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heb ik mijzelf kunnen overtuigen, dat de beproevingen 
een zegen waren en een reden tot vreugde moesten 
zijn voor het kind van God, omdat zij het hem mogelijk 
maken zichzelf te leren kennen en zich te verbeteren.

Wij wisten vroeger ook niet, dat ons lichaam onder-
worpen is aan precieze regels, en dat, als onze geest, 
die ons organisme moet leiden, in conflict is met de wet 
die ons lichaam regeert, het leed dat eruit voortvloeit, 
voor hem zeer schadelijk is en hem op den duur vol-
ledig vernietigt. Hoewel wij tegenwoordig de prachtige 
principes van de waarheid kennen, blijven wij nog 
heel vaak stilstaan bij de theorie. Als de beproeving 
komt, dan kunnen we onze dankbaarheid voor de les 
die ons erdoor gegeven wordt, niet uiten. Wij raken 
van ons stuk en verliezen ons geduld, en wij zijn in 
de war, omdat wij niet werkelijk in overeenstemming 
zijn met de wegen van God, die wij zeggen te willen 
volgen. Dan is het, alsof wij absoluut een betrekking 
willen aanvaarden zonder de verplichtingen ervan te 
vervullen, maar desondanks niet willen, dat een ander 
ons zal vervangen.

Dat toont met welke achteloosheid en lichtzinnigheid 
wij soms de belangrijkste zaak die er bestaat, beschou-
wen, want het essentiële voor een mens is wel dege-
lijk, dat hij in contact komt met het goddelijke licht en 
dat hij de illegale gewoontes verandert, die hem doen 
sterven. Om de lessen te leren, moeten we dus zeer 
volgzaam en goed gestemd zijn, want de goddelijke 
opvoeding geschiedt in volledige vrijheid. Daarentegen 
gaat de opvoeding van de tegenstrever gepaard met 
stokslagen, bedreigingen, en hij handelt zonder ons te 
waarschuwen of onze instemming te vragen.

De Eeuwige nodigt ons vriendelijk uit. Hij gebruikt 
tederheid en welwillendheid, nooit brute kracht. Hij 
ontplooit goedheid, trouw en een geduldig uithou-
dingsvermogen om ons op te voeden, wat overal tegen 
bestand is. Daarom moeten we echter een sterke wil 
hebben om de waarheid na te leven, want wij zullen 
op geen enkele manier ooit door de Heer verplicht 
worden, om dat te doen. 

De rijke jongeman die naar onze geliefde Verlosser 
toe kwam, verlangde God te dienen. Hij heeft zich zelfs 
ingebeeld dat hij de wet naleefde, want hij antwoordde 
op alles wat de Heer hem zei te doen: “Ik heb al deze 
dingen nageleefd.” De Heer verduidelijkte daarna de 
voorwaarden door hem te zeggen: “Het ontbreekt je 
toch aan iets: verkoop alles wat je hebt, deel het uit 
aan de armen.” De jongeman wilde het niet doen. Hij 
verlangde op de weg naar het heil te wandelen, maar 
als die weg hem duidelijk getoond werd, was hij niet 
tevreden.

De school van de goddelijke wetenschap

DE wereld bestaat uit imitaties die door de grote 
tegenstrever van God en de mens bedacht zijn. 

Hij heeft ook aan zijn onderdanen een bepaald geloof 
willen geven, maar dat is slechts lichtgelovigheid of 
bijgeloof. Dat zijn geen verlangens die van de Eeu-
wige komen. Ze geven bijgevolg geen enkel positief, 
gelukkig en definitief resultaat. De tegenstrever, de 
Satan, heeft zich altijd ingespannen om dat wat van 
God komt, na te bootsen. Daarom hebben de mensen 
een opvoeding die goed en compleet lijkt. In werkelijk-
heid vormt ze een groteske parodie van de goddelijke 
principes. Er zit inderdaad gerechtigheid, wetenschap, 
wijsheid, liefde en religie in, zoveel als men wil. Maar 
dit alles heeft de mensen geen geluk gebracht, omdat 
deze duivelse karakteristieke eigenschappen, al lijken 
ze soms sprekend op de goddelijke principes, er in 
hun kern juist het tegenovergestelde van zijn. Aldus 
komen de mensen, met wat de tegenstrever hun geeft, 
in hun graf.

Vroeger wisten we niet, dat de gewoontes die ons 
door de geest van de wereld ingeprent zijn, afschuwe-
lijk zijn en ons doen sterven. Alleen wanneer wij deze 
gewoonten willen verbeteren, beseffen we hoe zeer ze 
ons doen lijden en hoe verderfelijk ze zijn, maar ook 
hoe diep ze in ons wortel hebben geschoten, en wat een 
inspanningen er nodig zijn om ons ervan te ontdoen. 
De tegenstrever weet dat heel goed, daarom spant hij 
zich in de mensen al zijn bosaardige gedachten in te 
prenten, van hun kindsheid af en in het bijzonder op 
school. Daar maakt men van hen voldongen egoïsten. 
Als deze opvoeding eenmaal beëindigd is, blijkt de 
mens weerloos te zijn. Om uit deze ketenen te komen, 
moet hij beginnen de goede strijd van het geloof te 
strijden, door naar de raadgevingen van onze geliefde 
Verlosser te luisteren. Alleen op die manier kunnen we 
aan de greep van de tegenstrever ontsnappen, waar-
uit wij ons nooit zouden kunnen bevrijden met onze 
eigen middelen.

De algemene gedachte onder de mensen is, dat  
iedereen moet sterven, dat het altijd zo is geweest en 
dat het een situatie is die niet veranderd kan worden. 
Ze zeggen dat iedereen moet lijden en sterven. Zij 
vinden helemaal niet dat deze toestand abnormaal is 
en dat de oorzaken die ze teweegbrengen verwijderd 
moeten kunnen worden. Zij negeren dat en proberen 
de toestand zo draaglijk mogelijk te maken door, voor 
zover zij begrijpen en kunnen, de onmiddellijke ge-

varen tot staan te brengen. Zo straffen ze de boosdoe-
ners door alles zo goed als het kan, te reglementeren, 
zodat hun leven op aarde draaglijk is. Met dat doel 
hebben ze zich een menigte wetten en beperkingen  
opgelegd. Deze restricties bereiken vanzelfsprekend 
alleen maar het volk; degenen die veel invloed heb-
ben, doen toch alles wat ze willen, want zij worden 
ondersteund door de grote tegenstrever, die hun zijn 
wijsheid geeft, zijn verstand en zijn Mammon. Hij laat 
hen zelfs bij gelegenheid dappere daden verrichten, 
om zand in hun ogen te strooien en opdat zijn spel heel 
goed verborgen blijft.

Wij zien dus dat alles nagebootst, vervalst werd op 
aarde; de mensen verkeren dan ook tegenwoordig in 
de volledigste duisternis. Om uit deze duisternis te 
komen deelt de Eeuwige ons de vonk van het geloof 
mee. Dat geloof is de glorierijke hoop op bevrijding 
door de kracht van het verlossingswerk, verricht door 
onze geliefde Verlosser, en door het veranderen van 
ons karakter op zijn aangename school. Voor wie het 
geloof heeft gekregen, moet het uitkristalliseren in de 
werkelijkheid door een duidelijk uitgestippelde weg te 
volgen. Daarvoor moet men als een kind zich verlaten 
op de handen van onze hemelse Vader, al ons vertrou-
wen op Hem stellen, en de weg verder volgen die Hij 
voor ons geopend heeft door onze geliefde Verlosser. 
Op die manier zullen we zeker de complete bevrijding 
en de definitieve zegen bereiken, die tot uiting komen 
in het eeuwige leven op aarde.

Gezien de opvoeding die de mensen ontvangen en 
de manier waarop ze onderricht worden, is het voor 
hen moeilijk zich de goddelijke principes eigen te  
maken. Ook onder de kinderen van God, is er veel on-
achtzaamheid en wordt de discipline van het Konink-
rijk van God vaak vergeten. Als dan de beproevingen 
komen, is men er zich niet van bewust dat het geschikte 
moment daar is om het nodige te doen en moedig de 
verandering van zijn eigen hart te ondernemen, men 
maakt zich boos in plaats van zich te verheugen en 
dankbaar te zijn. De beproeving gaat dan voort en kan 
een vurige oven worden.

