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meer waardeert dan het leven van zijn naaste! Na-
tuurlijk hebben de mensen tegenwoordig te kampen 
met voortdurende moeilijkheden, zij moeten groot leed 
verduren. Dit maakt hun hart hardvochtig. 

De Almachtige hoort vanuit Zijn heilige woonplaats 
de zuchten en ziet de angsten van de mensen. Hij is 
zeker niet ongevoelig voor hun smarten en klachten. 
Reeds vóór de schepping van de aarde heeft Hij voor-
zien in hun herstel en hun geluk, wanneer zij de nodige 
lessen geleerd zullen hebben om het leven waard te 
zijn. Wanneer de mensen de Allerhoogste zullen leren 
kennen in het komende Koninkrijk van God, zullen zij 
niet genoeg woorden hebben om de glorie van God te 
bezingen en Zijn heilige en glorieuze Naam met dank-
zeggingen te loven. 

Eerst heeft de Allerhoogste Zijn Zoon, onze geliefde 
Verlosser, gestuurd om de mensen vrij te kopen. Zijn 
grootse ambt is op een prachtige manier getoond in 
Jesaja 61. Daar wordt gezegd dat de geest van God 
over hem is om goed nieuws aan de ongelukkigen 
te brengen, om aan degenen die een gebroken hart 
hebben te zeggen: “Schep moed”. De krijgsgevange-
nen krijgen de vrijheid, de gevangenen de bevrijding, 
een olie van vreugde in plaats van een rouwkleed. 
Zo wordt een heerlijke lichtstraal aan de mensen ge-
bracht, opdat zij kunnen merken vanwaar de redding 
komt. Als zij gedwee die lichtstraal volgen, komen zij 
tot de kennis van de goddelijke wegen. Dan kunnen 
zij uit hun ongeluk en hun moeilijkheden geraken 
door zich als kinderen aan de Allerhoogste toe te  
vertrouwen. 

Tijdens zijn ambt op de aarde heeft onze geliefde 
Verlosser op een prachtige manier de sublieme tijden 
van het herstel van alle dingen verduidelijkt, die door 
de profeten voorspeld werden en waarin de mensen 
met vreugdekreten naar de Eeuwige zullen terugke-
ren en een eeuwige vreugde hun hoofd zal kronen. 
Om deze gezegende en stralende tijd te illustreren, 
genas onze geliefde Verlosser zieken. Hij wekte zelfs 
de zoon van de weduwe van Naïn en de dochter van 
Jaïrus op. De Heer werd ontvangen door goede vrien-
den, in het bijzonder door die in Bethanië: twee zusters 
en hun broer die heel veel van hem hielden en Jezus 
bezocht hen ook heel graag. Tijdens een reis kreeg 
hij van de twee zusters dit bericht: “Meester, degene 
die u bemint is ziek”. In plaats van ernaartoe te gaan, 
wachtte Jezus nog. Toen hij Bethanië naderde, ging 
één van de zusters hem tegemoet en zei de smarte-
lijke woorden van een gebroken en ontgoocheld hart: 
“Heer, als u hier was geweest, zou Lazarus niet ge- 
storven zijn.”

Het Eden teruggevonden in Christus

IN deze wereld gaat alles voorbij. Ook de mens ver  
 dwijnt. Hij laat een min of meer diepe indruk na, 

naargelang de manier waarop hij geleefd heeft voor 
zijn dood. De Schrift zegt: “Een generatie verdwijnt, 
een andere komt, en de aarde bestaat nog altijd.” 
Alles komt voort uit de aarde en alles keert naar de 
aarde terug. In de lente verschijnen de bloemen; het 
sneeuwklokje, de anemoon en het viooltje steken hun 
kopje naar boven om vriendelijk aan de mens hoop te 
brengen, om hem aan te moedigen geduld te oefenen 
door de toekomstige dingen te beschouwen die altijd 
zullen blijven en nooit zullen verdwijnen. 

De dagen volgen elkaar op, de lente wordt gevolgd 
door de zomer en in de herfst zijn er de vruchten, die 
de zegen van de aarde zijn. Weldra komen de winden, 
de voorboden van de winter, de regen komt en gaat 
onder invloed van de kou stilaan over in sneeuw die 
de aarde met haar witte mantel bedekt. Daarna is het 
de winter, de rouw, de dood. De hoop blijft desondanks 
op een nieuwe lente en doet de mens geduld oefenen, 
die de strenge kou en de vele moeilijkheden veroor-
zaakt door de barre weersomstandigheden moet ver-
dragen. Inderdaad, hoeveel mensen moeten zich niet 
vele dingen ontzeggen tijdens dit moeilijke seizoen. 
Dan heerste er droefheid en lijden, die bitterheid en 
zelfs woede veroorzaken. 

Dat is de geschiedenis van de stervende mensheid. 
Nochtans stammen alle mensen af van hetzelfde bloed. 
Zij zijn verwanten, maar van elkaar verwijderd door het 
egoïsme dat in hun hart heerst, zoals de koude in de 
winter heerst. De mensen zijn onverschillig en afstan-
delijk, zij zijn dood, zelfs in de lente en de zomer, want 
hun hart is hardvochtig door de geest die hen bezielt. 
De strijd voor het bestaan en de zorgen van het leven 
maken hen ongevoelig. Het zijn levende doden die 
onder invloed van de geest van de tegenstrever staan. 
Deze brengt hun gedachten in de war en stuurt hen 
leeg, ontnuchterd, diep ongelukkig en ontgoocheld 
terug, na hen een bepaalde tijd vastgehouden te heb-
ben door allerlei bedrieglijke charmes. 

De mens heeft behoefte aan genegenheid. Van na-
ture is hij een sociaal wezen. Hij bestaat uit een verza-
meling ledematen die de collectiviteit moeten dienen. 
Elk lid bestaat voor het nut en de vreugde van het hele 
lichaam, en bijgevolg voor het welzijn van het andere. 
De mens is dus een individualiteit gemaakt volgens 
een prachtige en glorieuze wet. Die wet wil dat elke 

beweging, elke gedachten en alles wat van de mens 
uitgaat voor het welzijn, de vreugde, het comfort en 
het geluk van het geheel is. 

Dit had de mens moeten verwezenlijken. In de Hof 
van Eden werd alles tot zijn beschikking gesteld, opdat 
hij volledig gelukkig zou kunnen zijn. Maar hij heeft 
zijn egoïsme laten overheersen en is zijn grote Wel-
doener, de Allerhoogste, ondankbaar geweest in plaats 
van dankbaar en aan Hem gehecht te zijn. Hij heeft de 
noodlottige weg gevolgd waarop de tegenstrever Satan 
hem heeft meegesleurd. Daardoor is hij zo’n vervallen 
wezen geworden dat de lelijkheid van zijn karakter 
zelfs dikwijls op zijn gezicht te lezen staat. Het gevolg 
van dit verval is dat hij, in plaats van te blijven leven, 
veroudert en sterft. 

Zo kent de zuchtende en stervende mensheid slechts 
vreugde van korte duur en veel wisselvalligheden. 
Wanneer de mens een familie sticht, concentreert zijn 
vreugde zich daarop. Zijn doel is een zo groot mogelijk 
welzijn aan zijn familie te geven en een gelukkige toe-
komst te verzekeren aan zijn kinderen van wie hij heel 
veel houdt en die hem veel zorgen en moeite bezorgen 
tot ze groot zijn. Omdat de mens met zijn egoïstische 
geest de harmonie in zijn hart en op de aarde vernield 
heeft, moet hij het hoofd bieden aan veel en allerhande 
vijanden. Hij is verplicht om allerlei schikkingen en 
voorzorgsmaatregelen te nemen om zoveel mogelijk 
moeilijkheden en catastrofes te vermijden. Als er een 
conflict tussen landen losbarst, worden de kinderen 
die hij opgevoed, bemind en vertroeteld heeft naar de 
oorlog gestuurd, omdat de regeringen het niet eens wil-
len worden. Zo worden miljoenen mensen gedood. De 
ouders kennen dan de pijn de vrucht van hun schoot 
op gruwelijke wijze om het leven te zien brengen. 

