat ze op een ochtend kennis maakte 
met de waarheid, met de boodschap van de 
Heer die een evangelist enige tijd eerder 

zaken, die vroeger niet bestonden en die van nu af aan 
invloed hebben en een belangrijke plaats innemen in 
het leven van hun kinderen. De intrede van internet 
en alles wat daaruit voortkomt, online spelletjes, so-
ciale netwerken, video’s enz., zijn de belangstelling 
van jongeren zozeer in beslag gaan nemen, dat het 
een ware uitdaging voor de ouders is geworden om 
te komen tot het onttrekken van hun kinderen aan 
deze buitensporige voorliefde en hun digitale activiteit  
te beperken.

Het hoort, goed begrepen, tot de plicht van de ouders 
tussenbeide te komen en grenzen te stellen die de puber 
nog niet kende, dit om hem te beschermen en er een 
evenwichtige volwassene van te maken die zijn fysieke 
en geestelijke capaciteiten op verschillende terreinen 
kent en vooral in staat om veelvoudige diensten te 
verlenen aan de maatschappij in de hoedanigheid van 
een nuttig lid daarvan. Welnu, als men constateert met 
welk een zwakte talrijke ouders hun kinderen, om zo 
te zeggen, maar laten begaan bij alles wat ze willen en 
een overmatige tijd doorbrengen op de geestdodende 
schermen en dat al vanaf heel jonge leeftijd, kan men 
zich afvragen, waarop de maatschappij van morgen 
gaat lijken… Zullen er capabele mensen overblijven om 
het werk te doen, en waardevolle mensen om goede 
initiatieven te nemen die het mogelijk maken voor de 
menselijke samenleving om te blijven bestaan? Dat 
onderwerp is verre van onbeduidend en eindigt zelfs 
met het stellen van een collectieve existentiële vraag.  

Er moet wel voor gewaakt worden geen nieuwe maat-
schappij te scheppen van luilakken die slechts kunnen 
tikken op hun scherm en surfen op internet. Het is ook 
niet goed voor de fysieke en mentale gezondheid van 
het kind helemaal op te gaan in alles wat internet hem 
biedt. Het is nodig voor de ouders om de energie te 
hebben en de beslistheid om het kind te weerhouden 
van wat schadelijk voor hem is, en niet te wijken voor 
zijn kuren en buien. Het is waar dat die taak zwaar is 
in onze dagen, want de verleidingen waaraan het kind 
wordt blootgesteld zijn sterk en alomtegenwoordig en 
vernieuwen zich voortdurend. Dat betekent dus een 
strijd waarin niet gecapituleerd mag worden. 

Men moet het kind interesseren voor nuttige en op-
bouwende, verheffende zaken, hem leren zijn ouders te 
helpen in diverse kleine karweitjes, bij het onderhoud 
van huis en tuin, hem mee laten doen bij huishoudelijke 
taken, hem creatieve handvaardigheden voorstellen, 
hem meenemen om de natuur te ontdekken, de heerlijk 
geurende lucht van de bossen, de grote vlaktes… Dat 
zijn onder andere, even zovele dingen die hem zullen 
helpen om los te komen van zijn tablet of smartphone, 
en een evenwicht en een innerlijk welzijn te vinden, 
alles om van hem een sociaal wezen te maken, niet 
alleen in zichzelf gekeerd, maar open voor anderen 
en zijn omgeving. 