Er is dus alle reden om zich in te spannen om de 
gedachte van de apostel Jacobus te realiseren, die ons 
zegt de verschillende beproevingen te bekijken als een 
reden tot volmaakte vreugde. Wat mij betreft, begreep 
ik vroeger niet wat de apostel daarmee wilde zeggen; 
pas nadat ik de kwestie van naderbij heb bestudeerd 

 Het heldere pad

IN de grote tuin van haar ouders verwon-  
 dert de kleine Cylette zich over de werken 

van de Schepper. De majestueuze bomen, 
de prachtig gekleurde en geurige bloemen, 
het vrolijke gezang van de vogels in de lente 
en, daarboven in de blauwe lucht, de zon 
die het landschap verlicht met zijn gouden 
stralen, maken diepe indruk op haar jonge 
hart, dat zonder problemen deze taal van de 
goddelijke liefde veel beter begrijpt dan de 
catechismuslessen waarin het een kwestie 
is van straf en zelfs van eeuwige kwelling. 
Uitbarstingen van dankbaarheid rijzen op uit 
het hart van het kleine meisje naar de God 
van wie ze voelt dat Hij oneindig goed is, en 
in haar openhartige vroomheid knielt ze in 
het gras, om vurig de gebeden op te zeggen 
die haar zijn geleerd. 

Van jongs af aan zal Cylette beseffen dat 
er veel lijden is op deze aarde. 

In de buurt van haar huis sterft een oom 
aan kanker. Soms hoort ze zijn kreten van 
pijn, die haar hart verscheuren. Dan rent ze 
snel achter een bosje en daar bidt ze tot God, 
en vraagt Hem vurig om de pijn van de arme 
man te verlichten. Waarom moeten we lijden 
en sterven? vraagt het kleine meisje zich vaak 
af. Een mysterie dat noch haar ouders, noch 
de religie haar kunnen verklaren. 

Een paar decennia eerder vestigde Cylet-
te’s grootvader zich op het landgoed en zijn 
nakomelingen zwermden uit in het gebied 
en bouwden het gehucht op de grens van 
Aquitaine en Saintonge. Het milde en voch-
tige klimaat zorgt ervoor dat de wijnstok-
ken, fruitbomen en weiden goed gedijen, 
en Cylette’s ouders verdienen daarmee de 
kost. Vol goede wil doet het kleine meisje 
haar best om haar familie te helpen met het 
verschillende werk op het veld, tot ze een 
plek krijgt als leerling naaister.

Op een dag waarschuwt de vriendelijke 

cheffin van Cylette haar leerlingen: “Mor-
gen krijg ik bezoek. In zijn aanwezigheid 
moeten jullie stil zijn en eerbiedig luisteren.” 
De volgende dag komt er inderdaad een jon-
geman op bezoek. Zijn stralende glimlach, 
het licht in zijn ogen en zijn kalmte maken 
diepe indruk op Cylette. Zeer oplettend mist 
ze geen van zijn woorden: “Ik heb net een 
vergadering voorgezeten. Ik ben zo blij dat 
ik de verwachting van de gezegende tijden 
waarin eindelijk het geluk zal heersen over 
de hele aarde die het Koninkrijk van God is 
geworden, om me heen kan verspreiden...”

Over dit onderwerp heeft de jongeman veel 
te zeggen, en Cylette wordt het niet beu om 
naar hem te luisteren. Na zijn vertrek roept 
de leerlinge uit : 

“Ah! Mevrouw, hoe goed spreekt hij, deze 
meneer!”

“Dat is inderdaad ook mijn mening”, be-
aamt haar cheffin. “Daarom ga ik soms naar 
de vergaderingen die hij geeft en die in mij 

de vlam van hoop voeden op tijden die beter 
zijn dan die we momenteel doormaken. En ik 
ontvang periodiek De Gids van het Rijk der 
Gerechtigheid, een heel leerzaam blad. Als 
je geïnteresseerd bent, Cylette, geef ik het 
graag aan je door.”

Meteen accepteert het meisje het vriende-
lijke voorstel zonder te bedenken, dat haar 
beslissing in gaat tegen haar ouders, die 
slechts hun eigen religie waarderen, terwijl 
Cylette in het lezen van de Gids de kennis 
vindt van de God van liefde en barmhartig-
heid, waarvan de natuur al tot haar heeft 
gesproken en de zekerheid dat de lijdende 
en stervende mensheid zal worden verlost 
door het losgeld, dat werd betaald door het 
vrijwillige offer van Jezus Christus en zijn 
trouwe discipelen. Omdat ze in geen geval 
zichzelf dit spirituele voedsel wil ontzeggen, 
houdt ze het voor haar ouders verborgen, dat 
ze de Gids leest en belooft deel te nemen 
aan de bijeenkomsten van de idealisten die 
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het blad schrijven, drukken en verspreiden. 
Voorlopig voelt ze zich verplicht om met 
haar ouders mee te gaan naar de kerkdien-
sten, tot de dag dat ze, geconfronteerd met 
zoveel tegenstrijdigheden, van al deze ijdele 
praktijken afziet. 

Cylette denkt na over haar toekomst: trou-
wen en veel kinderen krijgen die ze op het 
juiste pad zal begeleiden. Deze aardse ver-
langens hebben het ongelukkige gevolg in 
haar ziel het verlangen naar het Koninkrijk 
van God te vervagen. Wat haar ouders be-
treft, die vinden voor hun dochter de ideale 
huwelijkspartner, rijk en van goede familie. 
Deze kwaliteiten, essentieel in de ogen van 
de mensen om haar heen, zijn niet essentieel 
voor Cylette, die gehecht raakt aan Adalbert, 
een aantrekkelijke jongeman die ze ontmoet 
op een bal tijdens een uitje met haar zus.

Op 18-jarige leeftijd wordt Cylette de 
vrouw van Adalbert. Teleurstellingen ver-
schijnen al snel, omdat haar lichtzinnige 

echtgenoot het huishoudgeld uitgeeft met zijn 
vrienden. Cylette ondergaat vele vernederin-
gen, voelt het knagen van jaloezie, ervaart 
veel verdriet en eet niet altijd voldoende. Het 
echtpaar werkt in een kasteel waarvan de 
eigenaren de situatie gemakkelijk doorzien. 
Heel vriendelijk nodigen ze Cylette dan ook 
vaak uit om bij hen te komen eten.

De jonge vrouw doet er alles aan om geen 
bitterheid en wrok tegen deze ontrouwe met-
gezel in haar hart toe te laten, want het gaat 
erom, koste wat het kost, de harmonie in haar 
gezin te handhaven voor de kinderen die de 
één na de ander geboren worden. Geleidelijk 
aan bevrijdt ze zich met veel goede wil van 
de afgodische liefde die haar slavin van haar 
man maakt, terwijl ze toch een meevoelende 
vriendschap bewaart voor de vader van haar 
kinderen. De principes van altruïsme die ze 
eerder uit de kolommen van de Gids heeft 
gehaald, zijn een waardevolle hulp, vooral, 
omdat ze overeenkomen met haar aangebo-

ren behoefte aan vrede en toewijding. Na 
zeven jaar samen te hebben geleefd, kan 
Cylette eindelijk tegen haar man zeggen: 
“Nu ben ik niet meer jaloers.”

In de tuin is Adalbert bezig om een elek-
trisch bewateringssysteem te installeren. 
Plotseling raakt hij per ongeluk een hoog-
spanningskabel. Hij wordt meteen geëlektro-
cuteerd. Zo komt het, dat Cylette op 26-jarige 
leeftijd weduwe al is met vijf kinderen om 
voor te zorgen, van wie de oudste 5 jaar is 
en de jongste 3 maanden. Als ze bitter huilt, 
is het niet voor zichzelf, maar voor haar 
lieve kleintjes die nu geen vader meer heb-
ben. De schok van deze wrede beproeving 
is zo geweldig dat het al snel invloed heeft 
op haar gezondheidstoestand, die ernstig in 
gevaar komt. 