De oorlog, deze verschrikkelijke vijand van de 
mensheid, zou nochtans gemakkelijk vermeden kun-
nen worden door de broederlijke liefde, als men zich 
herinnerde dat alle mensen voortgesproten zijn uit 
hetzelfde bloed en allen verwant zijn. Als zij elkaar 
hielpen en elkaar goed deden, zou hun karakter en 
hun hart edeler worden, wat hun veel vreugde zou 
verschaffen. In plaats daarvan openbaart het egoïsme 
zich als een helse inktvis die met zijn talrijke vangar-
men voorzien van zuignappen de naaste uitzuigt om 
op zijn kosten te leven.

Wat een strijd, passie en haat onder de mensen van-
wege een of ander schandelijk eigenbelang, dat men 

Waarom vrezen bij de 
bewonderenswaardige Meester?

IN de tuin van onze Vader bloeit de roos 
 en verspreidt haar zoete geur. De clematis 

ontvouwt haar sluier van lila bloemetjes. De 
sering strekt haar witte trossen uit waar de 
lichte vlinder dronken van wordt. De fuchsia 
is bedekt met tere klokjes die, net als bal-
lerina’s, een vrolijke ronde dansen onder het 
strelen van de wind. Appelbomen openen 
hun opaalkleurige bloemen in de warme zon-
nestralen. Terwijl ze hun vurig offer brengen 
aan de Eeuwige, heffen lelies en aronskelken 
hun zuivere bloemen op naar de hemel. En de 
petunia’s vieren als vrolijke blaadjes de glorie 
van God met al hun veelkleurige trompetten. 

Vanaf zonsopgang zingt de merel in rijke 
tonen vol vurigheid zijn dankbaarheid uit. 
In de bomen in de buurt hoor je een duif. 
Zeker, de duif bezingt die in de verte “de 
Dag van de Grote Vergeving” en op deze 

stralende lente ochtend een boodschap van 
tederheid brengt, die gaat door de hele vallei, 
weerkaatst tegen de flanken van de heuvels, 
zich verspreidt in de vlakte, tegen de kliffen 
omhoog klimt en weerklinkt door alles wat is 
en alles wat leeft : “Troost... troost,” herhaalt 
de echo van rots tot rots, van boom tot boom, 
van bloem tot bloem.

Vertoosting, herhaalt het ruisende water... 
Vertroosting, herneemt de stem van de 

wind in de jonge blaadjes... 
Vertroosting, zoemt het druk bezige in-

sect... Vertroosting, zingen de gouden wolkjes 
aan het blauwe firmament, verlicht door de 
zon, waarvan elke straal met al zijn kracht 
tot in de verste uithoeken van het universum 
de welwillende boodschap laat horen: Ver-
troosting... Vertroosting...

Zo is op deze heldere ochtend mijn hart 
wat bezwaard gemoed dorstig naar troost, op 
zoek naar alle boodschappen die van de kant 
van God komen en drinkt met lange teugen 

van deze heerlijke troost die Hij in overvloed 
uitgiet over zijn prachtige schepping. 

Natuurlijk kent de goddelijke troost geen 
belemmering, behalve wanneer het mense-
lijk hart er zijn tegenstand tegenover stelt. 
Die troost kan alle tegenslagen overwinnen, 
de bodem van de diepste afgrond bereiken, 
evenals de toppen van de steilste rotsen. Hij 
laat al het lijden verdwijnen, wist alle ver-
vloekingen uit, kalmeert de meest verontruste 
zielen. De Meester was in staat om die troost 
wijd te verspreiden en genereus te bieden ten 
behoeve van de mensen die contact met hem 
hadden, vooral van zijn dierbare discipelen, 
die nog steeds zwak waren in hun geloof, en 
soms heel wankel.  

Welnu, op een avond, aan het meer van 
Genesareth... De schemering daalt langzaam 
neer. De golven strekken zich uit, als trillende 
moirezijde en laten een zacht geklots horen. 
De maan schijnt aan de hemelen, zijn gouden 
boog een dun sikkeltje als geciseleerd met de 

hand van een knappe juwelier. In de kleine 
baai zijn de boten afgemeerd en deinen rustig 
op en neer. Geuren van dennen en aromati-
sche planten zweven in de lucht en mengen 
zich met de penetrante geur van het meer. 
De grote cipressen zwaaien onmerkbaar met 
de fijne punt van hun toppen. Op weg naar 
beneden dalen de Meester en zijn twaalf dis-
cipelen tussen de dennen en de struiken af 
naar de kust. Petrus houdt zich met de hulp 
van Jakobus en Johannes bezig met de boot 
die hen naar het land van de Gadarenen zal 
brengen. Iedereen neemt plaats in de boot. 
Nadat ze de trossen losgegooid hebben, 
verlaten ze langzaam de kust en varen weg 
van het vasteland. Een heel licht windje doet 
het zeil enigszins bollen. Alles straalt vrede 
uit. De Meester heeft zich uitgestrekt op het 
achterschip. Het is een drukke dag geweest. 
Hij heeft uitvoerig gepredikt tot de menigte 
die hem naar de oever van het water had 
gevolgd, en hun de prachtige gelijkenis van 
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de Zaaier verteld, van het mosterdzaadje, en 
diepe leringen die doordringen in de harten, 
en de geheime gedachten en het toevluchts-
oord van de leugens openbaren. 

Nu rust Hij, stil. De discipelen zijn druk 
bezig, roeiend of praten met zachte stem over 
koetjes en kalfjes. Sommigen slapen wat…

De kust is nu heel ver weg. Er is niets an-
ders dan lucht en water, die elkaar ontmoeten. 
Je kan alleen het geluid van de riemen horen, 
die regelmatig door de vredige golven slaan...

De lucht is echter al enige tijd zwaarder 
aan het worden. Je kan niet goed ademen. 
De hemel is vreemd gesluierd met een soort 
donkere mist... Zou er een onweersbui op 
komst zijn? Als ervaren zeelieden verwerpen 
Petrus, Jacobus en Johannes deze gedachte. 
De nacht is te rustig. Er was bij het vertrek 
nog niets onheilspellends. 

Maar de wind neemt plotseling met geweld 
in sterkte toe. Zwarte, loodkleurige wolken 
komen snel op, je weet niet waar vandaan, 

laag aan de horizon en naderen in verontrus-
tende hordes, verduisteren met tussenpozen 
het licht van de maan en de sterren. Weldra 
klinkt er een schril gefluit hoog in de atmo-
sfeer. Wijselijk laten ze het zeil zakken. De 
windvlagen schudden aan de boot. Het meer, 
zo-even nog zo vredig, raakt in beweging 
door steeds dreigender en woedender golven. 
De boot wordt als een notendop heen en weer 
geslingerd, dan weer op de top van een golf, 
dan weer onderaan een muur van water die 
alles lijkt te willen verslinden.

Ze proberen met elkaar te praten, maar 
het gebrul van de ontketende golven en het 
gieren van de orkaan maken het onmogelijk. 
Iedereen klampt zich zo goed mogelijk vast 
om niet over boord te slaan door de woede 
van de elementen. De hemel is loodkleurig 
geworden. Geweldige bliksemslagen door-
klieven de lucht van links naar rechts met 
daaropvolgende knetterende donderslagen 
en brengen de hemel en de zee in beweging. 

In het licht van de bliksem zien Petrus en 
zijn metgezellen, bevend van angst, de Mees-
ter nog steeds uitgestrekt liggen, blijkbaar 
beschermd tegen het woedende onweer dat 
alles dreigt te vernietigen. Hoort hij het tumult 
van het water niet...  En dat van de heme-
len? Voelt hij het gevaar niet? Laat hij ons 
allemaal omkomen in deze vreselijke storm?