Natuurlijk is de beste weg om een kind op te voe-
den de weg die nog geen ouder tot nu toe heeft ge-
probeerd. Die weg bestaat uit zelf een kind van God 
zijn, dat onder het oog van de Almachtige profiteert 
van Zijn opvoeding. De Eeuwige voedt hen op die zich 
gehoorzaam lenen voor Zijn goddelijke opvoeding, 
die bestaat uit de leer van het altruïsme en van alle 
deugden die eruit voortkomen: dankbaarheid, wel-
willendheid, zachtheid, nederigheid. Dat is de enige 
opvoeding die gelukkige mensen vormt, volmaakt in 
evenwicht, en een grote zegen zijn voor hun omgeving. 
Zij die de opvoeding van de Almachtige aannemen na 
een verbond met Hem te hebben gesloten door middel 
van het offer van Christus, kunnen de manier waarop 
hun hemelse Vader hen opvoedt en verandert, helder 
onderscheiden. Zij begrijpen en voelen dat God hen 
opvoedt met liefde, zonder geweld te gebruiken, noch 
straffen, noch dreigementen, maar door altijd strikte 
voorwaarden te stellen die vervuld moeten worden om 
een kind van God te worden.

Zij zien ook dat God niet zwak is, en geen beproe-

vingen verhindert Zijn kinderen te bereiken, als die 
nodig zijn voor de verandering van hun karakter en 
de ontwikkeling van hun geloof. Door middel van deze 
beproevingen kan het kind van God proberen zijn la-
cunes te repareren, zijn zwaktes en zijn dwalingen, 
want het is juist midden in de tegenspoed dat die hem 
duidelijk worden.

De Eeuwige laat ook de tekorten en problemen ge-
beuren, als het kind van God niet voldoende trouw en 
gehoorzaam is. Maar zijn mededogen openbaart zich 
wonderbaarlijk werkzaam, troostend en beschermend, 
zodra degene die in de fout gaat een eerlijk berouw laat 
zien. De kracht van het Losgeld, betaald door Christus 
ten gunste van alle zondaars, doet dan zijn bewonde-
renswaardige werk tot reiniging, en brengt het heerlijke 
gevoel van de goddelijke vergiffenis en rust en vrede 
in het hart van de zondaar. Die toont dan zijn diepe 
dankbaarheid aan zijn God en zijn Verlosser voor de 
ontvangen bevrijding; daarna herpakt hij zich en doet 
opnieuw pogingen om zich te hervormen.

Wie volhoudt op deze weg van heiliging van zijn ziel 
verwerft beetje bij beetje een zuiver hart, en een groot 
meesterschap over zichzelf. Hij verwerft bovendien 
de wijsheid, de liefde en de rechtvaardigheid die de  
attributen van God zijn, en die het hem mogelijk maken 
gevoed te worden door de kracht en de geest van God. 
Het is alleen deze geest die hem talloze mogelijkheden 
bezorgt onder andere de bekwaamheid om zijn kinde-
ren op te voeden, zoals de Eeuwige zelf ons opvoedt, 
met liefde, rechtvaardigheid en wijsheid.

Zaden en goede wil
Een artikel gepubliceerd in het Indiase tijdschrift Kalgi 
van 29 maart 2020, vertelt ons over de mooie geestdrift 
van een jong meisje in het voordeel van onze planeet. 
Terwijl veel milieuactivisten hun stem laten horen door 
middel van demonstraties of stakingen, soms zelfs met 
een zekere agressiviteit, onderneemt dit jonge meisje 
met zachtheid en vastberadenheid actie. De inspan-
ningen die zij heeft geleverd en wil blijven doen, zijn 
toch van die aard om als voorbeeld te dienen door ons 
te laten zien dat toespraken niet voldoende zullen zijn 
om een betere wereld op te bouwen, maar dat concrete 
actie, geleid door welwillendheid en altruïsme, de macht 
heeft om dat te doen. 

600 000 zakken zaden! 
De prestatie van een schoolmeisje

Rakshana lanceert haar uitnodiging: “Doe met ons mee 
om zakken zaden uit te strooien en de wereld weer 
groen te maken!”

Ze studeert te Karur aan de hogeschool Velammal 
Vidyalaya in de 7de klas. Haar ouders, Ravindran en 
Sangeetha, zijn boeren. Sinds haar vijfde heeft ze samen 
met haar ouders de afgelopen acht jaar 80 000 jonge 
mango-, jackfruit-, en bananenplanten en zaailingen 
van verschillende soorten groenten geleverd aan 108 
kleine boerderijen.