De mogelijkheid om te hertrouwen doet 
zich voor, maar Cylette wil graag haar vrijheid 
behouden. Ik zal zelf werken om mijn kinde-
ren op te voeden, besluit ze, en de Heer zal 

me helpen. Omdat ze het werk op het kasteel 
op moet geven, wordt ze door haar ouders 
opgevangen in een bescheiden woning, erg 
krap om het hele gezin plaats te bieden. Ge-
lukkig vindt ze werk in een restaurant. De 
dagen zijn lang en soms moet ze ook nog op 
zondag serveren tijdens bruiloften en partij-
en. Dan wordt ze bevangen door een intens 
verlangen: weer de goddelijke indrukken te 
hernieuwen die haar jeugd kenmerkten door 
het lezen van de Gids. Tot elke prijs moet ze 
er sporen van vinden. Haar voormalige chef-
fin heeft de vergaderingen verlaten, maar 
geeft haar wel het adres van een klant die 
er nog steeds vaak naartoe gaat. 

Eindelijk kan Cylette haar toenmalige 
verlangen vervullen: zich weer aansluiten 
bij de idealisten die altruïsme leren om op 
aarde de grote familie van volkeren te vor-
men. Dankzij het feit dat tegenslagen haar 
hart hebben geploegd, kan de jonge vrouw 
het zaad ontvangen dat uit de hemel valt. 

Zo zijn wij ook heel vaak. We moeten dus de weer-
standen die in ons zijn, overwinnen. Wij tonen weer-
stand elke keer dat wij niet vastbesloten zijn te doen 
wat de Heer ons voorstelt. Als wij het niet willen doen, 
straft de Heer ons niet, maar hij spant zich in om het 
ons op een andere manier duidelijk te maken en ons 
de noodzaak te tonen om de stap te zetten. Als wij toch 
niet willen, helpt hij ons tot het laatste moment. Tot de 
uiterste grens van onze mogelijkheden, met een onuit-
sprekelijke goedheid, trouw en welwillendheid, tracht 
hij ons te helpen om het nodige te doen.

De waarheid naleven betekent oorlog voeren te-
gen onze oude mentaliteit, die ons in ons graf brengt. 
Daarom moeten we nieuwe gewoontes in praktijk 
brengen. Zo ontwikkelen we een nieuwe mentaliteit 
en ons oude karakter verdwijnt volledig. Wij zijn dan 
in harmonie met onszelf en met ons organisme. In dat 
laatste bestaat alles voor het goede, zoals wij zo vaak 
getoond hebben. Wij moeten deze zelfde wet in onze 
gedragslijn volgen, want dat betekent genezing en 
geluk voor ons.

De Heer geeft ons een vriendelijke en glorierijke 
opvoeding, hij zorgt dat alles, zelfs het tegenspoed, 
tot het goede bijdragen van degenen die God liefheb-
ben. Vroeger, toen ik in grote beproevingen verkeerde, 
troostte ik mij wonderbaarlijk met deze passage uit 
de Schrift. Maar later begreep ik, dat al deze beproe-
vingen onontbeerlijk voor mij waren, en ik werd diep 
dankbaar jegens God dat Hij ze had laten komen. Als 
de Heer ons bij de hand houdt, kunnen we elke moei-
lijkheid aan, we zijn beschut tegen het gevaar, onder 
zijn hoge bescherming, en wij vrezen geen kwaad. Da-
vid wist dat goed, daarom zei hij : “Uw genade is beter 
dan het leven”, dat wil zeggen beter dan het sterflijke 
leven dat tegenwoordig het aandeel van de mensen is.

Wij moeten absoluut consequent zijn met onszelf en 
als wij de bewonderenswaardige lessen leren die de 
Heer ons wil geven, veranderen de dingen vanaf dat 
moment volledig van gedaante: wij voelen de vrien-
delijke hulp van de Beste der meesters, die van een 
onuitsprekelijke tederheid is, maar die ons graag de 
stappen zou willen zien zetten, aangezien alleen de 
verandering van ons karakter ons het definitieve heil 
verschaft.

Men kan geen enkele waarachtige hulp vinden dan 
bij God, en er werd aan de mensen maar één naam 
gegeven waardoor zij gered kunnen worden: Jezus 
Christus. Dat moet ter harte genomen worden door 
ieder van ons. Wij moeten een volledig vertrouwen in 
God hebben. Hij is het die ons geneest, die ons be-
schermt, ons redt en ons zegent. Hij geneest ons vooral 
van ons karakter. Als ik aangetast ben door een ziekte 
aan de longen of aan de maag, als ik in mijn lichaam 
een of andere kwaal heb, kan dit alles genezen wor-
den, maar als ik mijn karakter niet wil veranderen, dan 
ben ik doodziek, en zal ik zeker sterven, als ik niet de 
weg insla naar de verandering van mijn mentaliteit. 
De genezing gebeurt door deze verandering, die de 
zenuwen ontspant en elke voor het leven onontbeer-
lijke kringloop opent.

Wij willen ons dus aan het werk zetten door al onze 
inspanningen te doen en ons onwankelbaar te hechten 
aan Degene die de beloften heeft gedaan en die trouw 
is. Hij leidt ons zeker op de paden van gerechtigheid, 
door zijn zacht en weldoende licht over ons te doen 
schijnen. Het goddelijk Woord verklaart: “Het licht 
wordt gezaaid voor de rechtvaardige en de vreugde 
voor de rechtzinnige van hart.” Dat is wat voor ons ligt. 
Wij moeten ons dus volgzaam laten onderrichten en 
opvoeden door de goddelijke genade. Dat is de beste 
opvoeding die een menselijk wezen kan verwezenlij-
ken. Het is de school van de goddelijke wetenschap, 

die kinderen van God in staat stelt het eeuwige leven 
op aarde te erven en een aardse weerspiegeling te zijn 
van de glorie van God

Deze prachtige opvoeding van ons hart komt van 
onze geliefde Verlosser, de glorierijke Arts van onze 
ziel, die ze ondernomen heeft met trouw en volharding. 
Hij beschermt ons voortdurend met zijn liefde en zijn 
grootmoedige tederheid, hij verzekert ons de over-
winning, als wij ons willen laten onderrichten. Deze 
overwinning is die van het leven op de dood, van de 
gezondheid op de ziekte, van het geluk en de vreugde 
op het ongeluk en de droefheid.

Dat zijn dus prachtige dingen die voor ons liggen 
en die iedereen kan bereiken, als hij zich nederig en 
met heel zijn hart aan de goddelijke wil onderwerpt. 
De wil van God is goed, zacht en volmaakt. Ze wil ons, 
als wij ze naleven, waardig maken om eeuwig in het 
Koninkrijk van God te blijven leven, dat zich nu op 
aarde vestigt voor de bevrijding en de zegen van alle 
inwoners van de wereld.

Nog steeds is er honger
Wij vinden het heel droevig om opnieuw te moeten 
schrijven over het onderwerp honger in de wereld. Te 
denken dat miljoenen mensen en kinderen niet heb-
ben wat nodig is. En deze situatie wordt nog verergerd 
door de coronavirusepidemie die arme landen harder 
treft dan andere, zoals blijkt uit een artikel in de krant 
Ouest-France in de column “Monde” van de hand van 
Arnaud Meunier, dat we hier in zijn geheel weergeven.

Centraal-Afrikaanse Republiek: honger 
gevaarlijker dan Covid 

De gevolgen van de pandemie zijn in de eerste plaats 
maatschappelijk. Naast ongeveer vijftig officiële sterf-
gevallen als gevolg van het virus hebben duizenden 
mensen hun voedselsituatie zien verslechteren. 

De regen valt donderdagochtend op het voedselcen-
trum van Begoua, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. 
Slecht nieuws voor Esther Godo, het hoofd van de 
vroedvrouwen: “Sommige moeders zullen niet kunnen 
komen.” Dit centrum aan de noordelijke rand van Ban-
gui behandelt kinderen die lijden aan ondervoeding, 
wat hun fysieke en mentale ontwikkeling vertraagt. 