Een nog krachtiger golf slaat tegen het 
broze scheepje. De mast die het zeil vast-
houdt, breekt  plotseling onder de stuwkracht 
van de wind. Het water begint de boot bin-
nen te dringen. Plotseling is er een volledige 
duisternis, waarin je niets ziet, verloren, zou 
je zeggen in de afgrond van een nachtmer-
rie, en dan is er het verblindende licht van 
de bliksemflitsen die strepen trekken door 
het ondoordringbare duister van de nacht. 
Ontzetting, een ongecontroleerde paniek 
valt neer over de twaalf discipelen die zich in 
hun onzegbare angst tot de Meester wenden, 
smekend om zijn hulp en proberend dicht bij 

hem te komen. Maar hun zwakke stem gaat 
verloren in het doofmakende tumult. De re-
gen valt in stromen op hun hoofd, verblindt 
hen en mengt zich met het schuim van de 
golven. Het water stijgt al tot halverwege 
hun benen.

In opperste nood gaat Petrus naar de Mees-
ter. Hij buigt zich naar hem toe, hijgend, zijn 
hele wezen bevend van angst. Met ineenge-
klemde handen smeekt hij hem: “Heer, red 
ons, wij vergaan!“

Een nog sterkere donderslag overstemt zijn 
woorden. Het water, opgejaagd als door de 
adem van een waanzinnige, slaat van alle 
kanten. De boot gevangen in de werveling 
van een draaikolk begint rond te tollen. Deze 
keer is het het einde... 

Maar de Meester heeft zijn ogen geopend. 
Terwijl hij zijn hand op de schouder van Pe-
trus legt, die ineengezakt naast hem ligt, staat 
hij langzaam op in zijn volle lengte, kalm en 
schitterend als altijd, volledig los lijkend van 

Jezus begaf zich naar het graf van Lazarus. Daar, 
diep ontroerd door de pijn en de ellende van die arme 
mensen weende Jezus. Hij richtte zich tot de Aller-
hoogste en zei: “Vader, ik dank u, omdat u mij hebt 
verhoord.” Daarna riep hij met luide stem: “Lazarus, 
kom naar buiten”. En zie, Lazarus kwam gezond en 
wel uit het graf, hoewel zijn lichaam al in staat van 
ontbinding was. 

Dit was wel degelijk het praktische, roerende en 
wonderbaarlijke bewijs dat het land van de vijand (de 
vallei van de schaduw van de dood, het werk van de 
Satan) overwonnen was. De macht ontplooid door onze 
geliefde Verlosser om de mensen te verlichten, om het 
brood te vermenigvuldigen, op het water te lopen, het 
gezichtsvermogen aan de blinden terug te geven, de 
kreupelen te doen lopen, de doven te doen horen, en 
vooral de doden op te wekken, was de demonstratie 
van wat de prachtige dag zal zijn waarop de veroorde-
ling definitief van de aarde verdwenen zal zijn. 

Onze geliefde Verlosser betaalde het losgeld, maar 
hij wilde graag nog een klein bedrag laten staan dat 
door de kleine kudde betaald moest worden om hem 
te kunnen eren. De laatste ingewijden voltooien hun 
offer. Als de allerlaatste volledig zijn leven gegeven 
zal hebben, zal het Koninkrijk van God zich krachtig 
kunnen vestigen onder de mensen, bevrijd van de ver-
oordeling, omdat het hele losgeld dan volledig betaald  
zal zijn. 

De laatste leden van het lichaam van Christus die 
nog leven worden geroepen om het Koninkrijk op 
aarde in te stellen, met de medewerking van het Leger 
van de Heer. De kleine kudde vormt het tabernakel 
van God gevestigd te midden van de mensen, volgens 
het woord van de Openbaring. Dit openbaart zich nu. 
Ook degenen die zich tegenwoordig bij het goddelijke 
programma aansluiten, die een verbond aangaan op 
de goddelijke universele wet en die dienst nemen in 
het glorieuze Leger van de Almachtige, worden onder-
steund door het tabernakel van God, opdat zij de ziekte 
en de dood zouden kunnen overwinnen. Daarom moet 
het Leger van de Heer zich inspannen de gevoelens 
van goedheid, nobelheid, zachtmoedigheid en nederig-
heid te verwerven die het de geest van God mogelijk 
zullen maken in de leden van het Leger te handelen; 
want alleen door de geest van God, de geest van leven, 
kunnen de mensen nu naar het eeuwige leven gaan 
zonder te sterven. 

Mensen in leven te houden is nooit werkelijk-
heid geworden sinds de val van de mens. Nochtans 
kondigt Jesaja dit aan, en zegt dat er een nieuwe 
aarde geschapen zal worden, dat er rechtvaardig-
heid zal heersen, dat de mensen geen huizen zullen 
bouwen opdat anderen erin zouden wonen, dat zij 
geen bomen meer zullen planten opdat anderen er de 
vruchten van zouden eten. Iedereen zal in zijn eigen 
wijngaard en onder zijn eigen vijgenboom zijn. Er is 
ook gezegd dat in die tijd de mensen geen kinderen 
meer zullen hebben om ze te zien sterven. Deze hoop 
leefde vooral in het hart van Abraham. Zij heeft zich 
ontwikkeld bij al degenen die getracht hebben God 
trouw te dienen. En nu ligt de realisatie van die on-
uitsprekelijke belofte voor ons, mogelijk gemaakt door 
het werk van onze geliefde Verlosser en zijn trouwe 
kleine kudde, die de leden van zijn lichaam vertegen- 
woordigen. 

Het werk van Christus, hoofd en lichaam, bestaat 
erin alles wat indruist tegen het leven te vernietigen. 
De Schrift leert ons duidelijk dat de laatste vijand die 
vernietigd zal worden de dood is, als resultaat van de 
definitieve opheffing van de veroordeling die sinds 
de val van Eden op de mensen gerust heeft. Het is  
de verdwijning van de noodlottige geest die tot nog 

toe onder de mensen gewerkt heeft en hen in het  
graf gebracht heeft door hen daden te laten begaan 
die hen vernietigen.

De enige remedie voor de huidige situatie is de ves-
tiging van het Rijk der Gerechtigheid op aarde door 
degenen die de universele wet aanvaarden, want door 
die wet na te leven kan de werking van de geest van 
God in ons hart plaatsvinden. Deze werking manifes-
teert zich op een steeds krachtiger manier bij degenen 
die zich trouw schikken naar de goddelijke wet. Door 
deze glorierijke principes te volgen verandert hun hart 
volledig. Zij ontdoen zich van alle egoïstische principes 
die in hen waren, en wat dodelijke principes zijn. Door 
de beoefening van het goede eigenen ze zich heerlijke 
gevoelens toe, die het hun mogelijk zal maken zich te 
richten naar het leven en de zegen. 

Bij het herstel van alle dingen zullen alle mensen 
onderricht worden volgens de waarheid. Degenen die 
gestorven zijn, zullen de één na de ander herrijzen. Zij 
zullen op hun beurt voor de wet van het leven geplaatst 
worden en iedereen zal de weg kunnen inslaan naar 
het geluk en het eeuwige leven. Alle mensen zullen 
dan broeders worden die elkaar liefhebben, elkaar 
respecteren en voor elkaars welzijn leven. Zij zullen 
zich verenigen om de aarde te herstellen onder de 
bescherming van Christus, die de nieuwe hemel zal 
vormen. De oude dingen zullen dan voorbij zijn. De 
tijd om te zingen zal gekomen zijn. De hele mensheid 
zal van de eeuwige vrede en geluk kunnen genieten.

Nieuwe technologieën in dienst van 
marketing
Uit het blad En Marche Nr. 1642, reproduceren we het 
volgende artikel dat veel zegt over de verkoopmetho-
den die vandaag worden toegepast.

Moeten we bang zijn voor neuromarketing?
 

Om ons aan te moedigen om hun producten te consu-
meren, aarzelen de grote merken niet om de nieuw-
ste ontdekkingen van de neurowetenschappen toe te 
passen. Hoe is het, als de mensen die op het einde 
het meest bedrogen zijn nu eens niet de consumen-
ten zouden zijn, maar de marketeers (mensen die de 
verkoop van goederen of diensten stimuleren) van de 
grote bedrijven, die verleid werden door de nieuwe 
tools (gereedschappen) met een wetenschappelijke 
manier van doen? 