We spraken met K.R. Rakshana. “Papa en mama 
plantten struiken, als ze naar de tempel gingen. Ik 
vroeg hen: waarom doen jullie dat? Ze antwoordden 
mij : Het is één van de mooiste daden die gedaan kun-
nen worden in deze wereld. Sinds die dag heb ik een 
groot verlangen gevoeld om betrokken te raken bij 
acties zoals het planten van struiken.

Sinds 14 juni 2019 leggen we onze hele ziel in het 
klaarmaken van 600 000 zakken zaden. In Kovai en Ban-
galore kochten we zaden van verschillende boomsoorten 
die geschikt zijn om langs wegen te planten, schaduw 
te geven en ook lokale soorten. We vormden een groep 
met 100 dorpelingen, en werkten dag en nacht om de 
zakken klaar te maken, en ze met zaden en een meng-
sel van grond en kunstmest te vullen.

We besloten om ze te verspreiden van Kanyakumari 
(de zuidelijke punt van India) tot Kasjmir (het uiterste 

noorden van India) in alle landbouw-, bos-, bergachtige 
gebieden en langs de wegen. We laadden de zakken 
in de vrachtwagens en hebben 400 000 zakken bezaaid 
op onze 8000 kilometer lange rit (heen en terug), dat 
zijn 50 zakken per kilometer. Deze zaden zijn minstens 
twee jaar houdbaar zonder te bederven. Als het regent, 
zullen ze tot leven komen en bomen worden. Voor dit 
project gaven mijn ouders 600 000 roepies uit (inclusief 
tolgelden).

Tijdens deze reis hebben we gesprekken gevoerd 
over de bewustmaking van onderwerpen, zoals de af-
schaffing van kinderarbeid, toegang tot onderwijs voor 
meisjes, het nemen van maatregelen tegen seksueel 
geweld tegen vrouwen, vogelbescherming en biologi-
sche landbouw. In alle plaatsen waar we passeerden, 
werden we verwelkomd. Mensen vroegen ons wat we 
aan het doen waren. Omdat ze niet altijd de taal be-
grepen, gaven we hun bewustmakingsfolders in de taal 
van de Tamil of in de Engels taal. Veel gaven ons de 
hand terwijl ze ons aanmoedigden.”

Na al meer dan 20 beloningen tot nu toe ontvangen 
te hebben van districtsleiders en ministers, werd Raks-
hana uitgenodigd door de premier van de Tamil Nadu, 
Edappadi Palaniswami op zijn secretariaat-generaal, die 
haar wilde belonen voor haar acties. Hij gaf haar een 
som van 100 000 roepies, en kende haar de eretitel toe 
van “beste jonge dame”.

“Ik zal elke dag van mijn leven met deze actie door-
gaan”, zegt Rakshana.

Terwijl in deze wereld het slechte nieuws welig tiert, 
en misdaden van alle soorten het dagelijkse menu van 
de media uitmaken, wordt er zeker te weinig gesproken 
over de positieve en weldadige acties van mensen die 
bezield zijn van goede wil, eerlijkheid en een verlangen 
om verbetering, verlichting en welzijn te brengen aan 
hun gelijken. En hoe geruststellend is het om te leren 
dat zulke mensen bestaan, dat ze niet zo zeldzaam 
zijn als men zou denken, en dat ze actief zijn voor het 
algemeen belang met een ijver geschikt om degenen 
aan te moedigen die nog steeds aarzelen om deel te 
nemen aan heilzame en altruïstische actie.

Bij het horen van deze dingen kunnen we de woorden 
van onze Heer niet in onze gedachten tegenhouden: 
“Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde erven!” Matth. 5: 5. Hij spreekt over hen die be-
zield zijn van de ijver om het goede te doen, van liefde 
voor hun naasten, van respect voor de aarde; dat zijn 
de eerste grondslagen, die hen in staat zullen stellen 
de oproep van de Heer te horen en zich aan te sluiten 
bij zijn grandioze plan om de hele aarde te herstellen.