In veertien jaar tijd heeft Esther door de jaren heen 
steeds meer patiënten zien langskomen en ook lokale 
crisissituaties op economisch gebied of op het gebied 
van veiligheid. Dit jaar kwam de klap uit het buiten-
land. “De prijzen zijn gestegen door het coronavirus. 
Moeders kunnen geen groenten meer kopen. Anderen 
komen niet naar de afspraken, vanwege de prijs van 
het vervoer.” Ook al heeft de gezondheidscrisis de 
Centraal-Afrikaanse Republiek relatief gespaard, zij 
heeft toch een sociale crisis veroorzaakt. Het eerste 
bijna onmiddellijke effect was de stijging van de prijzen. 
Rijst en vlees stegen met 30%, bonen met 25%. De ge-
zondheidscontroles aan de Kameroense grens hebben 
de bevoorrading van het niet aan zee grenzende land 
vertraagd, waardoor vrachtwagens soms meer dan twee 
weken werden tegen gehouden en daarom kwamen 
de voorraden onder druk te staan. Inflatie heeft zelfs 
invloed op producten, die niet ingevoerd hoefden te 
worden, zoals cassave (50%). 

Minder verzorging door de gezonheidsmaatregelen
 

Bovendien is de economische activiteit vertraagd. Vol-
gens een enquête van het Wereldvoedselprogramma 
(WFP) en de overheid had eind juni 52,2% van de 
huishoudens betaald werk, tegen 77,7% voor de ge-
zondheidscrisis. 

Die rekening wordt betaald op het etensbord. In juni 
verkeerde 2,4 miljoen mensen of de helft van de bevol-
king in een ernstige of heel erg onveilige voedselsituatie 
vergeleken met 1,9 miljoen in september 2019. 

“Het aantal van de mensen waar wij voor zorgen, 
is met 34% gestegen”, zegt Aline Rumonge, adjunct-
directeur van het voedselbureau van WFP. “Dit keer 
is Bangui en omgeving het zwaarst getroffen gebied.” 

De sociale crisis kan ondervoeding alleen maar doen 
verergeren, ook al is het nog te vroeg om het precies te 
meten. Maar de impact van Covid is al volledig voel-
baar in de zorg, aldus Théophile Basimba, voedings-
specialist bij UNICEF. “Het werk van de NGO’s is door 
de beperkingen in de war gebracht. Het tempo van de 
zorg is vertraagd. Ongeveer 40% van de ondervoede 
kinderen werd behandeld, tegen 60% gewoonlijk in 
die periode.” 

Organisaties hebben zich eindelijk aangepast en 
proberen een inhaalslag te maken. Hoewel de prijzen 
zich hebben gestabiliseerd, zijn ze niet teruggekeerd 
naar het niveau van vóór de crisis. 

Door het lezen van dit artikel kunnen we ons reken-
schap geven van de situatie die ten deel valt aan veel 
landen. Getroffen door de epidemie van het coronavi-
rus, moeten ze ook de andere problemen ondervinden, 
die hierdoor worden veroorzaakt. En het zijn de armste 
landen, die het zwaarst getroffen worden. 

We spreken graag over onze vooruitgang en we 
zijn trots op onze technologische prestaties, vooral 
op het gebied van mobiliteit, informatie, gezondheid, 
enz. Maar het zou pas een echte vooruitgang zijn om 
de armoede te bestrijden en uiteindelijk uit te roeien 
van de aardbodem. Hoe kunnen we over vooruitgang 
praten, als we weten dat veel van de wereldbewoners 
niet genoeg te eten hebben? De armoedestatistieken 
zijn beangstigend. Door maar steeds de armoede in de 
landen van de derde wereld te negeren of het doen 
alsof we de armoede niet zien, komt deze bij ons. 

Het is inderdaad schrijnend om te horen dat de 
Covid-crisis heeft geleid tot een stijging van de prijs 
van basisvoedingsmiddelen in arme landen die al zo 
achtergesteld zijn. Voor sommigen zijn deze voedings-
middelen een luxe geworden die ze zich niet langer 
kunnen veroorloven. Anderen kunnen niet meer naar 
gezondheidscentra vanwege vervoerskosten die ze niet 
meer kunnen opbrengen. 

We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen 
dat dergelijke ellende niet plaats vindt, zodat deze 
mensen, die onze broeders zijn, in veiligheid kunnen 
leven in hun land. Anders worden ze gedwongen te 
emigreren, wat weer andere problemen veroorzaakt, 
die soms zelfs onoplosbaar zijn voor de gastlanden, die 
al te maken hebben met de problemen van werkloos-
heid, een huisvestingscrisis, misdaad, enz. 

Wat als een eerste stap moet worden beschouwd, is 
een rechtvaardiger verdeling van rijkdom en consump-
tiegoederen. Het is onaanvaardbaar dat sommigen een 
enorme fortuin kunnen verzamelen en dat anderen 
geen dak boven hun hoofd hebben en niets te eten. 
Sommigen maken zichzelf ziek door te véél te eten 
en anderen bevinden zich in zo’n onzekere toestand, 
dat hun overleving nog maar de vraag is. Kunnen we 
gelukkig leven en genieten van luxe, welzijn en vei-
ligheid wetende dat sommigen niet eens hebben wat 
nodig is om te leven? Als we nog steeds een beetje 
menselijkheid hebben, zullen we niet in staat zijn om 
deze dwaze run op winst voort te zetten, waarbij we 
voortdurend denken aan het produceren, verkopen en 
consumeren van méér en nog méér, terwijl velen niet 
eens hebben wat strikt noodzakelijk is. 

Gelukkig weten we dat deze huidige situatie niet zal 
blijven duren. De tijd is gekomen, dat er een nieuwe 
stand van zaken op aarde zal komen. Dit is het goede 
nieuws dat we kunnen brengen aan al diegenen die 
lijden, aan de kansarmen van het leven. Wij zeggen 
tot hen, zoals onze dierbare Heiland ons uitnodigt te 
doen: “Hef uw hoofd op, de bevrijding nadert.” 

Dat Rijk der Gerechtigheid zal eerst niet erg worden 
gewaardeerd door degenen die in rijkdom leven en die 
in deze wereld hebben geprofiteerd. Maar als ze de 
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Wat een vreugde voor haar en wat een voor-
recht om Gods plan te kennen, zo duidelijk 
geopenbaard door de geschriften van de 
Boodschapper van God. 

Het geloof begint zijn weldadige en troos-
tende werking in Cylette’s ziel. Omdat ze 
voelt dat de Eeuwige de beschermer van 
weduwen en wezen is, smeekt ze vol ver-
trouwen om Zijn genade voor haar kinderen. 
Deze groeien op, waardoor de kleine woning 
al snel duidelijk onvoldoende is. Na goed te 
hebben berekend of ze genoeg geld heeft om 
het terugbetalen van een lening aan te kun-
nen, besluit ze het appartement uit te breiden. 
Alles gaat een tijdje goed. Een onvoorziene 
en absoluut noodzakelijke uitgave verhindert 
haar om de eerstvolgende afbetaling te rege-
len. Wat nu te doen? Het vriendelijke voorstel 
van een vriendin komt weer in haar op: “Als 
je op een of ander moment geldzorgen krijgt, 
geef me dan een seintje en ik zal je de som 
voorschieten.”

Cylette denkt: is het wel slim om een 
tweede lening te nemen om de eerste af te 
lossen? Zeker niet! Ik ga mijn probleem aan 
de Heer toevertrouwen. De dagen gaan voor-
bij... De dag van de aflossing komt eraan en 
het bedrag in kwestie ontbreekt nog. Cylette 
begint zich af te vragen: moet het nu toch 
nodig zijn om me te vernederen en gebruik 
te maken van de hulp van mijn vriendin? Als 
de Heer het zo wil, ben ik het ermee eens. 
En om het te bewijzen, schrijf ik Madeleine 
een verzoek en stop het in de brievenbus. Ze 
arriveert op het postkantoor, als de postbode 
naar buiten komt:

“Hé, mevrouw R! Ik heb net een postwis-
sel voor u.”

“Een postwissel? Dat is zeker een vergis-
sing. Die verwacht ik niet!” 