Op het internet, op tv, op posters op straat... Overal 
worden we gebombardeerd met zichtbare reclame-
boodschappen om ons een bepaald product of dienst 
te laten kopen. Tijdens de uitverkoop is de verleiding 
nog groter. Maar om welke reden besluiten we om iets 
te kopen? De prijs? Kwaliteit? Onze behoeften? Lange 
tijd werd de mens als rationeel beschouwd in zijn be-
slissing. Maar in de afgelopen jaren heeft de “Homo 
economicus” die titel verloren. Wetenschappers maken 
steeds meer het irrationele en onbewuste aspect van 
onze beslissingen duidelijk. Onze indrukken van een 
product of een reclameboodschap komen zo snel binnen 
(in minder dan 300 milliseconden) dat de interventie 
van onbewuste mechanismen niet te ontkennen valt. 
De Amerikaanse neuroloog Antonio Damasio heeft in 
hoge mate bijgedragen aan de rehabilitatie van de rol 
van emoties in onze besluitvormingsprocessen. En dit 
hebben de specialisten in reclame goed begrepen. 

Op het kruispunt van marketing en neuroweten-
schappen heeft de, aan het einde van de vorige eeuw 
geboren discipline, neuromarketing zich gestort op het 
verkennen van ons onbewuste om ons aankoopgedrag 
te beïnvloeden. Geen discussiegroepen meer, geen 
tevredenheidsenquêtes, geen kwantitatieve studies... 
Aangezien onze keuzes grotendeels worden bepaald 

door onbewuste mechanismen, worden de beweringen 
van consumenten niet langer als betrouwbaar genoeg 
beschouwd. Marketeers geven er de voorkeur aan om 
direct te observeren wat er in hun hersenpan gebeurt, 
als men hun een boodschap, een beeld, een geluid 
voorhoudt... Hiervoor gebruiken ze technieken om te 
zien wat er in de hersenen gebeurt, zoals een func-
tionele MRI of een elektro-encefalogram (EEG). Deze 
tools kunnen detecteren welke gebieden van de herse-
nen worden geactiveerd bij het zien of horen van een 
reclameboodschap: visuele herkenning, onderkennen 
van risico’s, voorpret, nieuwsgierigheid... Afhankelijk 
van de resultaten kunnen de merken hun boodschap 
aanpassen. 

Zijn we nog meester over onze aankopen? 

Moeten we bang zijn dat we gemanipuleerd worden? 
In werkelijkheid worden deze technieken lang niet zo 
vaak gebruikt, dat men ze zou moeten vrezen. Gezien 
de onbetaalbare prijs van het verwerven of de huur van 
medische apparatuur, kunnen alleen grote bedrijven 
zoals Google, Microsoft, Pepsi... zich veroorloven om 
hun toevlucht te nemen tot deze methodes. 

Technologieën waarvan het nut zelfs voor sommige 
onderzoekers op dat gebied ter discussie staat. Voor 
hen bevestigt neuromarketing alleen maar de feiten 
die al door de gedragswetenschappen aan het licht 
zijn gebracht. En om hun standpunt te ondersteunen is 
er het beroemde vergelijkend onderzoek van de voor-
keur van de consument voor Pepsi of Coca-Cola. Ook 
al won Pepsi het duel bij het blind proeven, zodra de 
merken bekend waren bij de proefpersonen, werd het 
resultaat teruggedraaid in het voordeel van Coca-Cola. 
Uit MRI-scans van de proefpersonen bleek, dat een 
extra gebied in hun hersenen, gekoppeld aan waarde 
oordelen, werd geactiveerd, vanaf het moment dat ze 
zich bewust werden van het merk. Conclusie: “Het 
uitstekende imago van een product... veroorzaakt meer 
bevrediging in de hersenen dan de sensaties die direct 
door de smaakkwaliteiten ervan worden overgedra-
gen.” Critici van neuromarketing zien er niets meer in,  
dan men al wist! 

Neuromarketing is geen nauwkeurige wetenschap. 
De door de vrijwilligers uitgevoerde onderzoeken hou-
den geen rekening met de omgeving van de koper, wat 
niettemin van invloed is op zijn beslissingen. Een MRI 
voorspelt niet wat er zal gebeuren in een supermarkt 
om 6 uur op een donderdag na een doodvermoeiende 
dag. En hersenen zijn zo complex, dat het te gemakke-
lijk zou zijn te denken dat het bestuderen van dichtbij, 
ons een niet-bestaande “koop” knop zou kunnen laten 
bedienen. En als het dus uiteindelijk zo is, dat niet de 
consumenten het meest beetgenomen zouden zijn, maar 
de marketeers van de grote bedrijven zelf, verleid door 
die nieuwe instrumenten met een wetenschappelijke 
manier van doen? 

Door de mechanismen aan het licht te brengen die 
ons ertoe aanzetten om te kopen, kan neuromarketing 
wel eens zijn eigen doodvonnis getekend hebben. Hoe 
meer we de onbewuste mechanismen kennen, die ons tot 
kopen aanzetten, hoe minder de marketingtechnieken 
– wat ze ook mogen zijn – effect op ons zullen hebben. 
En onze waakzame, kritische zin zou ons ertoe kunnen 
brengen om onze verwachtingen te heroverwegen in 
een samenleving van overconsumptie, het terrein bij 
voorkeur van de reclame. 

We kunnen wel zeggen dat alles geprobeerd zal 
worden om het geld van de koper in de zakken van 
de verkoper te laten belanden. Want dit is het ultieme 
doel dat wordt nagestreefd. Men is niet op zoek naar 
het belang van de medemens, maar naar winst, winst 
en nog eens winst. Van eenvoudige verkooptechnieken 
via publiciteit, reclameborden, eerst, dan via televisie, 
internet en via sociale netwerken, is men overgegaan 
op de aanval met gebruik van neurowetenschap om 
het gedrag van de hersenen te analyseren en te zien 
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de chaos die hem omringt, voor de brullende 
golven en de loodkleurige hemel waar het 
eindeloze gerommel van een onzichtbare 
en kwaadaardige horde rolt. Hij heft zijn 
rechterhand naar de hemel met een almach-
tige autoriteit en onweerstaanbare kracht 
en beveelt de zee: “Stilte...” en de wind:  
“Zwijg.”

Bij de bliksem, de wolken, de verwarring 
van de kwelling toont de Meester een fan-
tastische kracht en verspreidt deze om zich 
heen met volledige zekerheid en volmaakt 
meesterschap, de getrouwe uitvoerder van 
de wil van zijn Vader. 

En de donderslagen vluchten op de vleu-
gels van de wegvliegende wolken, die in de 
afgrond storten, voorbij de grenzen van de 
horizon. De regen houdt op, er zijn geen blik-
semflitsen meer. De lucht wordt weer helder, 
de maan en de sterren schijnen helderder dan 
ooit, de golven op het meer kalmeren, kab-
belen weer zachtjes en het meer krijgt weer 

zijn spiegelende oppervlak. Alles wordt weer 
helder en vredig, gehoorzaam aan de stem 
van de grote Herder, de onoverwinnelijke 
en almachtige Meester, de Vredevorst, de 
geliefde en trouwe Zoon van de grote God 
van het universum.

Een lichte bries streelt het lichaam van 
Petrus en zijn metgezellen. Verbaasd, ge-
grepen, verrast door het vreemde van de 
omstandigheden, kijken ze met ontzag naar 
de Meester wiens silhouet van een klassieke 
schoonheid zich indrukwekkend met majes-
tueuze waardigheid, sereen en lichtgevend 
aftekent onder het blauwachtige maanlicht, 
en uit een andere wereld lijkt te komen. Zijn 
gezicht straalt een onbeschrijfelijke kracht 
uit. Hij kijkt met een intense blik, vol teder-
heid en mededogen neer op zijn discipelen, 
die, bleek, ontdaan met verwarde haren, he-
lemaal in choque, aan elkaar vragen: “Wat 
is dit voor een mens aan wie zelfs de winden 
en de zee gehoorzamen?”

Zijn ernstige, vibrerende stem klinkt in de 
klaarheid van de rustgevende, troostende 
nacht: “Waarom vrezen jullie, mannen met 
weinig geloof?” 