Want dat is wel de bedoeling van onze lieve Heiland, 
die alle mensen van de dood en de vervloeking heeft 
vrijgekocht ten koste van zijn kostbare bloed vergoten 
tijdens zijn lijdensweg aan het kruis, om van deze zacht-
moedigen zijn volk te maken, zijn geliefde kinderen. 
Hij heeft gezegd: “Als ik van de aarde zal zijn opgeste-
gen, zal ik alle mensen tot mij aantrekken.” Johan- 
nes 12: 32. De oproep van de Heiland, de Gewenste 
van alle naties, zal spoedig een onweerstaanbare oproep 
zijn voor de mensheid die worstelt met verschrikkelijke 
beproevingen, en met onoplosbare problemen... De 
vernedering van de grote rampspoed die hij zelf in het 
Evangelie van Matteüs in hoofdstuk 24 aankondigde, 
zal voldoende zijn voor de oren om te horen en voor 
de harten om te verzachten en zich uiteindelijk open 
te stellen voor het prachtige goddelijke zaad.

Rakshana zal dan gelukkig zijn om zich met het no-
bele werk te verbinden van alle evangelisten die elke 
dag zonder ophouden het goede zaad van het goddelijke 
Woord zaaien te midden van de ongelukkige mensheid. 
Het zal leven teweegbrengen in alle vertederde harten, 
die dorsten naar waarheid, rechtvaardigheid en geluk. 
Het zal een ontelbare hoeveelheid andere zaadkorrels 
produceren, tot het punt van het laten ontkiemen van 
goedheid, rechtvaardigheid en broederschap over de 
hele aarde.
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aan haar zus had gebracht. Wat een open-
baring: een goede God, die door Zijn Zoon 
het losgeld heeft betaald voor alle mensen, 
en die het leven zal terug geven aan allen 
die in het graf verdwenen waren, en dit op 
een herstelde aarde; de oproep van een 
kleine kudde van ware priesters, en nu van 
een Leger van de Eeuwige, dat de dood niet 
zou zien. Rose-Marie huilde hete tranen, en 
danste daarna van vreugde, God bedankend 
dat Hij zich had geopenbaard aan haar die 
zoveel tegenslagen en teleurstellingen had, 
en die vaak zei: “Mijn leven is volledig ver-
knoeid.” Haar zus stelde haar gerust: “Er is 
niets verloren. Je kan je nu aansluiten bij deze 
dappere mensen die hun karakter veranderen 
om de Allerhoogste te eren en volledig trouw 
te worden aan het goede.”

Ze ging veranderd naar huis met deze 
kostbare schat in haar hart. Kort daarna 
overleed Eugene, slachtoffer van zijn slechte 
gewoonten, maar hij liet zijn vrouw achter in 
de zekerheid van een wederopstanding in het 
land van de levenden. De één na de ander 
verlieten de kinderen het nest, ze trouwden 
en Rose-Marie nam een klein appartement 
in de buitenwijken van Parijs. 

Altijd enthousiast door de kennis van het 
goddelijke plan, kon ze niet een eindje met 
de bus mee zonder de boodschap uit te dra-
gen die haar zoveel goeds had gedaan, niet 
afgeschrikt door minachting, weigeringen en 
onverschilligheid, blij om in de wel bereide 
harten dit kleine zaadje van het ware geluk 
te zaaien. 

Ze woonde ijverig de bijeenkomsten bij 
en had zelfs het geluk meerdere dagen per 
week mee te mogen werken in een Station 
van het Koninkrijk van God. Wat een verschil 
met de wereld! Daar, in de broederlijke sfeer 
was het werk licht en een genade. Ze voelde 
dit voorrecht als een onverdiende gunst en 
miste geen kans om verlichting en hulp om 
zich heen te verspreiden. 