“Ja, ja, toch is het zo.”
En de postbode geeft haar precies het 

bedrag dat ze nodig heeft om aan haar ver-
plichtingen te voldoen. Nee, Cylette droomt 

niet. Die postwissel is inderdaad voor haar. 
Als ze de afzender nader bekijkt, begrijpt ze 
het: Stichting C. voor hulp aan grote gezin-
nen. Enkele jaren eerder, tijdens het leven 
van haar man, heeft ze een verzoek ingediend 
bij deze instelling, maar omdat ze nooit een 
antwoord heeft ontvangen, geloofde ze, dat 
de zaak definitief was gesloten. 

Wat een vreugde voor Cylette om de brief 
te verscheuren die bedoeld is voor haar vrien-
din en om haar en haar gezin te bewijzen dat 
de Heer nooit een tekort heeft aan middelen 
om degenen te helpen, die zich toevertrou-
wen aan zijn goedheid door te proberen zijn 
wet van altruïsme na te leven. Iedereen was 
het er dus over eens, dat dit geen toeval was, 
maar de tussenkomst van de Voorzienigheid. 
En wat een steun voor het geloof van de 
jonge vrouw, die zich nog meer hecht aan 
haar goddelijke Weldoener. 

Cylette streeft ernaar om haar kinderen 
op te voeden volgens de principes van eer-

lijkheid en rechtvaardigheid. Op een avond 
als haar dochter niet terug is gekomen van 
school, gaat ze op zoek naar de juffrouw die, 
in het bijzijn van het meisje, zegt: “Het is 
vreemd, Yvette heeft zakken vol snoep en 
verdeelt dat onder haar klasgenoten. Vreem-
der nog, als er naar gevraagd wordt, zwijgt 
ze.” Yvette laat haar hoofd zakken. Na veel 
aarzeling bekent ze uiteindelijk: 

“Ik heb geld van mamma gestolen.” 
“Heb je alle snoepjes opgegeten?”“Nee, 

ik heb nog drie pakjes.”
“Nou! Je gaat terug naar de koopvrouw, 

legt haar uit wat er gebeurd is en vraagt haar 
om de zakjes terug te nemen.” 

Die eerlijke koopvrouw leest het kleine 
meisje meteen de les, maar ondanks deze 
vernedering heeft ze nog geen zuiver ge-
weten. Omdat ze op catechisatie zit, vraagt 
ze aan haar moeder: “Ik zou graag willen, 
dat je met me mee gaat naar de pastoor. Ik 
wil biechten.”

nieuwe wetten zullen leren kennen die van kracht zul-
len zijn en die het herstel van alle dingen regelen, dan 
zullen ze meedoen. Het vereist een nieuwe leerschool, 
die alle mensen in staat zal stellen naar het eeuwige 
leven te gaan. Dit zal mogelijk worden gemaakt door 
het offer van onze dierbare Heiland en door het werk 
van verzoening van allen die Hem hebben gevolgd van 
Zijn komst naar de aarde tot op de dag van vandaag 
en die Zijn trouwe Kerk hebben gevormd. 

Dit nieuwe regime zal de hele wereld welvaart bren-
gen. Er zullen geen arme mensen meer zijn die vech-
ten om te overleven en sterven van de honger, en ook 
geen rijke mensen die allerlei excessen begaan die hen 
ook naar de dood voeren. Allen zullen weer kinderen 
van God zijn geworden, die het eeuwige leven op de 
herstelde aarde zullen erven. 

Klein maar dapper
In het weekblad Point de Vue et Images du Monde  
Nr. 2001 is het volgende verhaaltje verschenen, ver-
teld door Trémolin die twee natuurkrachten tegenover 
elkaar stelt, hoewel die heel verschillend zijn van ui-
terlijk en grootte:

De olifant en de vogel
Ik heb het met mijn eigen ogen gezien en de zoöloog 
die me in dat reservaat in Kenia rondleidde, was er zo 
verbaasd over, dat hij de scene heeft gefilmd: een kieviet 
maakte een olifant bang. Een kieviet, een vogeltje van 
niets, zwart en wit, zoals die daarginds nestelen en een 
mooie olifant van vier jaar… Alleen was het vogeltje 
in zijn territorium en de olifant had een grootmoeder 
die het recht van eigendom respecteerde.

Want, men is er tegenwoordig zeker van: kuddes 
olifanten worden altijd geleid door een oude dame, 
moeder en grootmoeder van andere vrouwtjes en jonge 
mannetjes die bij de kudde blijven, tot het moment dat 
ze buiten de deur gezet worden door het hoofd van de 
kudde, omdat ze merken dat ze mannetjes zijn en dat 
aan de jonge dames willen laten zien. Dan leven ze 
alleen en ontmoeten alleen olifantendames en jonge-
dames, op het moment dat het onvermijdelijk is dat ze 
zich daar aan kunnen onttrekken.

Dit jonge mooie mannetje van 2 meter hoog was juist 
in de stemming voor onafhankelijkheid. In plaats van 
rustig bij de andere olifanten te blijven was hij van de 
kudde weggelopen en heel trots op zijn kracht was hij 
aan het werk om de acacia’s om te duwen, omdat het 
dan heel praktisch was om die takken te eten. Hij had 
er net één een beetje om laten kantelen, toen iets aan 
zijn voeten het op een krijsen zette. 

Iets heel kleins, een kievietvrouwtje, dat omdat ze 
had besloten haar nest te maken op de grond op die 
plek, niet wilde dat de olifant daar overheen liep. Ze 
was minder groot dan uw “Point de Vue”, maar het was 
haar territorium en olifant of niet, niemand had naar 
haar idee het recht dat te doorkruisen. En ze piepte zo 
hard ze kon, ze sloeg met haar vleugels; kortom, ze 
wilde dat enorme beest bang maken.

Het sterkste is nog, hij werd ook bang. Hij zou met 
één klap van zijn geweldige poot de vogel tot pap heb-
ben kunnen slaan, of met één beweging van zijn slurf 
het vogeltje naar de duivel hebben kunnen sturen. 
Maar hij stond daar, onthutst, bijna onbeweeglijk, ba-
lancerend van de ene poot op de andere, te klapperen 
met zijn oren. 

Dat duurde tien minuten. En daarna dook er van 
achter de struiken een grote grijze massa op.

– Daar heb je het hoofd van de olifanten, mompelde 
mijn vriend, de zoöloog.

Ze had een schouderhoogte van vier meter en kwam 
aan zonder zich te haasten. De kieviet sloeg nog steeds 
al piepend met haar vleugeltjes en de jonge olifant stond 
daar nog steeds zonder zich te bewegen. De oude dame 
bleef stil staan. Ze stond met haar zijkant naar me toe 

en ik zag haar met haar kleine oog de vreemde scene 
bekijken, die mijn vriend aan het filmen was. Stond ze 
na te denken? 

Ze liet haar slurf op en neer gaan. En daarna naderde 
ze haar soortgenoot en stak haar slurf naar hem uit, tot 
hij de bek van de jonge olifant licht raakte.

– Dat is het begroetingsgebaar, fluisterde de zoö-
loog, ze gebruiken dat ook wanneer ze een onrustige 
olifant willen geruststellen of een zenuwachtige willen 
kalmeren.

Het had onmiddellijk effect. Het jonge mannetje dat 
net nog bomen omgooide om zich te amuseren, deed 
een stap terug en draaide zich om naar de oude dame, 
die zich al afgewend had. Hij volgde haar en de twee 
formidabele, grijze gestalten verdwenen langzaam 
onder de bomen. Toen zong het vogeltje een overwin-
ningsliedje en alles was weer rustig op de open plek 
in het bos.

Ziehier, het verhaal. Wat bewijst het? Dat weet ik 
niet, maar het verdiende het zeker om te worden ver-
der verteld.

Het is inderdaad iets om verbaasd te staan: een  
vogeltje te zien dat het hoofd biedt aan een olifant. 
Met de bedoeling om hem de plek die ze had uit-
gekozen als woonplaats, te laten respecteren. Een 
echte persoonlijkheid van het gevleugelde volkje deze 
kleine steltloper, waarvoor het eigendomsrecht van 
het bezette territorium gold voor alles. Door de ge-
weldige omvang van haar tegenstander heeft ze zich 
niet laten bang maken, maar heeft stand gehouden om  
het principe dat de dierenwereld beheerst, te laten 
gelden!