En in zijn blik is zoveel liefde en in zijn 
stem zo’n stille zekerheid, van diepe vrede, 
dat hun hart plotseling opgelucht herademt, 
weer tot leven komt en door en door de on-
uitsprekelijke troost voelt doordringen na alle 
wanhoop van het vorige moment.

Iedereen herneemt zijn plaats. Nadat ze 
de boot zo goed mogelijk hebben opgetuigd, 
pakken ze de roeispanen vol moed en dank-
baarheid weer op, genietend van de volheid 
van de goddelijke troost.

En het zachte kabbelen van het water 
herhaalt zich van golf tot golf, naar de verre 
oevers: Troost... Troost...

Diezelfde Meester wil ook de storm in je 
hart kalmeren en je van zijn allerhoogste 
troost laten proeven. Vertrouw hem en twijfel 
niet. Heb lief en geloof...

Korte Kroniek van
Het Rijk der Gerechtigheid
Als wij de huidige toestand van de wereld 
in het algemeen overwegen, voelen we ons 
steeds meer aangedreven om haar bevrijding 
te verhaasten. Wij geven hier een commen-
taar weer van de geliefde Boodschapper 
daaromtrent, dat verscheen in De Engel van 
de Eeuwige Nr. 3 van 1933:

Een rein hart is onontbeerlijk om het  
Koninkrijk te vestigen
Tegenwoordig heeft de familie van het geloof 
een groots werk op aarde dat verricht moet 
worden; dat werk bestaat eruit het Koninkrijk 
der Gerechtigheid te vestigen, het rijk van 
vrede en zegen. Als deze geliefde familie van 
het geloof, wanneer ze nog heel weinig tal-
rijk is, door de in de donkerheid verkerende 
mensheid in het algemeen beschouwd wordt 
als gevormd uit dwepers, weinig gevaarlijke 

of er niet iets uit te halen valt in termen van koop en 
verkoop. Werkelijk, de verbeelding van de mens kent 
geen grenzen. Het is lang geleden dat de winkelier 
op de hoek die bij de huisvrouw zijn waar aanprees 
in de hoop zijn koopwaar aan haar te verkopen. Het 
doel was om de klant te overtuigen door een product 
aan te prijzen en de klant ervan te overtuigen dat het 
voor hem essentieel was, en dat hij pas gelukkig zou 
zijn als hij het kocht, en dat hij er echt niet zonder 
zou kunnen. 

Deze methodes behoren zeker tot het verleden. Van-
daag zijn de gebruikte verkooptechnieken niet meer 
binnen het bereik van de eerste de beste. Je moet naar 
het hoger onderwijs om ze in bezit te krijgen en te leren 
hoe ermee te manipuleren. Marketing is een weten-
schap die bekend moet zijn tot in alle fijne kneepjes 
als je een plaats wil verwerven in het zakenleven. 

Maar als we het artikel waar we ons hiermee be-
zighouden, willen geloven, lijkt het erop, dat men 
een grens bereikt met het gebruik van neuroweten-
schappen. Een limiet waarbij het niet de koper zou 
zijn, maar de verkoper die zou worden misleid door 
zijn eigen verkoopmethoden. In feite wordt iedereen 
bedrogen voor zover het Gods tegenstander, de Satan 
is, die de huidige zondige wereld leidt. Zijn manier 
van werken is de suggestie, en die werkt goed. Het 
onfeilbare aas, de verleiding, treft zijn prooi, de mens, 
op zijn gevoelige plaats: zijn egoïsme. De tegenstander 
gedraagt zich als de visser die een vis wil vangen. Hij 
camoufleert zichzelf, zodat zijn slachtoffer hem niet 
ziet. Alleen het aas moet worden waargenomen. Nie-
mand kan ontsnappen, of je nu religieus bent of niet. 
Het is voldoende om zich ervan te overtuigen door in 
Genesis het verslag van de zondeval van onze eerste 
ouders te herlezen. En tegenwoordig zijn de trucs van 
de duivel om te misleiden zo verraderlijk, dat er wordt 
gezegd, dat op de dag van de grote verleiding die we 
binnengaan, zelfs de uitverkorenen zouden worden 
verleid, als het mogelijk was. Dit betekent dat alle  
anderen zullen worden verleid, bedrogen, aangelokt 
en in de val van de verleiding terecht komen zonder 
zich te kunnen verdedigen. 

Wie zullen dan deze uitverkorenen zijn, die niet in 
verleiding komen? Zij zijn degenen die zich met onze 
dierbare Heiland hebben verenigd op het offer of op 
de goddelijke Wet en die trouw aan hun Meester zul-
len zijn. De tegenstander kan en zal hen niet kunnen 
benaderen om de eenvoudige reden dat ze ongeïnte-
resseerd zijn. Ze verlangen niets voor zichzelf en staan 
daarom niet open voor verleiding. 

Het zijn er maar weinig geweest in het Evangelische 
tijdperk, van de komst van onze beminde Heiland tot 
heden, die de voorwaarden van de hemelse roeping 
volledig hebben vervuld en die discipelen van Christus 
zijn geworden, vastbesloten om Christus, hun Meester 
te volgen, waar hij ook gaat. Er wordt van hen gezegd 
dat zij schapen zijn die hun Meester volgen, omdat zij 
zijn stem kennen. Zij zullen geen vreemdeling volgen, 
maar zij zullen ver van hem wegvluchten, omdat zij 
de stem van die vreemde niet kennen. Joh. 10: 4, 5. 
We kunnen verzekeren, dat buiten de actieradius van 
de hemelse oproep en van de oproep die wordt ge-
daan aan alle mensen van goede wil om het leven te 
bereiken, alle mensen ten prooi zijn gevallen aan de  
tegenstander. 

Maar laten we gerust zijn, de Heilige Schrift voor-
spelt het einde van zijn bewind. Zoals we weten, le-
vert de boze altijd een werk dat hem bedriegt en het 
kwaad is niet eeuwig. Het zal op een dag verdwijnen 
en opgeslokt worden door het goede dat het enige is 
wat eeuwig duurt. Het is onze geliefde Heiland die het 
allerbelangrijkste daarvan op aarde naleefde door zijn 
leven te geven voor alle zondaars en door zijn Kerk 
te vormen die hem op het pad van opoffering volgde. 

Het huidige rijk dat het kwaad toelaat, zal spoedig 
tot een einde komen. Mensen zullen niet langer bedro-

gen worden, maar ze zullen leren hoezeer ze geliefd 
worden door de Allerhoogste, onze beminde Heiland 
en al diegenen die hem trouw hebben gevolgd. Het 
werk van deze laatsten zal worden bekroond door de 
vestiging op aarde van het Koninkrijk der Gerechtig-
heid voor alle mensen die op hun beurt zullen leren 
om zich te hechten aan hun Schepper en om hun me-
demensen lief te hebben, onmisbare voorwaarden om 
het eeuwige leven te erven. 

Opwarming van de aarde en  
de gevolgen daarvan
We kregen een artikel onder ogen waarvan de oor-
sprong en datum van publicatie niet bij ons bekend zijn. 
Het gaat over smeltend ijs als gevolg van de opwar-
ming van de aarde. We geven het in zijn geheel weer. 

De ijsvelden herstellen langzaam
 

Herfst 2020: De vorming van pakijs in de noordelijke 
IJszee is ongekend vertraagd. De Laptevzee, gelegen 
in Siberië, is de plaats waar zee-ijs tijdens de overgang 
van zomer naar winter wordt gevormd. Eind oktober 
was het zee-ijs er nog niet terug. 

De afgelopen 14 jaar is trouwens de kleinste opper-
vlakte ijs in de IJszee geregistreerd. De eerste verklaring 
voor de achteruitgang in 2020 is de record-hittegolf die 
deze zomer in Noord-Rusland te zien was. Als gevolg 
hiervan steeg de watertemperatuur ongeveer 5° C  
boven het gemiddelde en het ijs dat in de voorgaande 
winter was ontstaan, smolt. Een andere reden voor de 
vertraging is de klimaatverandering. Die brengt de 
warme golfstroom uit de Atlantische Oceaan naar de 
IJszee, waardoor het verschijnen van ijs wordt ontre-
geld. Wetenschappers waarschuwen dat een vertraagde 
komst van ijs een uitwerking kan hebben op het hele 
poolgebied. Het ijs dat aan het begin van de winter in 
de Laptevzee wordt gevormd, wordt door stromingen 
naar de nabijgelegen oceanen gevoerd, waar het in het 
voorjaar smelt. Het zorgt daar voor een veelheid aan 
voedingsstoffen die het plankton voedt. Minder ijs zou 
minder voedingsstoffen betekenen, en dus ook, naast 
het effect op de voedselketen van het ecosysteem, een 
vermindering van het vermogen van plankton om kool-
dioxide uit de lucht te absorberen. 