Haar kinderen wonen nu vrij ver van 
haar vandaan, maar bezoeken haar van tijd 
tot tijd. Met hen gaat alles goed, en hun 
geluk is ook het hare. Ze had hun graag 
een betere jeugd gegeven, maar ze kon het 
niet beter doen in haar ellendige situatie. 
Ze wil graag haar vreugde met hen delen, 
maar op dit moment is hun hart nog steeds 
gesloten voor de oproep van de goddelijke  
genade.

Voor haar is de tijd van zingen gekomen, nu 
ze een paar dagen kan helpen in het geliefde 
huis van de Heer. Ze geniet van de gene-
genheid en toewijding van iedereen en elke 
dag is een feest! Als ze ongelukkige mensen 
ontmoet, zegt ze met overtuiging tegen hen: 

“Houd goede hoop! Het Koninkrijk van God 
nadert met vreugde, geluk, en het eeuwige 
leven voor alle mensen die verlost zijn door 
onze bewonderenswaardige Heiland! Er is 
niets verloren voor degene die vertrouwt op 
het losgeld en verlangt om een waar kind van 
God te worden, dat alleen maar het goede 
in praktijk brengt, dit onsterfelijke zaad van 
zegen.”

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
            

Wij zijn met onze gedachten vaak bij het volk 
van God in deze bijzondere periode die aan 
de vestiging van het Koninkrijk van God op 
aarde voorafgaat en die van iedereen een 
gestage inspanning tot heiliging vereist om 
het hoofd te bieden aan de aanvallen van de 
tegenstrever en aan de wereld de getuigenis 
te geven die wordt verwacht: de openba-
ring van de kinderen van God. Daaromtrent 
vinden wij in De Engel van de Eeuwige van 
november 1924, een prachtige exposé, ervoor 
geschikt om ons aan te moedigen te volhar-
den, en die als titel heeft :

Doen wij wat wij kunnen?
“Ze heeft gedaan wat zij kon.” – Markus 14: 8. 
Om te doen wat in onze macht is voor het 
Koninkrijk van God, moeten we moedig zijn. 
Het is alleen maar door een zekere training, 
een dagelijkse oefening, dat dit mogelijk is. 
De vrouw van wie er in onze tekst sprake is, 
gekomen om de Heer Jezus te zalven met 
een welriekende olie, deed wat zij kon, wat 
zij heeft kunnen doen, maar het essentiële 
is, dat deze daad hooggewaardeerd werd 
door de Heer Jezus, en de kritieken van 
de discipelen werden door de Meester niet 
goedgekeurd, integendeel. Wij merken eerst 
op, dat deze vrouw gedreven werd door een 
onweerstaanbare behoefte haar dankbaar-
heid te uiten aan wie zo liefdevol is, die de 
zondaars vergeeft, die de ziekten verlicht, 
geneest en het bedroefde hart troost. Ze 
voelde zich gedreven dit gebaar te maken, 
zelfs als zij had kunnen vrezen niet begrepen 
of misschien teruggedreven te worden. Ze is 
moedig bij de Heer gekomen om hem haar 
getuigenis van liefde te geven, het pand van 
haar diepe dankbaarheid, daarom werd haar 
daad vriendelijk aanvaard door de Heer. 
 Het is voor ons, als volk van God, een 
onderwerp van zeer grote erkentelijkheid te 
weten, dat alles wat voor de kinderen van 
God, voor de kleine kudde of voor het Leger 
van de Almachtige gedaan wordt, voor de 
Heer gedaan is. Als men het volk van God 
eert en als men het respecteert, hoogacht en 

bemint, dan bemint men de Heer; als men de 
kinderen van God zalft met een welriekende 
olie die symbool is voor de genegenheid die 
men hun bewijst, stijgt daar ook een heerlijk 
liefdesparfum uit op. Dit parfum is des te 
doordringender als de daad verhevener en 
ruimhartiger is, volgens de verhevenheid van 
de gevoelens van aanhankelijkheid die men 
heeft geuit voor de Allerhoogste, de hemelse 
God, Degene die alle dingen regeert uit liefde 
en welwillendheid. De Eeuwige verspreidt 
Zijn parfum via miljoenen en miljarden kelk-
jes die de bloemen zijn, die uit hun kroontjes 
die welwillendheid laten ontsnappen, door 
het parfum dat zich verspreidt.