En de jonge olifant heeft de taal die hem werd voor-
gehouden door zijn minuscule onderhandelingspart-
ner, zeker begrepen. Zonder twijfel voelde hij ander-
zijds al een beetje last van zijn geweten als dikhuid, 
het reglement van de stam te hebben geschonden…

In elk geval heeft de oudste en verantwoordelijke van 
de kudde, gewaarschuwd over wat er gebeurde door 
een extra fijn gehoor, met bekwame tact tussenbeide 
weten te komen om de jonge wegloper te kalmeren, 
hem te overtuigen het op te geven en hem terug te 
brengen onder de familiale discipline. Terwijl de kie-
viet die op haar recht stond en vastbesloten was ook 
niet te capituleren bij de komst van oma olifant, net 
als bij de “kleinzoon”, zich niet kon weerhouden haar 
triomf uit te zingen.

Een typische scene die zich afspeelde tussen twee 
uiterste verschijningsvormen van het leven, de ene mo-
numentaal, en de ander heel gering, en waar tenslotte 
de eerste zich rustig terugtrekt, het terrein vrij latend 
voor de tweede om haar werkzaamheden te kunnen 
organiseren. Dit zou als voorbeeld kunnen dienen voor 
de mensen en de volkeren. Wat een ruzies en bloedige 
conflicten hebben plaatsgevonden in de loop van de 
menselijke geschiedenis om de goederen en zelfs het 
land in te pikken van hen die zwakker waren en toch 
al zo weinig bezaten! Dat alles onder het praten over 
beschaving en broederschap.

Altruïsme of eigenbelang?
Hoe blij zijn we om te zien dat er vandaag nog steeds 
edelmoedige en altruïstische impulsen in onze samen-
leving bestaan. Dit wordt uitgelegd in het volgende 
artikel, waarvan de oorsprong en de datum van publi-
catie niet aan ons werden meegedeeld:

Zichzelf geven aan anderen

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar, letterlijk en figuur-
lijk. Zonder alle filantropen zou onze samenleving on-
benullig en bloedeloos zijn. Maak kennis met de vele 
gezichten die een goede daad belichamen.

In een tijd waarin het ego koning is, wanneer de 
meeste mensen denken aan carrière, geld, macht, 
materiële bezittingen, zelfs aan roem of sensatie, zijn 
er veel goede feeën toegewijd aan anderen. Anderen 
helpen, tijd en persoon geven aan mensen in nood, 
kan ook adrenaline stimuleren. Het kan zelfs de beste 
manier zijn om het te doen.

Professor Udo Rauchfleisch (76), voormalig docent 
psychologie en nu uitgenodigd bij verschillende Zwit-
serse en buitenlandse hoge scholen en universiteiten, 
legt uit dat “mensen die altruïstische handelen een 
intense vreugde voelen zodra ze iemand hebben ge-
holpen. Deze vreugde is volkomen legitiem, op geen 
enkele wijze tegenstrijdig met de edelmoedigheid die 
goede daden veronderstellen.”

Aankopen doen voor een zieke buurman, een war-
me maaltijd brengen naar een dakloze, doneren aan 
een goed doel, de huur betalen voor een vriend(in) in  
financiële nood, een handje helpen in de bar van de 
sportclub, deelnemen aan een gaarkeuken, enz. De lijst 
van hulp door vrijwilligers is lang.

Sommige mensen gaan zelfs zo ver als het opofferen 
van hun eigen leven om het leven van anderen te red-
den. In het kanton Bern gaf een grootmoeder een paar 
jaar geleden, haar 2-jarige kleinzoon aan een buurman 
aan door het raam van haar brandende huis, voordat 
ze zelf in het vuur omkwam, naast haar man. In 2016 
was een Argoviaanse rechtbank getuige van een ander 
uitzonderlijk feit : de nabestaanden van een vrouw die 
omkwam bij een vreselijk verkeersongeval, namen de 
vrachtwagenchauffeur die verantwoordelijk was voor 
de tragedie in hun armen, toen hij verpletterd in elkaar 
zakte, om zijn pijn te verlichten.

Altruïsme en filantropie
Er zijn twee ideeën om die goede daden te karakte-
riseren. Aan de ene kant het idee van altruïsme, dat 
verwijst naar een onbaatzuchtige daad voor anderen. 
Aan de andere kant het idee van filantropie, dat kan 
worden verklaard met “liefde voor de mensheid.”

“Filantropie betekent elke particuliere actie met een 
openbaar doel,” zegt professor Georg von Schnurbein, 
42 jaar, directeur van het Centrum voor Filanthropische 
Studies (CEPS) aan de Universiteit van Basel en een 
expert op het gebied van het beheer van stichtingen. 
“Met andere woorden, filantropie is niet afhankelijk 
van rijkdom of sociale positie.” Om te handelen, hoef 
je geen Bill of Melinda Gates te zijn die aan het hoofd 
staan van ‘s werelds grootste particuliere stichting, met 
een geschat totaal kapitaal van $37 miljard.

Filantropie, vrijwilligerswerk, onbaatzuchtige daden: 
zou men deze concepten door elkaar kunnen gebrui-
ken? “Ja. Ze overlappen elkaar en zijn daarom moeilijk 
te onderscheiden”, vervolgt Georg Von Schnurbein. 
“Vrijwilligerswerk is een functie die je kiest en die je 
doet zonder beloning. Het is dus een kwestie van vrij-
willig handelen en dus van filantropie. Onbaatzuchtige 
handelingen bestrijken een breder gebied: ze zijn aan-
wezig in de privésfeer zonder tegelijkertijd te worden 
beschouwd als van openbaar nut.”

7477 jaar en twee maanden
Een goede daad doen is hulp geven zonder enige tegen-
prestatie van welke aard dan ook te verwachten. Elk jaar 
wordt er in Zwitserland een ongedachte hoeveelheid 
uur aan besteed. In feite worden meer dan 665 miljoen 
uur vrijwilligerswerk uitgevoerd, dat wil zeggen bijna 
7477 jaar en twee maanden! Het Federale Bureau voor 
de Statistiek noemt een tegenwaarde van 41 miljard 
frank. Ter vergelijking: de begroting van de Bonds-
staat bedraagt ongeveer 72 miljard frank. Maar dat is 
nog niet alles: professor Georg von Schurbein schat 
dat de particuliere sector jaarlijks ongeveer 4 miljard 
frank betaalt voor goede doelen. “In vergelijking met 
zijn buitenlandse tegenhangers behoort Zwitserland re-
gelmatig tot de toonaangevende landen op het gebied 
van filantropische betrokkenheid”, zegt hij.
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Op die dag geeft meneer pastoor haar het 
gevoel dat ze hem stoort: 

“Wat wil je?” 
“Ik wil biechten,” antwoordt Yvette. 
“Nou zeg het maar, wat heb je gedaan?”
“Ik wil graag naar de biechtstoel.” 
“Is het dan zo erg? Je hebt toch geen moord 

begaan of gestolen.”
“Ja, ik heb geld van mamma gestolen om 

snoep te kopen.”
“Is het anders niet? Dat is helemaal niets. 

Niet de moeite om naar de biechtstoel te 
gaan.”  

“Wat, is dat de manier waarop u kinderen 
leert om eerlijk te zijn? Ik ben het niet met 
u eens,” kan Cylette zich niet weerhouden 
om terug te zeggen, want zij wil echt haar 
kinderen op het goede pad leiden.

Toch kan ze natuurlijk niet verhinderen 
dat ze hun ervaringen opdoen, hoe pijnlijk 
die ook soms mogen zijn. 

,

Vele jaren later, terwijl haar dochter haar 
derde kind verwacht, wordt ze in de steek 
gelaten door haar man. Op de dag dat ze 
thuis haar toevlucht komt zoeken, spreekt het 
voor zich dat Cylette haar armen wijd opent, 
waardoor Yvette’s hart smelt: “Mamma! Ik 
kan het niet geloven. Terwijl ik je het leven 
zo zuur heb gemaakt, neem je me toch terug! 
Bedankt, mamma!” 