Methaan dat opgesloten was in het ijs, komt vrij
Als gevolg van de opwarming van de aarde komen 
hoeveelheden methaan die ingevroren zitten in de 
diepten van de Noordelijke IJszee, vrij in de atmosfeer. 

Dit is de ontdekking van een team van wetenschap-
pers, die op 350 meter diepte een verhoogd niveau van 
methaan in de Laptevzee waarnamen. De waarschijn-
lijke oorzaak van het ontdooien: de komst van warme 
stromingen uit de Atlantische Oceaan als gevolg van 
klimaatverandering. 

Deze afzettingen staan bekend als de “slapende 
reuzen in de koolstofcyclus”, omdat ze methaan, een 
krachtig broeikasgas, opnemen. Nu het vrijkomt, heeft 
methaan over 20 jaar een verwarmend effect dat 80 
keer groter is dan dat van kooldioxide. 

Geconfronteerd met deze situatie vrezen wetenschap-
pers dat we het punt hebben bereikt waarvandaan geen 
terugkeer meer mogelijk is. 

Deze ontdekking volgt op de registratie van de re-
cord-temperaturen in Siberië van gemiddeld meer dan 
5 graden C, in de periode van januari tot juni in 2020. 

We dachten al wel dat de opwarming van de aarde 
ervoor zou zorgen dat het ijs zou smelten en de zee-
spiegel zou stijgen. In feite zijn de gevolgen veel uit-
gebreider dan dat. Naast de stijgende zeespiegel is er 
een onverwacht probleem, vervuiling: door het smel-
tende ijs komt het methaan vrij dat erin opgeslagen is. 
Volgens de onderzoekers is dit gas afkomstig van de 
rotting van organisch materiaal zonder zuurstof, maar 

“de uiteindelijke bron van dit methaan blijft onbekend”. 
Het komt voor in indrukwekkende hoeveelheden.  
Antarctica zou tot een kwart van het methaan van alle 
zeeën op aarde bevatten. Wetenschappers geloven dat 
het smeltende permafrost de belangrijkste oorzaak van 
klimaatverandering zal worden. Ze schatten dat 1500 
miljard ton koolstof in het ijs opgesloten zit sinds de 
tijd van de mammoeten.

Methaan is een gas dat bestaat uit één koolstofatoom 
en 4 waterstofatomen (CH

4
). Kooldioxide (of koolzuur-

gas) bestaat uit één koolstofatoom en 2 zuurstofatomen: 
(CO

2
). Eén kilo methaan komt overeen met 25 kilo kool-

dioxide in de atmosfeer. Methaan wordt aangetroffen 
in ijs in de vorm van methaanhydraten, of clathraten, 
dat zijn mengsels van ijs en het daarin opgesloten me-
thaan. Dit zijn formidabele energiereserves verscholen 
langs de oceanen, vooral in het Noordpoolgebied. Om-
dat methaan een krachtig broeikasgas is, kunnen de 
reserves een klimaattijdbom zijn. Als methaan gevan-
gen in clathraten stabiel is onder bepaalde omstandig- 
heden van temperatuur en druk, is het helaas voldoende 
dat de oceanen een beetje opwarmen, om het vrij te 
maken. De hoeveelheid methaan die momenteel ont-
snapt uit de Arctische hoogvlakte van Oost-Siberië is 
vergelijkbaar met de hoeveelheid die uit alle oceanen 
van de wereld tesamen ontsnapt. Deze regio is verant-
woordelijk voor 9% van de wereldwijde uitstoot van 
methaan. Er kan 50 miljard ton methaan vrijkomen 
uit de Siberische meren. Dat is tien keer zoveel als de 
hoeveelheid methaan die momenteel in de atmosfeer 
zit. Het onderzeese permafrost is bezig zijn bijzondere 
eigenschap van ondoordringbaar deksel te verliezen. 

Bovendien, hoe meer methaan er plotseling vrij komt 
als gas, hoe langer de levensduur is in de atmosfeer. 
Een studie verzekert zelfs, dat als het methaan van 
het Oost-Siberische plateau in 10 jaar wordt uitgesto-
ten, bijvoorbeeld tussen 2015 en 2025, de gemiddelde 
tijd van de de temperatuurstijging van 2 graden C 
(de limiet die niet overschreden mag worden om een 
leefbare wereld te behouden) van 15 naar 35 jaar zou 
versnellen. De studie concludeert dat “de gevolgen 
van de teweeggebrachte veranderingen dan nog eens 
$ 60 miljard zouden kosten”, wat bijna gelijk is aan 
de waarde van het bruto binnenlands product van de 
wereld in het begin van de jaren 2010. 

Er zijn bovendien nog natuurlijke en huidige bron-
nen van methaan in de oceanen en zelfs in de meren. 

Naast methaan bevat poolijs nog steeds virussen 
zoals het Pithovirus, een zeer oud virus, zogezegd een 
reuzenvirus, dat in de bevroren grond werd ontdekt in 
het uiterste noordoosten van Siberië, dat onschadelijk 
is voor mens en dier, maar niettemin niets goeds voor-
spelt. “Het bewijs dat virussen die duizenden jaren 
in de grond zijn begraven, kunnen overleven en nog 
steeds besmettelijk zijn, suggereert dat het smelten 
van de permafrost als gevolg van de opwarming van 
de aarde en de mijnbouw en industriële exploitatie 
van Arctische regio’s risico’s voor de volksgezondheid 
kan opleveren,” aldus Jean-Michel Claverie (van het 
Genomisch en Structureel Informatie Laboratorium van 
het CNRS, Centre National de la Recherche Scientifi-
que in Marseille). 

Volgens een studie uit 2008 van het Amerikaans 
Geophysisch Instituut bevat het Noordpoolgebied 
13% van de nog niet ontgonnen oliebronnen en 30% 
van de natuurlijke gasvelden... Er zou ook zink zijn in 
Alaska, nikkel in Noord-Rusland, en wolfraam, in heel 
weinig gebieden.

Al deze gegevens zetten ons aan het denken en we 
begrijpen dat onderzoekers die het probleem van de 
opwarming van de aarde bestuderen, geen oplossing 
vinden. Er is trouwens geen oplossing, vanuit menselijk 
oogpunt bekeken. We weten dat de enige oplossing van 
God zal komen en het herstel zal zijn van alle dingen 
wat al door de profeten is aangekondigd. Handelin- 
gen 3: 21. De vervloeking zal worden opgeheven en de 
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mensen, die men niet au sérieux neemt, die 
in feite brave mensen zijn, maar die nooit iets 
zullen bereiken, veranderen de zaken van 
uiterlijk zodra het aantal groter wordt en het 
Leger van de Almachtige consequent wordt 
in zijn getuigenis en zijn gedrag, zoals ge-
toond wordt door Joël in de Schrift. De grote 
tegenstrever, de duivel, heeft geprobeerd op 
verschillende manieren de wegen van de Al-
lerhoogste na te bootsen, bijvoorbeeld tijdens 
de hemelse oproep door de grote religies in 
het leven te roepen, nl. de katholieke, pro-
testantse en andere religies. Hij heeft dus het 
Koninkrijk van God nagebootst, en de Schrift 
toont dat door te zeggen dat er in het visioen 
de verschijning is van een lam dat als een 
draak spreekt.