De Heer geeft aan zijn geliefde volk won-
derbaarlijke gelegenheden dit heerlijke par-
fum te verspreiden wat uiteindelijk een deel 
ervan wordt. Er is gezegd in zijn Woord: “De 
goede mens brengt uit zijn goede schat goede 
dingen voort, en de boze mens brengt uit zijn 
boze schat boze dingen voort.” Wij kunnen 
deze woorden op die manier verklaren: uit 
een bezoedeld, onrein hart komen er slechte 
geuren, terwijl uit het gezuiverde hart, dat 
onder de werking en de invloed van de geest 
van God is, welriekende, aangename dingen 
opstijgen, die vreugde en geluk geven aan 
allen die ze voelen en ervan genieten. Een 
belangrijke les wordt ons hier gegeven, na-
melijk te leven voor de Heer, zodat uit het 
hart van de kleine kudde de goede geur 
van Christus komt en uit dat van het Leger 
van de Almachtige, de goede geur van de 
kinderen van God. Salomo zegt in het Hoog-
lied 4: 16: “Ontwaak, noordenwind, en kom, 
zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn 
balsemgeuren stromen!”

Tegenwoordig hebben de kinderen van 
God te kampen met de moeilijkheden en 
de tegenstand van het rijk der duisternis. 
De noordenwinden waaien, maar zij moeten 
geen slechte geuren veroorzaken, dat wil 
zeggen slechte gedachten, slechte woorden 
of daden, die in strijd zijn met de geest van 
God. Hoewel de noordenwinden over ons 
hart waaien, over de tuinen van God, moet 
de geur die eruit opstijgt, een verrukkelijke 
geur zijn, die zegen brengt, zelfs aan degene 
die de wind veroorzaakt. Als wij doen wat 
wij kunnen, zullen we vaak de gelegenheid 
hebben de Almachtige te verheerlijken, Zijn 
heilige Naam te heiligen; zoals de Heer zelf 
zegt: “Opdat zij die nu kwaad van u spreken 
als van boosdoeners, op grond van uw goede 
werken tot inzicht komen, en God verheerlij-
ken op de dag dat Hij komt rechtspreken.” 
(1 Petrus 2: 12).

Wat een krachtige bewijsvoering, wat een 
eenvoud van taal, wat een goedheid, wat een 

poëzie in alles wat de Heer, de Eeuwige, aan 
Zijn kinderen voorstelt! Het is een vreugde 
voor het hart, het is geluk voor de ziel, het 
is de verheerlijking van de heilige Naam 
van God.

Wanneer de kleine kudde trouw de strijd 
zal gestreden hebben om de Dag van God te 
bespoedigen, wanneer zij haar taak met heel 
haar hart zal hebben vervuld en het Leger 
van de Almachtige opgestaan zal zijn, dan zal 
de kleine kudde, de Bruid van het Lam, alles 
gedaan hebben wat zij zal hebben gekund, 
en het Leger van de Almachtige zal ook de 
voeten van onze geliefde Verlosser, de leden 
van zijn lichaam die tegenwoordig nog op 
aarde zijn, komen zalven. Dat zal voor het 
Leger van de Almachtige een wonderbaar-
lijke gelegenheid zijn zich in te zetten en te 
doen wat het kan. Er is aan het volk van God 
een glorierijke mogelijkheid gegeven aan 
de vestiging van het Rijk van Gerechtigheid 
op aarde te werken. Tegenwoordig hoort het 
stichten koloniën bij de orde van de dag; on-
danks het immense werk dat verricht moet 
worden in de Kolonie die tegenwoordig aan 
het ontstaan is, vindt de Heer elite-harten die 
ook, wij hopen het, op deze manier zullen 
kunnen meewerken om de glorierijke open-
baring van de kinderen van God bekend te 
maken en een geur van leven te verspreiden 
te midden van de zuchtende en stervende 
mensheid. Zo zal de kleine kudde gedaan 
hebben wat zij zal hebben gekund tot het 
voordeel van het Leger van de Almachtige, 
en zal het Leger van de Eeuwige, het door 
de Heer gezegende volk, doen wat het zal 
kunnen doen om de heilige Naam van de 
Allerhoogste en van Zijn welbeminde Zoon 
te verheerlijken.