Een van Cylette’s vier zonen wil landbou-
wer worden. Omdat hij van plan is binnenkort 
te trouwen, denkt zijn moeder er goed aan 
te doen om een stuk land te kopen van de 
erfenis van zijn vader, om daar wijnstokken 
te planten. Plotseling ontstaan er moeilijkhe-
den, en wanneer de wijnstokken ten koste 
van veel vasthoudendheid en inspanning 
eindelijk zijn geplant, verklaart de verloofde 
uitdrukkelijk: “Ik wil alleen maar trouwen op 
voorwaarde, dat ik niet op het platteland hoef 
te wonen, en vooral er niet hoef te werken.” 
De jongeman moet wel toegeven en het echt-
paar vestigt zich in de stad, terwijl Cylette 
met de wijngaard blijft zitten en bedenkt: je 
hebt ook niet de voorzichtigheid gehad om 
je plannen aan de Eeuwige voor te leggen. 
Wees nu tenminste zo oprecht om je te veront-
schuldigen voor je onbedachtzaamheid. Wat 
het land betreft, het enige wat overschiet, is 
het weer te verkopen. 

Zo gezegd, zo gedaan. Van het geld van 
de verkoop gebruikt Cylette een bepaald 
bedrag dat haar in staat stelt op bescheiden 
wijze het goede te doen. 

Wat een vreugde voor Cylette om weer 

eens te zien dat de Heer de gemaakte fouten 
kan goedmaken, wanneer ze nederig worden 
erkend. Na al deze ervaringen kan zij alleen 
de Hemel danken die haar bestemming heeft 
geleid naar deze lichtgevende weg, waar 
haar hart vrede en troost heeft gevonden, 
onschatbare waarden die zij in haar omgeving 
probeert rond te brengen, terwijl ze denkt 
aan de gezegende tijd waarin alle verdrie-
tige mensen getroost zullen worden door de 
kracht die voortkomt uit het evangelie van 
liefde dat door de Heiland werd nageleefd. 

,
In haar grote tuin verwondert Cyclette 

zich net als in haar jeugd over het werk van 
de Schepper. Haar gevoelige ziel hoort de 
woorden van de bloem: “God zegent je!” 
En die van de vogel: “God houdt van je!” 
En die van haar geweten: “Heb op jouw 
beurt ook lief...” Dan plukt ze spontaan hier 
een bloem, de mooiste, een andere daar, en 
maakt een royaal boeket vol geuren en kleu-
ren. Bij het vooruitzicht om het aan te bieden 
om de ontmoetingsplaats van Gods kinderen 
te versieren, begint haar hart van vreugde 
te kloppen. Zal dit geen nederig eerbetoon 
van dankbaarheid zijn aan de Almachtige 
die haar zo vriendelijk heeft binnengevoerd 
in zijn prachtige licht?

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Wij zullen nog eens de gelegenheid heb-
ben op 18 oktober bijeen te komen om de 
verjaardag van de geliefde kleine kudde te 
vieren, van deze moedige mensen die hun 
Meester hebben gevolgd op de weg van het 
offer. Wij geven hier een samenvatting weer 
van de uiteenzetting van de geliefde Bood-
schapper die in Cartigny op deze feestdag 
gelezen zal worden:

“Wat is dan deze kleine kudde? Het is een 
schare persoonlijkheden van een onvergelijk-
bare schoonheid van ziel, die het evangelie 
van Christus nageleefd hebben, innerlijk en 
uiterlijk, want het is in hen compleet uitge-
kristalliseerd door een sublieme mentaliteit.

De apostel Paulus heeft zich dat evangelie 
volledig eigen gemaakt. Hij kon het weerspie-
gelen op een bewonderenswaardige manier. 
Hij doorstond grote tegenspoed, maar hij 
beschouwde alles als lichte aandoeningen 
in vergelijking met de uitnemendheid van 
de genade een offerpriester te zijn met zijn 
Meester. Het werk van zijn ziel maakte het 
hem mogelijk aan het einde van zijn loopbaan 
te zeggen: het bewijs van mijn apostolaat is 

mijn zachtmoedigheid. Hij oogstte van het 
zaad van zijn ziel  oneindig zachte vruchten 
van dankbaarheid en aanhankelijkheid.

Als wij zaaien zoals hij, zullen we ook 
oogsten zoals hij. Het komt er daarvoor op 
aan nu overvloedige rijkdommen te vergaren 
om ze uit te geven tijdens het herstel van 
alle dingen ten gunste van de mensen. Het 
verwerven van deze rijkdommen kost ons, 
net als de apostel Paulus, de pijnen van de 
opdracht. Maar als wij dezelfde ijver hebben 
als hij, zullen we ook dezelfde gewaarwor-
dingen hebben.

De tijd nadert nu namelijk met rasse schre-
den waarin de macht van het evangelie, dat 
nageleefd is door onze geliefde Verlosser en 
door de kleine kudde bijgestaan door het Le-
ger van de Eeuwige, zich overal op aarde zal 
manifesteren. Het dorre land zal weer groen 
worden, de bergen zullen met plantengroei 
bedekt worden. De stromen zullen een helder 
en doorzichtig water vervoeren, de beken 
zullen als een zilveren draad vloeien, want 
er zal niets meer zijn om ze troebel te maken. 
Er zal ook niets meer zijn om het hart van de 
mens te verontrusten, om het te verduisteren, 
het treurig te maken. De doden zullen uit het 
land van de vijand terugkomen, de Hof van 
Eden zal zich over de hele aarde uitstrekken.

Het grote proefstation dat de aarde was, 
zal met prachtige familiehuizen ingericht zijn, 
die prachtige koloniën van het Rijk der Ge-
rechtigheid zullen vormen. De hele aarde zal 
vrede, geestdrift en gelukzaligheid ademen. 
Ze zal vol zijn van de zegen die uit Jeruzalem 
zal neerdalen.

Dat zal het evangelie van Christus, na-
geleefd door onze geliefde Verlosser en het 
koninklijke offerpriesterschap, als resultaat 
voortbrengen. Om erin te slagen zal de 
strijd heet, hardnekkig geweest zijn, ze zal 
degenen die eraan zullen deelnemen, alles 
gekost hebben, maar ze zal als gevolg de 
definitieve overwinning van het Lam op de 
draak hebben, de vestiging van het geluk 
en de vrede voor eeuwig. En het Leger van 
de Almachtige zal nobel aan deze realisatie 
deel hebben genomen, door de laatste leden 
van het lichaam van Christus bij te staan.

De redding van de mensen kan zich alleen 
voordoen door de Christus, van wie de laatste 
leden tegenwoordig de voeten van Christus 
vormen. Dat zijn offerpriesters verenigd met 
de Meester, in staat te allen tijde en bij elke 
gelegenheid de schuldigen te rechtvaardigen, 
wat onrechtvaardig is rechtvaardig te maken, 
wat gemeen is achtenswaardig, en ten slotte 

de mensen brengen tot de gelijkenis van de 
Eeuwige.

De Schrift zegt ons dat de uitverkorenen 
schitteren als de pracht van de zon in de 
ruimte. Alles zal aan hen onderworpen zijn 
in de hemel en op aarde. Zij zullen met onze 
geliefde Verlosser de onsterfelijke en prach-
tige koninklijke kroon van de Allerhoogste 
zijn, wegens de schitterende schoonheid van 
karakter die zij verworven zullen hebben. Zij 
zullen verenigd zijn met de Zoon van God 
om andere werelden te scheppen, om aan 
ontelbare andere wezens het leven te geven 
en het te onderhouden.

Nu moeten we absoluut ertoe komen ons 
met ons gevoel te bewegen in deze mentali-
teit en in deze hoge goddelijke sferen. Elke 
ingewijde moet erin slagen zijn broeder of zijn 
zuster ingewijde te beschouwen volgens de 
grootheid, de hoogte en de onvergelijkbare 
verhevenheid van zijn mandaat. Men negeert 
zijn oude mentaliteit, alleen de nieuwe die 
bekleedt is met de opdracht van de verzoe-
ning moet tellen. Wat ons belet volledig op 
te gaan in de majesteit van onze opdracht is 
het gebrek aan voldoende ontzag, achting en 
respect voor God en voor Zijn Zoon, en voor 
onze broeders en zusters. Ook vooral een 
beetje dankbaarheid en aanhankelijkheid 
voor de Eeuwige, omdat Hij nog niet in alles 
en overal de eerste plaats heeft in ons hart.