Inderdaad, onze geliefde Verlosser heeft 
een werk van liefde volbracht, hij heeft ge-
zegend, heeft nooit kwaad gedaan, nooit 
iemand vervolgd, maar heeft alleen maar 
medelijden getoond, het wegnemen van de 
pijnen aan de bedroefden, de genezing van 
de zieken, de opstanding van de doden. 
Naast dat werk, houdt de macht die op een 
lam leek en sprak als een draak, ons de grote 
zogenaamde christelijke godsdiensten voor, 
met hun religieuze diensten die uiterlijk 
het onderricht van onze geliefde Verlosser 
nabootsen, met hun zowel uiterlijke als in-
nerlijke opdrachten, maar die represailles 
hebben uitgeoefend tegen allen die niet naar 
hen wilden luisteren; deze religies hebben 
met helse leerstellingen van de hel, het va-
gevuur, enz., de zielen van de arme wezens 
gepijnigd, die zich volgens hun geweten 
wilden gedragen; deze helse macht is wel 
degelijk de macht van de Satan, vermomd 
als lam, die op de aarde de meest afschu-

welijke martelingen en vervolgingen heeft  
begaan.

Wij herinneren er dus aan dat het geliefde 
volk van God een waarachtig geloof moet 
verwerven, want het vijandige weerspannig-
heid zal steeds vermeerderen, en nooit zou 
dat volk deze tegenstand kunnen overwin-
nen en het Rijk der Gerechtigheid op aarde 
vestigen als de welbeminde Zoon van God 
zijn dierbare kinderen niet te hulp was ge-
schoten. Over deze tegenstand veroorzaakt 
door de handelingen van de tegenstrever, 
deze draak vermomd als lam, (deze macht 
die tegenwoordig gemanifesteerd wordt door 
de huidige overheden), wordt in de Schrift 
al gezegd, dat het Lam hen zal overwinnen, 
want hij is de Heer. Men begrijpt vanaf dat 
moment dat de geliefde familie van het geloof 
uitgenodigd wordt om haar hart te reinigen 
door de lessen te beluisteren en gehoorzaam 
te volgen, die haar gegeven worden door 
onze publicaties en door aan de volgende 
vermaningen te denken: “Reinigt u, u die 
de vazen van de Here draagt… Gelukkig zij 
die een rein hart hebben, want zij zullen God 
zien… Wie van de reinheid van hart houdt 
heeft de Koning als Vriend.” Deze zullen 
van pas komen.

Het Koninkrijk van God heeft rechtvaar-
digheid die de waarheid is gemanifesteerd 
door de liefde, als fundering. Het is de ware 
wetenschap die elk kind van God moet over-
wegen om in staat te zijn deel te hebben 
aan de erfenis van de heiligen van het licht. 
Wij zijn diep dankbaar deze bewonderens-
waardige richtlijnen te kennen die het ons 
mogelijk maken uit onze duisternis te komen 
en de goede strijd van het geloof te strijden, 
door oprecht en waarachtig te zijn. Het is dus 

vereist inspanningen te doen om de zuiver-
heid van het hart te verwerven, door alles 
opzij te schuiven wat onrein en bezoedeld 
is; kortom, ons egoïsme…

Ons hart moet rein zijn, vrij van alle ego-
isme, en onder de machtige werking van de 
goddelijke genade. Deze glorierijke waar-
heden die de Heer ons geeft, zijn vurige 
kolen geworpen op de aarde, die eindelijk 
de volledige val van Babylon veroorzaken 
en zijn totale vernietiging. Het Leger van 
de Almachtige wordt geleid door de geliefde 
kleine kudde die de weg moet tonen, en aan 
wiens hoofd de Heer zijn trouwe en wijze 
dienaar geplaatst heeft om zijn volk tot zijn 
rust te leiden. Dat is de grootse demonstra-
tie van wat het Koninkrijk en zijn gerech-
tigheid moet voortbrengen, dat eenvoudig 
maar oprecht werd gezocht, door met geloof 
voort te gaan; want alle beelden van het 
Koninkrijk van God worden op een glorie-
rijke manier getoond aan de ogen van hen 
die in een waarachtig geloof verkeren en de 
goede strijd van het geloof wensen te leve- 
ren.

Voor de wereld in het algemeen bestaat 
het Koninkrijk van God, het Koninkrijk der 
Gerechtigheid niet. Dat Koninkrijk is namelijk 
latent; het is gelijk een fotografische plaat 
die aan het rode licht van de zwarte kamer 
nog geen enkel aspect van het beeld geeft, 
maar op het moment dat er ontwikkelaar 
op deze gevoelige plaat gelegd wordt, eerst 
de grote lijnen laat verschijnen, daarna de 
details, totdat het beeld volledig zichtbaar 
wordt. Het is precies hetzelfde voor het glo-
rierijke Koninkrijk van God. Het manifesteert 
zich niet door middel van chemische produc-
ten, zoals de ontwikkelaar die het beeld, de 

foto, doet verschijnen, het is de waarachtige 
familie van het geloof die de ontwikkelaar 
is, en de apostel Paulus spreekt er tegen de 
Romeinen over zeggende, dat de openbaring 
van de kinderen van God zich zal laten zien 
aan de zuchtende en stervende schepping. 
Opdat het voorziene proces kan lukken, is 
een voorbeeldige reinheid van het hart on-
ontbeerlijk, een volmaakte orde, een strikte 
discipline; kortom: de openbaring van de 
kinderen van God moet gebeuren door het 
levensfluïdum dat over hen komt die ver-
langen de broederlijke liefde na te leven. 
Daarom roept de Psalmist van tevoren uit : 
“O! hoe goed, hoe mooi het is voor broeders 
samen verenigd te blijven! Het is de zalfolie, 
het is de hemeldauw die van Sion over de 
Hermon komt, daar is de zegen, het leven 
voor de eeuwigheid.”

Allen die de zegeviering van het goede 
over het kwaad ter harte nemen, zullen in 
deze regels een machtige aanmoediging 
vinden. Wij begrijpen inderdaad dat we eerst 
de overwinning op onszelf moeten behalen, 
op ons karakter, onze egoïstische gewoontes 
om daarna de macht te krijgen het kwaad 
dat rondom ons begaan wordt, door het 
goede te overwinnen. Wij wensen dus aan 
iedereen moed en geloof toe die nodig zijn 
om met de almachtige hulp van de Heer dat 
uitgebreide programma tot een goed einde  
te brengen.
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geest van God zal over al wat leeft worden verspreid. 
Joël 2: 28. Onder deze invloed zal de mens de weg van 
het egoïsme verlaten en zich richten op het handelen 
volgen de wet. Hij zal leren om de Universele Wet na 
te leven door te bestaan voor het welzijn van zijn me-
demens en het land dat hij bewoont. Dat zal niet langer 
worden geschaad of beschadigd en alle mensen zullen 
één enkele, grote familie vormen die van elkaar houdt 
en voor altijd kan leven. 

Een vreemde bodyguard
Het volgende verhaal dat we ontvingen van één van 
onze lezers zonder vermelding van het tijdschrift dat 
het publiceerde, is ondertekend door Marc Picard. Het 
is geïllustreerd met vier magnifieke kleurenfoto’s die 
duidelijk getuigen van de juistheid van de tekst, die 
ook geschreven is in een alerte en levendige stijl.

Het ontroerende liefdesverhaal van de bescheiden 
schoenmaker uit Marseille en zijn ekster Margot

Ze hebben een bijzondere reputatie, eksters! Er wordt 
van hen gezegd, dat ze spraakzaam en agressief zijn, 
en ook dat ze stelen...

En toch, eksters zijn zeker de meest aanhankelijke 
en gezellige vogels die er bestaan. Ja, de ekster, die 
wordt beschuldigd van al die gebreken, heeft eigenlijk 
onvoorziene menselijke kwaliteiten.

Ontdek deze week het ontroerende liefdesverhaal van 
de kleine schoenmaker uit Marseille, Artinian Michel, 
81 jaar oud, en zijn ekster, Margot. Beide zijn onafschei-
delijk geworden. Zozeer zelfs dat Artinian weigerde, 
ondanks zijn hoge leeftijd om met pensioen te gaan. 

Winkeltje
 

Er is voor hem geen kwestie van om haar op te geven, 
die twee keer zijn leven redde door de inbrekers die 
hem bedreigden aan te vallen door met haar snavel in 
hun gezicht te pikken.