Hoe graag zouden we deze vermaningen 
ter harte nemen en iedereen hartelijk aan-
sporen ze na te leven, want het is nu, dat 
men aan de vestiging van het Koninkrijk van 
God op aarde moet meewerken; wanneer 
het er zal zijn, zal het te laat zijn. Als men 
de omvang van het te verrichten werk ziet 
en de weinige medewerkers in onze groe-
pen en onze Stations, kan men wel degelijk 
zeggen: “De oogst is groot en de arbeiders 
weinig talrijk.” Laten we dus horen bij hen, 
die al hun hart voor deze gezegende zaak 
inzetten en die de Heer kunnen verheugen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Heeft de Eeuwige aan de vader van de gelovigen, de 
grote Abraham, niet beloofd: “In u en uw nageslacht 
zullen alle families van de aarde gezegend worden. Uw 
nageslacht zal zijn als de sterren van de hemel en als 
het zand aan de oever van de zee”? Gen. 22: 17, 18. 
Maar de eerste drager van deze zegen, dit nageslacht 
van Abraham in kwestie, het aanvankelijke graan dat 
overal leven brengt en het kwaad en de dood voor al-
tijd laat verdwijnen, is onze lieve Heiland, de geliefde 
Zoon van God. Zoals hij zelf zegt: “In waarheid, ik zeg 
jullie, als de tarwekorrel die in de aarde is gevallen 
niet sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft, draagt 
hij vrucht.” Johannes 12: 24.

Dit ontroerende woord herinnert ons aan wat we nooit 
mogen vergeten: dat het ten koste gaat van het lijden, 
de val en de dood van de geliefde Zoon van God, dat 
we, net als de erfgenamen van de Allerhoogste, alle 
zegeningen kunnen ontvangen die Hij voor ons in petto 
heeft, alle schatten van de liefde en de genade waar-
mee Hij degenen wil kronen die Zijn kinderen willen 
worden, in de hemel en op aarde. 

Zij die zijn kinderen in de hemel zullen worden, zijn 
degenen die komend uit de korenaar voortgekomen 
uit het oorspronkelijke zaad, op hun beurt hun leven 
met hem zullen hebben gegeven voor de bevrijding 
en de redding van de mensheid. Het is de korenaar 
die volgens het Goddelijke Woord 144 000 korrels be-
vat stervend met hun Heiland om het leven te geven 
aan alle andere mensen. Wanneer dit werk van liefde,  
offer en zelfverloochening is voltooid, zullen alle men-
sen geroepen worden om kinderen van God te worden 
op aards niveau.

De Almachtige is vol liefde voor de mensheid in 
nood. Zijn hart bruist van het verlangen om haar het 
definitieve heil te brengen, de remedie voor al haar 
kwalen, de verzachting van al haar lijden, de troost 
voor haar hart, de genezing van haar wonden, in één 
woord, het eeuwige leven in vrede en geluk op een 
aarde die weer het paradijs is geworden. Zijn oproep 

is teder, vriendelijk is zijn stem, voor wie het wil ho-
ren, Hij laat de keuze vrij. Laten we ons daarom laten 
gebruiken zonder enige weerstand in zijn werk dat de 
ellende verdrijft en de zegen brengt. Laten we zonder 
moe te worden het zaad van de goddelijke liefde zaaien, 
de altruïstische en onbaatzuchtige liefde, door onze 
dankbaarheid te richten op de Bewerker van ons heil, 
degene die de oorsprong van deze liefde is en die is 
gekomen om deze op aarde te brengen, zoals de apostel 
Johannes ons vertelt : “Wij hebben lief, omdat Hij ons 
eerst heeft liefgehad.” 1 Johannes 4: 19.