Vandaag moet dus voor ons een dag zijn 
van geluk, geestdrift, vrolijkheid, maar ook 
vooral van dankbaarheid, diepe waarde-
ring en van de ferme beslissing om geen 
terughoudendheid meer te hebben bij het 
geschenk van ons leven. Het Leger van de 
Almachtige heeft nu ook de gelegenheid een 
nieuwe aanloop te nemen om trouwer aan 
het programma te zijn, en aanhankelijker 
aan zijn nieuwe Vader en zijn nieuwe moe-
der. Zo zal deze feestdag aangenaam zijn 
voor God, omdat ze het vertrekpunt is van 
een wonderbaarlijk geestelijke vooruitgang 
te midden van het geliefde volk van God.”

Wij sluiten ons aan bij deze woorden uit 
het hart van de dierbare Boodschapper en 
wij bieden de geliefde ingewijden die nog 
onder ons leven, onze wensen voor zegen 
en welslagen aan.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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We kunnen allemaal goed doen

Altruïstisch gedrag is aanwezig in alle culturen. Alle 
godsdiensten van de wereld bogen op hun verdien-
sten in dat opzicht. Studies tonen aan dat baby’s al 
solidair zijn vanaf jonge leeftijd. Het is echter opvoe-
ding en opleiding die een beslissende rol spelen. Ook 
andere factoren zijn erbij betrokken: omdat ze zich-
zelf zien als verwend door het leven, willen sommige 
mensen een deel van hun geluk terug betalen aan de  
samenleving.

Tennissuperstar Roger Federer (37), wiens 67-jarige 
moeder Lynette uit Zuid-Afrika komt, illustreert deze 
mentaliteit: zijn stichting ondersteunt trainingsprojecten 
in Zuid-Afrika. Tot de bekendste Zwitserse filantropen 
behoren de oprichter van het Rode Kruis Henri Dunant 
(1828-1910) en Luc Hoffmann (1923-2016), een afstam-
meling van de familie Roche en mede-oprichter van 
het Wereld Natuur Fonds (WWF), dat de oorsprong is 
van vele natuurbeschermingsorganisaties.

Het huidige Zwitserse filantropische landschap wordt 
gedomineerd door ondernemers of families die industri-
ele dynastieën erven. “Maar ik vind het onvoldoende 
om alleen het financiële aspect te overwegen”, vervolgt 
Georg von Schnurbein. “Filantropie is waardevol voor 
de samenleving als het is gebaseerd op een brede con-
sensus en kan helpen bij het verbeteren van de leefs-
omstandigheden in allerlei gelegenheden en situaties.” 
Volgens hem kunnen we allemaal goed doen, ongeacht 
onze rijkdom, afkomst, geslacht, leeftijd, opleiding, 
beroep of sociale positie.

Maar aan goede daden kunnen soms minder gla-
moureuze facetten kleven. Wie zegt menselijke goed-
heid, zegt natuurlijk ook kans op misbruik. Inderdaad, 
sommige mensen hebben motieven die allesbehalve 
liefdadig zijn: ze willen bijvoorbeeld erkend worden, 
in de hoop door hun daden te profiteren van sociale 
of professionele voordelen. “Er zit een paradox in het 
onbaatzuchtig handelen met een egoïstisch doel. Als 
eigenbelang het echte motief is, dan is het niet langer 
een goede daad in de zin van het zichzelf geven, op 
een onbaatzuchtige manier,” legt Udo Rauchfleisch 

uit. Maar volgens zijn collega Georg von Schnurbein is 
deze houding volkomen normaal: «Het zit in de men-
selijke natuur om altruïsme en egoïsme te verweven.» 
Dat gezegd zijnde, kunnen de begunstigden van goede 
daden er de spot mee drijven, de ontvangen steun is 
hoe dan ook nuttig.

“De filantropische houding van vrijwilligersactivitei-
ten en andere goede daden is essentieel voor de sa-
menleving”, zegt Udo Rauchfleisch. Deze benadering 
is vergelijkbaar met die van Georg Von Schnurbein: 
“Verschillende vormen van filantropie zijn een belang-
rijk element van sociale samenhang. Een samenleving 
waarin burgers zich niet aan anderen willen binden, 
is disfunctioneel.”

Het is zeer bemoedigend om te zien, dat er zo veel 
goede daden, vrijwilligerswerk, filantropie zijn in een 
klein land als Zwitserland. En het is gemakkelijk te 
begrijpen dat al deze mensen vreugde voelen als ze 
een goede daad hebben gedaan. Dit is een van de re-
denen, waarom ze het opnieuw willen doen, om deze 
tevredenheid opnieuw te voelen, deze voldoening van 
de geest die ze zeer bijzonder voelen bij die toewijding 
en die ze niet anders kunnen voelen. Het gevoel van 
zichzelf nuttig te hebben gemaakt, te hebben kunnen 
behagen vult de bewerker ervan met vreugde en zegen. 
Egoïsme brengt ook onmiddellijke voldoening, die van 
het hebben gekregen wat men wenst. Het is echter een 
kortstondig verhaal dat niet voldoende kan zijn om de 
vreugde van de geest te behouden.

Het is ook interessant om te zien dat je een goede 
daad kan doen uit eigenbelang. We kunnen dan dus 
niet langer spreken van goede daden, want het is niet 
louter onbaatzuchtig. Maar zoals de auteur van het  
artikel zegt, is het de aard van de menselijke natuur 
om egoïsme en altruïsme te vermengen, omdat het 
waar is dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, voor 
ons is om een volledig onbaatzuchtige handeling uit  
te voeren.

De mens is namelijk een zondaar, en zonde is juist 
egoïsme. Het is de schending van de universele wet 
die de wet van altruïsme is. Wat de mens niet weet 

is, dat hij geschapen is om altruïstisch te zijn, te be-
staan voor het welzijn van zijn naaste en gemeen-
schap met hem te hebben. Zijn zenuwstelsel eist die 
gevoelens van vreugde die we hierboven bespraken 
en die afkomstig zijn van het in praktijk brengen 
van het altruïsme. Om zich in leven te houden is 
het absoluut noodzakelijk om deze principes in acht  
te nemen, die “de principes van het leven” kunnen 
worden genoemd.

 Dus we kunnen onszelf de vraag stellen, hoe een 
egoïst een altruïst kan worden? Dit is inderdaad het 
wonder van het kruis en een van de redenen waarom 
onze geliefde Heiland, Jezus Christus, op aarde kwam 
om ons losgeld te betalen. Door het geloof in de kracht 
van zijn offer, zijn we gerechtvaardigd en onder deze 
rechtvaardiging kunnen we beginnen na te laten wat 
de apostel Paulus «dode werken» noemt, namelijk het 
egoïsme, om werken die leiden tot het leven, te gaan 
doen.

Het is een zware strijd die al is uitgevochten door 
alle dappere en moedige verdedigers van de Waar-
heid, die de profeten en alle mannen van God van 
het Oude Verbond waren en degenen, die onze lieve 
Heiland volgden op het pad van zelfopoffering tijdens 
het hele evangelische tijdperk. Ze leefden echt het bij 
uitstek altruïsme na, want, zoals onze geliefde Heiland 
zei: “Er is geen grotere liefde dan het geven van je 
leven voor je vrienden.” Hun offer staat op het punt 
voltooid te worden en de weg van het leven staat nu 
open voor iedereen die ernaar verlangt. Het is niet lan-
ger een kwestie van gewoon een aantal goede daden 
te doen, maar van steeds een perfecte altruïst te zijn, 
die bestaat voor het welzijn van zijn buurman, en die 
is uitgegroeid tot een weldoener, in staat om van zijn 
naaste te houden als van zichzelf. Dan kan de gran-
dioze gebeurtenis, verwacht en aangekondigd door 
alle profeten en door Christus, de vestiging van het 
Koninkrijk van God op aarde, tot vreugde en bevrijding 
van alle ongelukkigen plaatsvinden. De mens zal dan 
zijn bestemming hebben herwonnen, de bestemming 
die voor hem in Eden was gereserveerd: het eeuwige 
leven in gelukzaligheid.