Al 22 jaar kijkt Margot naar zijn winkeltje in de Rou-
cas Blanc wijk in Marseille met de waakzaamheid van 
een echte lijfwacht! 

Want hoewel de legende het erover heeft, dat eksters 
echte dieven zijn, waakt Margot daarentegen over de 
inkomsten van haar meester. Meer nog, ze waarschuwt 
hem door met haar snavel op de bel te tikken zodra er 
een klant de winkel binnenkomt. 

Achter de kassa, als gastvrouw of conciërge, Margot 
weet echt hoe het allemaal moet!

Met haar levendige en keizerlijke blik, haar veren-
kleed met een donkere blauwgroene weerschijn, hoog 
gezeten boven de naaimachine van Artinian, lijkt Mar-
got het winkeltje als een echte bazin te leiden.

Niemand vergeet haar te begroeten uit angst om 
onmiddellijk te worden berispt met een tikje van haar 
snavel tegen zijn hoofd.

Bij schoenmaker Michel maken we geen grapjes met 
goede manieren!

“We zijn echt onafscheidelijk,” vertelde Artinian me, 

“we brengen al onze dagen naast elkaar door. Elke och-
tend, als ik in mijn winkeltje kom, uit ze een kreetje en 
geeft me een pootje om me te begroeten. Ik praat met 
haar en ik heb het gevoel dat ze me begrijpt. Af en toe 
knikt ze goedkeurend met haar kop.” En dit prachtige 
liefdesverhaal duurt al tweeëntwintig jaar!

“Het was op een zondag”, herneemt hij, “en ik liep 
naar de Notre-Dame-de-la-Garde, hier in de buurt, en 
toen ik naar beneden keek, zag ik haar in de beek lig-
gen met een gebroken pootje. Ik pakte haar voorzichtig 
op, ze trilde in mijn handen, dus ik stelde haar gerust 
en zei zachtjes: “Wees niet bang, ik zal voor je zorgen.”

“Ik zette haar in een warm nest in een hoek van mijn 
winkel en maakte met kleine lollystokjes en plakband 
een spalk om haar pootje te steunen.”

Verstandhouding
 

Twee maanden later stond de ekster weer op haar 
pootjes en Artinian besloot om haar Margot te dopen.

Maar, tussen hem en haar was er niet onmiddellijk 
een goede verstandhouding.

“In het begin was ze nog wild”, zegt hij, “en ze pikte 
snel haar zaad op en ging dan in een hoekje zitten. 
Toen begon ik haar mooie verenkleed te strelen en twee 
weken later waren we vrienden geworden.”

Zich snel bewust van haar status als koningin, ver-
smaadde Margot het meestal voor vogels bestemde 
zaad. Zelfs zo, dat er op het menu van haar twee da-
gelijkse maaltijden nu een hardgekookt ei, gehakt met 
rijst, en speciaal voor haar gekochte vette ham staan. 
En dan, op zondag, is het feest, Artinian bereidt frietjes 
voor haar... Margot vindt het geweldig!

Denk niet dat Margot ondankbaar is, integendeel: ze 
aanbidt haar meester en waakt over hem. 

Het bewijs? Ze heeft al twee keer zijn leven gered! 

Bedreiging

“Op een avond,” zegt Artinian, “viel er een jongeman 
de winkel binnen en eiste, onder bedreiging met een 
mes, om hem de kassa te geven. Ik wist niet wat ik 
moest doen, de man was echt bedreigend. Plotseling 
wierp Margot zich op hem en viel hem aan met haar 
snavel pikkend en met haar klauwen krabbend in zijn 
gezicht. Mijn dief was radeloos, hij verborg zijn gezicht 
uit angst om doorboord te worden door Margot. Dankzij 
haar tussenkomst had ik de tijd om mijn pistool uit de 
la van mijn kassa te pakken en mijn aanvaller voorgoed 
op de vlucht te jagen.”

Twee jaar geleden vond hetzelfde scenario plaats, 
maar deze keer hoefde Artinian zijn pistool niet te 
gebruiken. 

“Margot was zo woedend,” herinnert hij zich, “dat de 
dief er als een haas vandoor ging zonder te begrijpen 
wat hem overkwam.” 

Dus, onder deze omstandigheden, hoe wil je dan dat 
de kleine schoenmaker zou scheiden van zijn “anti-
diefstal” Margot!

Vooral omdat deze geweldige ekster er ook voor zorgt, 
dat de winkel goed loopt. Om haar meester goede za-
ken te laten doen, pikt ze zelfs in de schoenen van de 

beroemde burgemeester van Marseille, Gaston Defferre, 
bij elk van zijn bezoeken.

Heilige Margot! Ze zorgt ook voor de kassa.
“Ze neemt de biljetten in haar snavel,” zegt Arti-

nian, “en ik moet me verstoppen om het wisselgeld 
terug te geven, want, net als alle eksters, voelt ze zich 
aangetrokken tot alles wat blinkt en grijpt dan ook met 
haar snavel de muntstukken. Als ik mijn la open laat, 
verbergt ze mijn munten achter in de winkel.”

 Daarom wil de vrouw van Artinian Margot niet in 
huis hebben. Te vaak heeft ze haar lepeltjes gepikt. 

Toch aarzelt Artinian niet om met Margot op zijn 
schouder zijn wandelingen te maken. Zodat ze niet te 
ver weg zou gaan vliegen, maakt hij haar vast aan een 
korte riem. Beslist, Margot is uitgegroeid tot een echt 
huisdier. ‘s Avonds neemt ze een bad, voordat ze naar 
bed gaat in een schoenendoos. 

“Zolang Margot nog leeft,” besluit hij, “ga ik niet 
met pensioen, ik wil haar niet alleen laten. Ik ben haar 
mijn leven verschuldigd, en dat zal ik nooit vergeten.’

En als je weet, dat een ekster wel 50 jaar kan worden, 
is de kleine schoenmaker nog lang niet zover dat hij 
zijn lier aan de wilgen kan hangen!

Dit verhaal rehabiliteert de ekster, wiens reputatie 
als dief en kletskous zo goed ingeburgerd is, dat die 
wordt gebruikt als spreekwoord om te verwijzen naar 
iemand die zulke gebreken heeft.

Het is duidelijk, dat dieren met inbegrip van vogels, 
net als mensen, ook hun gebreken hebben. Temeer daar 
zij ook min of meer aangepast zijn aan onze beroemde 
evolutie, waarvan de vernederende en vervuilende  
effecten alle levende wezens beïnvloeden.Terwijl we 
allemaal geschapen zijn om te leven in een overvloe-
dige natuur en in een sfeer van vrede en gezondheid, 
leven we momenteel onder de druk van een atmosfeer 
vol met stof, gas en deprimerende invloeden, zowel mo-
reel als fysiek. En dieren, vaak gevoeliger dan wij voor 
alle agressie die ze als abnormaal aanvoelen, worden 
op hun beurt agressief. Vooral natuurlijk, als je op ze 
jaagt en ze ruw behandelt. 

Aan de andere kant, wanneer ze goed worden behan-
deld, vooral als ze worden verzorgd, wanneer ze ziek 
of gewond zijn, kent hun erkenning en gehechtheid 
geen grenzen. De vriendschap die hun wordt betoond, 
weeft een onbreekbare band, die hen in staat stelt tot 
een grenzeloze toewijding aan hun weldoener.

Dit is het geval met de ekster Margot en de “kleine” 
schoenmaker uit Marseille die haar heeft verzorgd en 
geadopteerd. Ze is zijn partner geworden, een oplet-
tende deelnemer aan alle zaken met betrekking tot zijn 
bedrijf en ze oefent een constante waakzaamheid over 
hem uit. Altijd klaar om krachtig in te grijpen tegen 
eventuele agressie, zoals twee keer gebeurde. 

Het is begrijpelijk dat deze man, hoewel bejaard, wil 
blijven werken in gezelschap van zijn beschermelinge. 
Als ze zou sterven, zou hij ongetwijfeld veel verdriet 
hebben. Het is inderdaad een ontroerende fabel van een 
liefde die al 22 jaar lang tussen hen is gegroeid, want 
ieder van hen heeft aan de ander zijn leven te danken.