Een barmhartige kat
De volgende ervaring staat vermeld in het blad Die 
Aktuelle: 

Een baby vos ziet er niets bijzonders in, als zijn 
moeder een kat is

Heel alleen zit in een weiland een vossenwelpje jam-
merlijk te huilen. Hongerig, verlaten door zijn moe-
der, zonder bescherming overgeleverd aan een voor 
hem nog onbekende, en al vijandige omgeving, had 
de baby vos om zo te zeggen geen kans om het te 
overleven, want babyvosjes hebben nog niet de slim-
heid van een volwassen vos verworven. Maar er kwam 
hulp in de persoon van de student Stephan Jacobs. Op 
een regenachtige zondag had de 19-jarige besloten 
om een wandeling in de natuur te maken. Met zijn 
ouders woonde hij op een idyllische plek tussen Rat-
zeburg en Mölin. Hij liep door het weiland dat bedekt 
was met bloemen en gras tot aan zijn knieën, toen 
hij plotseling meelijwekkend, klaaglijk gehuil hoorde. 
Stephan liep voorzichtig verder... en ontdekte het  
kleine vosje.

Wat te doen? De jongeman kreeg een idee: zijn vriend 
Olivier had een kat die net twee jongen had gekregen. 
Misschien zou ze het vosje accepteren, als ze het erbij 
legden, als een soort “adoptiekind”. 

Zowel zijn vriend Olivier als Sabine, de zeventien-
jarige vriendin van Stephan, beschouwden het voorstel 
als pure waanzin. Toch genas de kat hen van deze dwa-
ling, en maakte vanaf dag één geen enkel verschil tus-
sen Joy, de babyvos, en haar eigen nakomelingen. En 
Joy ziet er niets bijzonders in, dat haar nieuwe moeder 
een huiskat is.

Wanneer het babyvosje volwassen is, (en dat zal na-
tuurlijk eens gebeuren) zal het naar een dierentuin gaan.

Het komt heel veel voor dat honden kleine katjes 
adopteren of katten één of twee hondjes, maar wat ons 
hier verteld wordt, moet natuurlijk wel veel zeldzamer 
zijn! Want zoals de vijf foto’s bij dit verhaal laten zien, 
is een vossenwelp wel iets heel anders dan een klein 
katje. Zijn grotere omvang, zijn vacht en zijn geur van 
klein wild, zouden al genoeg geweest zijn om hem weg 
te duwen. Ook het feit een deel van haar melk af te 
moeten staan aan de kleine gulzigaard, met het risico 
dat haar eigen kleintjes een beetje minder zouden 
hebben! Maar nee, er is geen enkele berekening bij 
dieren. Evenmin is het nodig om uitleg of een reden 
te geven om tot zo’n heilzame daad te besluiten. Er is 
slechts een duidelijk begrip van de situatie, gevolgd 
door een spontane adoptie en het aanbieden van haar 
tepels aan de arme kleine die in nood is en snakt naar 
voedsel. Wat een eenvoud en vrijgevigheid bij dit be-
roep op haar goede hart! Zelfs als het een nakomeling 
van een heel vreemd ras is... dit is bij de mens helaas 
niet het geval, bij wie menslievendheid verre van de 
belangrijkste eigenschap is.

We willen onze lezers ook nog zeggen, dat we in ons 
tijdschrift de foto’s helaas niet kunnen reproduceren, 
hoe mooi en leuk ze ter illustratie van deze interes-
sante ervaring ook zijn. Vooral de ene met de kleine 
kattenfamilie, de twee schattige kleine katjes naast 
hun grote broer, een hondachtige van origine, alle drie 
opgerold tegen de mooie moederkat die haar heldere 
en nieuwsgierige ogen vermoedelijk gericht houdt op 
het fototoestel van de verslaggever.


